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Abstract 
Thule Möbler AB in Kungsör, Sweden, is a retailer and manufacturer of furniture 

and fixtures for offices. They have previously worked with a general environmental 
declaration which describes the company’s overall environmental work, but they see 
a need for declaring the environmental performance of specific products. It is seen as 
an advantage if the environmental declaration can be used in product development to 
integrate consideration for environmental issues in the development process as well. 
The company also wish to develop and improve an existing series for office-storage, 
called Space.  

The work conducted in this paper is based on a product development process 
combined with a general research process which consists of a pre-study that describes 
the work of developing an environmental declaration and a case-study that includes 
the testing of the environmental declaration in the development of the office-storage 
Space. The methods used for developing the environmental declaration are literature 
reviews on standards for environmental declaration, scientific papers on the subject, 
environmental declarations from other companies and literature concerning product-
development tools and their structure. The use of the environmental declaration as 
product-information is tested and evaluated by trials on the intended user while the 
use of the environmental declaration as a product development tool is tested through 
the case-study. The case-study is based on a product development process that 
includes different product development tools, user-studies and analysis of the market. 
The user-studies and market-analysis are conducted as observation, questionnaires, 
interviews and a small literature review.  

The result is described both for the pre-study with the design of the environmental 
declaration and the case-study with the outcome of the product development. The 
environmental declaration consists of three documents, one template to be filled, one 
instruction for filling out the template, one spreadsheet containing the data to fill in 
and one example of a filled in declaration. The product consists of modules in the 
size 800x400x400mm that are connected by connection-brackets. The modules can 
be fitted with doors and handles, shelves and partitions, base and attachments for 
small-storage. The modules can be placed in six different ways in relation to each 
other and can be rearranged when needed. They can also be places free-standing or 
against a wall.  

The result of the case-study shows that the environmental declaration can be used 
as a tool for product development concerning evaluation and selection. The try-outs 
that are conducted indicates that the environmental declaration also is suitable for 
use as product-information. It is however important that the environmental 
declaration is continuously updated to ensure the data is correct, it should also be 
expanded to include other products. The developed product should be tested for 
strength and stability in accordance with Swedish standards. 
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Sammanfattning 
Företaget Thule Möbler AB i Kungsör tillverkar och säljer möbler och inredning 

för kontor. De har sedan tidigare arbetat med en generell miljödeklaration som 
beskriver företagets övergripande miljöarbete men ser ett behov av att även redovisa 
miljörelaterade egenskaper för enskilda produkter. Det är en fördel om 
miljödeklarationen kan användas vid produktutveckling för att integrera miljöfrågor 
även under utvecklingsprocessen. Företaget vill dessutom utveckla en befintlig 
möbelserie, förvaringsserien Space.  

Arbetet baseras på en produktutvecklingsprocess kombinerad med en 
forskningsprocess bestående av en förstudie där miljödeklarationen tas fram efterföljt 
av en fallstudie där deklarationen testas under utvecklingen av förvaringsserien 
Space. Miljödeklarationen tas fram med hjälp av litteraturstudier innehållande 
standarder för miljödeklarationer, vetenskapliga artiklar i ämnet, befintliga 
miljödeklarationer från andra företag samt litteratur kring produktutvecklingsverktyg 
och dess uppbyggnad. Användandet av miljödeklarationen som produktinformation 
testas och utvärderas genom utprovning av användare medan deklarationen som 
produktutvecklingsverktyg testas i fallstudien. Fallstudien baseras på en 
produktutvecklingsprocess där olika produktutvecklingsverktyg, användarstudier och 
marknadsanalyser används. Användarstudier och marknadsanalys genomförs med 
hjälp av observationer, enkäter, intervjuer samt en mindre litteraturstudie.  

Resultatet redovisas både för förstudien där miljödeklarationens utformning 
beskrivs samt för fallstudien där resultatet av produktutvecklingen beskrivs. 
Miljödeklarationen består av fyra dokument, en mall för ifyllande av deklaration, en 
instruktion för ifyllande av deklaration, underlag för ifyllande av deklaration samt ett 
exempel på en ifylld deklaration. Den utvecklade produkten består av moduler i 
storleken 800x400x400mm som kopplas samman med hjälp av kopplingsbeslag. Till 
modulerna finns dörrar och handtag, hyllor och avdelare, sockel samt tillbehör för 
småförvaring. Modulerna kan placeras i sex olika lägen i förhållande till varandra 
samt möbleras om vid behov. De kan även placeras både fristående samt mot vägg. 

Resultatet av fallstudien visar att miljödeklarationen med fördel kan användas 
som produktutvecklingsverktyg för utvärdering och urval. De utprovningar som 
genomförs tyder även på att miljödeklarationen är lämplig att använda som 
produktinformation. Miljödeklarationen bör dock uppdateras kontinuerligt för att 
säkerställa informationens riktighet, den bör även utökas för att kunna tillämpas på 
fler produkter. Den framtagna möbeln bör testas gällande hållfasthet och stabilitet 
enligt Svensk standard. 

 
Nyckelord: miljödeklaration, miljödeklaration som produktutvecklingsverktyg produkt-

utveckling, förvaringsmöbel, kontorsförvaring, modul 
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1 Inledning 
Rapporten innefattar utvecklingen av en miljödeklaration som kan användas som 

både produktinformation och produktutvecklingsverktyg. Tillämpningen som 
produktutvecklingsverktyg testas med hjälp av en fallstudie, fallstudien innefattar 
vidareutvecklingen av möbelserien Space från Thule Möbler AB. Rapporten är 
uppdelad så att det som berör miljödeklarationen respektive fallstudien beskrivs 
separat. 

1.1 Bakgrund 

Thule Möbler AB med huvudsäte i Kungsör arbetar sedan 1917 med 
produktutveckling, produktion och försäljning av inredningslösningar för offentliga 
miljöer, kontor, vård och utbildning, den aktuella serien Space säljs framförallt till 
kontor inom kommunal och privat verksamhet. Deras primära marknad finns i 
Mälardalen och består av kommunala samt privata företag. Företaget arbetar 
kontinuerligt med förbättringar och vill därför undersöka möjligheten att förbättra en 
befintlig produktserie, förvaringsserien Space för kontor. De områden de är 
intresserade av att se över är utveckling av konstruktion och formgivning anpassat till 
befintlig produktion, nya användningsområden för befintliga moduler, nya möbler i 
serien samt tillbehör. Thule Möbler AB önskar att den utvecklade möbeln ska kunna 
användas i flera olika typer av kontorsmiljöer. En av anledningarna till att de inte 
själva tar hand om utvecklingen är att de vill få in nya tankesätt och influenser.  

Företaget vill även ta fram en dokumentation kring produktens miljöpåverkan 
under hela livscykeln, med avseende på energiåtgång, utsläpp, andel förnybar råvara, 
cirkulerbarhet och sluthantering. Företaget har idag en miljöpolicy som fokuserar på 
att tillverka produkter som bidrar till en god inre och yttre miljö, se Bilaga 1. 
Företaget har utöver miljöpolicyn en generell miljödokumentation som tar upp hur 
de arbetar med material, transport, emballage och återvinning i hela företaget, se 
Bilaga 2. Den generella miljödokumentationen används ofta vid offentlig 
upphandling då den sammanfattar företagets miljöarbete. Syftet är att minska 
informationsmängden som ska behandlas vid upphandling. De arbetar även med 
möbelfakta, för förvaringsmöbeln Space, möbelfakta är ett referens- och 
märkningssystem för möbler i Sverige som fokuserar på kvalitet, miljö och socialt 
ansvar (Möbelfakta/TMF, 2013).  

Förvaringsserien Space är moduluppbyggd och sätts samman av moduler i olika 
storlekar och utföranden. Modulerna finns i olika färgställningar, dels helt i 
vitlaminat, bokfaner eller björkfaner men det går även att få vita stommar med dörrar 
och hyllplan i bok- eller björkfaner, handtag och socklar finns i antingen svart eller 
silver-lack. Utöver färgställningen finns olika dörrar till skåpen, slagdörrar, 
skjutdörrar och jalusier, det finns även lådor och öppna hyllplan i serien. Modulerna 
finns i två olika höjder, 40 cm (1xA4) och 80 cm (2xA4), vilka kan sättas samman till 
högre moduler, upp till 160 cm höga. Modulernas bredd är 80 cm och djupet är 41 
cm. Sockeln kan fås i ett lågt utförande, ca 5 cm, ett högt utförande, ca 15 cm eller i 
ett mobilt utförande, på hjul. Totalt ingår 99 olika komponenter i de olika modulerna 
i Space, endast en variant av varje komponent ger 44 olika komponenter. Nedan i 
Figur 1 visas ett exempel på en förvaringskombination i serien Space med vita 
stommar, björkfaner på dörrar, jalusier, lådfronter och hyllplan, hög sockel i svart 
lack samt svarta handtag.  
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Alla delar till modulerna köps in och monteras på plats vid Thule Möbler ABs 
fabrik i Kungsör. Monteringen sker till största del för hand, vissa komponenter 
limmas och pressas samman med hjälp av tryckluft. Företaget lämnar tio års garanti 
för serien, men uppger att livslängden är minst femton år, dock byts skåp ofta ut av 
andra anledningar än slitage, exempelvis förändrade lokaler och behov, innan den 
beräknade livslängden (Axelsson & Axelsson, 2016).  

1.2 Problemformulering 

Thule Möbler AB vill utveckla en ny miljödeklaration som kan tillämpas på 
specifika produkter. Den miljödokumentation och miljöpolicy som företaget 
använder sig av saknar möjlighet att analysera en specifik möbel, eller ett specifikt 
materials miljöpåverkan, därför bör en ny miljödeklaration inkludera värden för 
energiförbrukning och koldioxidutsläpp baserade på material, komponenter och 
transporter.  Miljödeklarationen ska gå att tillämpa på möbler utan att större 
förkunskaper krävs. Det är även önskvärt att deklarationen kan användas som ett 
verktyg vid produktutveckling.   

Thule Möbler AB vill även uppdatera och förbättra möbelseriens Space, därför 
bör möjliga förbättringar identifieras som en del i produktutvecklingsprocessen. Då 
företaget både vill utveckla en miljödeklaration som även kan användas vid 
produktutveckling samt uppdatera eller utveckla en förvaringsserie kan tillämpningen 
av miljödeklarationen testas under utveckling av Space. 

1.2.1 Frågeställningar 

Generella frågeställningar som besvaras genom att teorier och utvecklad 
miljödeklaration testas på en fallstudie: 
x Hur kan en miljödeklaration för en produkt utformas för att underlätta 

tillämpningen av dokumentationen?  
x Hur kan en miljödeklaration användas för att utveckla och förbättra en produkt? 
x Hur säkerställs miljödeklarationens validitet? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet är att utforma en miljödeklaration som kan användas både som 
produktinformation men även att undersöka om deklarationen kan användas för att 
vidareutveckla och förbättra en produkt. Detta för att företaget på ett enkelt sätt ska 

Figur 1 - Exempel på förvaringsmöbel i serien Space (Möbelfakta/TMF, 2013) 
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kunna utvärdera och förbättra sin miljöpåverkan. Målet med miljödeklarationen är 
att den ska kunna användas för att uppskatta miljöpåverkan från en specifik 
komponent eller möbel, något som de miljödokument företaget idag arbetar med inte 
uppfyller. Målet är även att genom en fallstudie bekräfta att miljödeklaration kan 
användas som verktyg vid produktutveckling.  

1.3.1 Mål för miljödeklarationen 

x Miljödeklarationen ska kunna användas som ett verktyg för urval och 
utvärdering i produktutvecklingsprocessen.  

x Miljödeklarationen ska beskriva värden för energiförbrukning och 
koldioxidutsläpp för specifika material och komponenter.  

x Miljödeklarationen ska kunna komplettera Thule Möbler ABs befintliga 
miljödeklaration genom att beskriva miljöpåverkan för specifik produkt. 

1.3.2 Mål för fallstudien 

x Vidareutvecklad produkt ska ha lägre eller samma miljöpåverkan som befintlig 
produkt.  

x Produkten ska kunna produceras inom ramarna för Thule Möbler ABs befintliga 
produktion.  

x Produkten ska inrymma föremål enligt kravspecifikation 
x Produkten ska klara en belastning av minst 1,5kg/dm2 hylla eller stomme, vilket 

motsvarar ca 20kg för en hylla med måtten 3,6x3,6dm och ca 40kg för en hylla 
med måtten 7,6x3,6dm.  

x Kraften som krävs för att öppna förvaring genom drag rakt framifrån får ej 
överstiga 10N 

x Produkten ska uppfylla minst 50 % av de önskvärda kraven i kravspecifikationen 

1.4 Avgränsningar och direktiv 

Underlaget och utformningen av miljödeklarationen ska enligt direktiv från 
uppdragsgivaren baseras på principerna för vedertagen dokumentation, exempelvis 
EPD. Den miljödeklaration som tas fram kommer inte ligga till grund för 
miljöcertifiering. Omfattningen för miljödeklarationen avgränsas till inköp från 
leverantör till sluthantering, dock förbereds dokument för möjlighet till utökad 
omfattning. Dokumentet kommer inte omfatta värden för andel förnybar råvara då 
undersökningar av olika komponenter och materials sammansättning anses för 
omfattande inom projektets tidsram. Generella värden för beräkning av total 
energiåtgång samt utsläpp hämtas därför från materialdatabaser. Miljödeklarationen 
ska kunna användas som ett produktutvecklingsverktyg, med fokus på urval och 
beslutsfattande.  

Fallstudien kommer endast behandla möbelserien Space från Thule Möbler. 
Komponenter som lås och gångjärn kommer inte inkluderas i arbetet då lösningar 
redan finns alternativt anses mindre relevanta för slutresultatet och därför kan 
behandlas i ett senare skede. Tillbehör som tas fram kommer främst konstrueras med 
avseende på funktion då utseende och estetik kan behandlas i ett senare skede. 
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2 Metod 
Den process som tillämpats i projektet är en kombination av forsknings- och 

produktutvecklingsprocesser. Inledningsvis beskrivs de processer som ligger till grund 
för projektet överskådligt. Efter det beskrivs den övergripande process som tillämpas i 
projektet och slutligen beskrivs specifika metoder för att ta fram och testa 
miljödeklaration, omvärlds- och marknadsanalys samt användarstudie som används 
inom processen.  

Det finns grundläggande hörnstenar som alla metoder bör uppfylla, metoden bör 
vara verklighetsförankrad, informationsurval bör ske systematiskt och informationen 
bör utnyttjas på bästa sätt, resultaten ska kunna kontrolleras och granskas samt 
möjliggöra ny kunskap (Holme & Solvang, 1997).  

Enligt Kothari (2004) kan forskningsprocessen delas in i sju steg; define research 
problem, review the literature, formulate hypotheses, design research, collect data, analyse data 
och interpret and report, se Figur 2. Vilket kortfattat kan beskrivas som att definiera ett 
problem, undersöka den litteratur som finns i ämnet, formulera hypoteser som ska 
testas, bestäm vilka metoder som ska användas, samla in data, analysera data och till 
sist tolka och rapportera resultatet (Kothari, 2004).  

 
Produktutvecklingsprocessen kan se ut på olika sätt beroende på den produkt som 

utvecklas och vilka steg som är relevanta att ta i processen. Ullman (2010) beskriver 
processen i sex steg; product discovery, project planning, product definition, conceptual 
design, product development och product support, se Figur 3.  

Product discovery handlar om att definiera varför produkten behöver ändras, det 
kan exempelvis röra sig om tekniska framsteg, ändrade kundkrav eller förändringar i 
produkten. Project planning är den mest kritiska fasen där hela projektet planeras 
utifrån vad som behöver göras och de resurser som finns att tillgå. Product definition är 
viktigt för att förstå produkten och problemet, men även kunden, kraven och 
konkurrenterna. Conceptual design innefattar idégenerering och val av koncept att ta 
vidare i processen. Product development handlar om att ta fram ett produktförslag och 
utvärdera det utifrån bland annat specifikationerna som satts upp i fasen product 
definition. Product support innefattar allt arbete som ska stödja produkten på 
marknaden, exempelvis patent, anvisningar och dokumentation (Ullman, 2010).  

En annan process som definieras av Ulrich & Eppinger (2012) innehåller även den 
sex steg; planning, concept development, system-level design, detail design, testing and 
refinement och production ramp-up, se Figur 4.  

 
 
 

product discovery project 
planning

product 
defintion

conceptual 
design

prodcut 
development

product 
support

Figur 3 - Produktutvecklingsprocessen enligt Ullman (2010) 

define problem review 
literature

formulate 
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interpret 
and report

Figur 2 - Forskningsprocessen enligt Kothari (2004) 
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Planning innefattar här både beslut om varför en produkt bör utvecklas, mål med 
utvecklingen, begränsningar och förutsättningar men även planering av tid och 
resurser för projektet. Conept development är den fas där kundkrav identifieras och 
koncept på potentiella lösningar tas fram. System-level design innefattar övergripande 
design av viktiga komponenter och uppdelning av produkten i mindre system och 
detaljer. Detail design betyder att den slutgiltiga designen på alla komponenter 
specificeras i detalj och produkten är mer eller mindre färdigutvecklad. När 
produkten utvecklas måste den testas, förfinas och vidareutvecklas, vilket genomförs 
i fasen testing and refinement, ofta innefattar denna fas konstruktion av prototyper för 
test. När prototyper testats och godkänts är det dags att testa produktionen och 
tillverka den riktiga produkten, production ramp-up vilket utgör fasen precis innan 
fullskalig produktion av produkten (Ulrich & Eppinger, 2012).    

Ovanstående forsknings- och produktutvecklingsprocesser kombineras samman 
till en process för detta projekt, se Figur 5. Kortfattat kan processen beskrivas som att 
ett forskningsproblem testas genom en fallstudie, en produktutveckling, på en 
befintlig produkt.  

Ovan beskrivs den övergripande processen för projektet, i följande avsnitt beskrivs 
metoden för hur miljödeklarationen tas fram och testas, hur omvärlds- och 
marknadsanalys genomförs samt hur en undersökning av användandet av 
förvaringsmöbler utformas. Produktutvecklingsprocessen innehåller ett flertal olika 
produktutvecklingsverktyg, de beskrivs närmare i teoretisk referensram.   

2.1 Granskning av metod 

Följande avsnitt behandlar aspekter som bör beaktas under processens gång för att 
säkerställa att arbetet sker på ett korrekt sätt med avseende på tillförlitlighet, 
trovärdighet och etik. Ett resonemang kring hur kritiska aspekter hanteras beskrivs 
löpande i de kommande metodbeskrivningarna. 

Två av de främst förekommande problemen inom forskning är fabricering och 
manipulering av data. Fabricering av data innebär att resultatet inte har några 

Definition av problem
• Krav från uppdragsgivaren
• Bakgrund
• Syfte och mål

Förstudie
• Framtagning av miljödokumentation
• Tillämpning av miljödokumentation på 

befintlig produkt

Fallstudie - Analys av produkt
• Marknad
• Konkurrenter
• Kravspecifikation
• Funktionsanalys
• Användarstudie

Fallstudie - Konceptutveckling
• Idégenerering
• Konceptgenering
• Konceptval

Fallstudie - Produktutveckling
• System-nivå
• Detalj-nivå
• Testa och förfina

Analys av resultat
• Kan miljödokumentation användas för 

produktutveckling?

Figur 5 - Process för projektet 

planning concept 
development

system-level 
design detail design testing and 

refinement
production 

ramp-up

Figur 4 - Produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich & Eppinger (2012) 
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verkliga grunder och endast fabricerats, hittats på, av forskaren. Manipulering av 
data innebär att forskaren genom att ta bort eller ändra vissa data påverkar resultatet 
(Ejvegård, 2003). 

Reliabilitet är ett mått på hur pålitlig en mätmetod eller metod för 
informationsinsamling är. Metoder som används i vetenskapligt syfte behöver ha hög 
reliabilitet för att ge en rättvisande bild av verkligheten. Det finns flera metoder för 
att testa reliabiliteten i en intervju- eller enkätundersökning. Ejvegård (2003) 
beskriver fyra metoder som kan påvisa god reliabilitet; återtestning, 
halveringsmetoden, parallellmetoden samt kontrollfrågor.  

Validitet innebär att mätmetoder och måttenheter ger ett rättvisande resultat 
(Ejvegård, 2003). Kortfattat innebär validitet att de variabler som tagits fram i teorin 
kan mätas med hjälp av de metoder som valts ut, det är viktigt att resultatet är 
relevant för de frågeställningar som ställts upp (Holme & Solvang, 1997). Att testa 
validiteten för en enkät är svårt då det innebär att det måste finnas ett annat mått som 
är jämförbart med resultatet, eller att det finns ett verkligt utfall att jämföra resultatet 
med (Ejvegård, 2003). 

Deltagare i en undersökning ska för det första vara medvetna om att de ingår i 
undersökningen, de har även rätt att veta vilken information som kommer användas 
och på vilket sätt samt vilka som kommer få del av den. Deltagaren ska själv få 
bestämma vilken information denna vill lämna men ansvar att bedöma om lämnad 
information bör offentliggöras eller inte ligger även på den som utför undersökningen 
(Holme & Solvang, 1997).  

2.2 Metod för framtagning och utprovning av miljödokument 

Nedan beskrivs de metoder som används för att inhämta och analysera 
information kring utformning och användning av miljödeklarationer samt metoder 
för utveckling av miljödeklarationen som ett produktutvecklingsverktyg. En 
litteraturstudie genomförs där vetenskapliga texter kring miljödeklaration studeras. 
Även en studie av existerande miljödeklaration för olika produkter och för Thule 
möblers konkurrenter i Sverige genomförs. Studierna genomförs med syftet att hitta 
viktiga aspekter och punkter som bör ingå i miljödeklaration. Detta avsnitt beskriver 
dessutom hur information och data kring produktens miljömässiga påverkan samlas 
in samt de utprovningar som genomförs för att säkerställa att miljödeklarationen kan 
tillämpas och användas.  

2.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomförs med hjälp av två olika metoder för litteratursökning, 
dels en systematisk sökning och dels en kedjesökning. En systematisk litteratursökning 
sker via internetsökningar på Google och ämnesspecifika databaser med 
förutbestämda sökord. Kedjesökning innebär att den litteratur som hittats, med hjälp 
av den systematiska sökningen, undersöks för att hitta lämplig litteratur i deras källor 
(Rienecker & Jørgensen, 2014). Litteraturstudien baseras på sökningar på internet via 
Google samt vid biblioteket på Mälardalens högskola och i databaser med relevanta 
ämnesområden, de databaser som används är: 
x GreenFILE - Ämnesområde miljö - global uppvärmning, föroreningar, hållbar 

utveckling, förnyelsebar energi, återvinning mm.  
x e-nav – Standarder från SIS, Swedish Standards Institute 
x Discovery – Sökverktyg för högskolebibliotekets tryckta böcker, e-böcker samt 

vetenskapliga tidskrifter.  
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Till största del sker sökningen av litteratur i internationella databaser därför 
används engelska sökord. De sökord som används i den systematiska sökningen för 
att hitta litteratur är:  
Environmental certification, environmental certification product, environmental declaration, 
advantages of environmental certification, self-declared environmental claims advantages, 
ISO14001, ISO14025, ISO14040, ISO14021.  

Den litteratur som inkluderas i studien är publicerat under de senaste 20 åren, 
men för att säkerställa att informationen är aktuell undersöks i första hand texter 
publicerade de senaste 10 åren. Tabell 1 nedan beskriver de artiklar som sökts fram, 
ISO-standarder och andra myndighetsdokument inkluderas inte i tabellen.  

Tabell 1 - Litteratur som inkluderas i litteraturstudien 

Författare År Titel Tidskrift Sammanfattning 

Allander, A 2001 

Successful Cerftification of an 
Environmental Product 
Declaration for an ABB 
Product 

Corporate 
Environmental 
Strategy, 8(2), pp. 
133-141. 

Fallstudie 

Horne, R. E 2009 

Limits to labels: The role of eco-
labels in the assessment of 
product sustainability and 
routes to sustainable 
consumption.  

International 
Journal of 
Consumer Studies, 
Issue 33, pp. 175-
182 

Studie av 
miljömärkning 
baserat på olika 
aspekter 

Lee, K. M 
Stensel, H. D 

1999 

ISO Standards on 
Environmental Labels and 
Declarations and its 
Implications on the Market. 

Proceedings First 
International 
Symposium on 
Environmentally 
Conscious Design 
& Inverse 
Manufacturing, 
p.504-508 

(Keynote) Studie 
av ISO-standard 
för miljömärkning 

Leire, C 
Thidell, Å 

2005 

Product-related environmental 
information to guide consumer 
purchases - a review and 
analysis of research on 
perceptions, understanding and 
use among Nordic consumers. 

Journal of Cleaner 
Production, Issue 
13, pp. 1061-1070. 

Studie av nordisk 
forskning gällande 
kundbeteende 
med avseende på 
miljömärkning 

Manzini, R.  
Nico, G.  
Ostinelli, M. 
Pizzurno, E. 

2006 

Assessing Environmental 
Product Declaration 
Opportunities: a Reference 
Framework. 

Business Strategy 
and the 
Environment, 
Issue 15, pp. 118-
134. 

Studie och 
framtagning av 
ramverk för att 
utnyttja EPD 

Minkov, N. 
Schneider, L. 
Lehmann, A. 
Finkebeiner, M. 

2015 

Type III Environmental 
Declaration Programmes and 
harmonization of product 
category rules: status quo and 
practical challenges. 

Journal of Cleaner 
Production, Issue 
94, pp. 235-246. 

Studie av 
harmonisering 
mellan olika 
EPD-program 

Steen, B.  
Gärling, A. 
Imrell, A-M. 
Sanne, K. 

2008 
Development of interpretation 
keys for environmental product 
declarations. 

Journal of Cleaner 
Production, Issue 
16, pp. 598-604. 

Utveckling av 
tolkningsverktyg 
för EPD 

 
Litteraturen undersöks för att hitta teman och frekvent förekommande 

information gällande miljödeklarationer för att säkerställa informationens 
trovärdighet och relevans. En stor del av litteraturen består av internationella ISO-
standarder samt information från myndigheter såsom miljöstyrningsrådet och 
upphandlingsmyndigheten och bedöms därmed ha hög trovärdighet. De flesta av 
artiklarna ovan har ISO-standarder som källa till information.  Alla artiklarna som 
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används är publicerade i tidskrifter som stöds av högskolebibliotekets sökmotor samt 
är peer reviewed, vilket tyder på att de har god trovärdighet (Rienecker & Jørgensen, 
2014).   

2.2.1.1 Studie av befintlig miljödokumentation 

Studien av befintlig miljödokumentation fokuserar i första hand på företag inom 
möbelbranschen men även andra branscher studeras. Aktuella företag väljs genom 
dialog med uppdragsgivaren samt genom sökningar på internet. Information om 
företagens miljödokumentation hämtas från respektive företags hemsida. De 
befintliga miljödokumenten undersöks för att identifiera vilka områden som beskrivs 
samt hur frekvent de förekommer.  

De sökord som används för att hitta företag som arbetar med miljödokumentation 
är:  
Miljödeklaration, miljödeklaration för produkt, miljöstyrningsrådet, kontorsmöbler. 

2.2.2 Utveckling av miljödeklaration som produktutvecklingsverktyg 

Miljödeklarationen ska kunna användas som ett produktutvecklingsverktyg i form 
av ett underlag för utvärdering och urval av koncept och produkter. Deklarationen 
ska ge möjligheten att ta beslut baserade på miljömässiga egenskaper.  

Information gällande hur miljöanalyser kan användas som ett verktyg i 
produktutveckling inhämtas från tidigare kurslitteratur inom produktutveckling samt 
annan litteratur i ämnet. Även information kring produktutvecklingsverktyg som 
används som beslutsunderlag samt generella beslutsprocesser inhämtas i litteratur. 
Litteraturen som informationen hämtas ifrån specificeras i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2 - Studerad litteratur 

Författare Publiceringsår Titel Förlag 
Johannesson, Hans 
Persson, Jan-Gunnar 
Pettersson, Dennis 

2013 
Produktutveckling: Effektiva 
metoder för konstruktion och 
design 

Liber 

Ullman, David G.  2010 The Mechanical Design Process McGraw-Hill 

Wright, Ian 1998 
Design Methods in Engineering 
and Product Design 

McGraw-Hill 

Österlin, Kenneth 2010 
Design i fokus för 
produktutveckling 

Liber 

  

2.2.3 Framtagning av data för miljödeklaration 

För att kunna uppskatta och utvärdera en produkts miljöpåverkan är det viktigt att 
ha ett nära samarbete med alla aktörer i leverantörskedjan (Johannesson, et al., 
2013). Under framtagningen av data för att beräkna produktens miljöpåverkan 
saknas förutsättningar för ett samarbete med hela leverantörskedjan, generell data för 
miljöpåverkan hämtas därför från material- och transportdatabaser. Data gällande 
material och miljöpåverkan vid framställning, bearbetning och återvinning av 
material hämtas från databasen CES EduPack 2015, genom en studentlicens som 
tillhandahålls av Mälardalens högskola. Databasen innehåller generella värden för 
energiåtgång räknat i MJ/kg material och koldioxidutsläpp räknad i kg/kg material 
vid materialframställning, olika typer av bearbetning samt återvinning. 
Kompletterande information gällande energiåtgång vid återvinning av träfiberskivor 
hämtas från Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysavs hemsida. Värden för energiåtgång 
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och koldioxidutsläpp vid återvinning baseras enbart på återvinningsfasen och inte på 
exempelvis transport till eller på återvinningsanläggning. För att beräkna 
energiåtgång och koldioxidutsläpp vid transporter används webbsidan 
EcoTransIT.org som är ett samarbete mellan Institute for Energy and Environmental 
Research (ifeu), INFRAS och IVE mbh. Webbsidan baseras på forskning och standarder 
inom transport och har flera stora transportföretag som partners, exempelvis DB 
Shenker Tyskland, Green Cargo Sverige och Greencarrier Sverige. Miljöpåverkan 
från energiåtgång beräknas även här i MJ/kg transporterat material och 
koldioxidutsläpp beräknas i ton/kg, vilket konverteras till kg/kg transporterat 
material. 

Potentiella riskfaktorer med att använda generella värden från databaser är att de 
riskerar att inte ger en helt korrekt bild av produktens verkliga miljöpåverkan. 
Gällande CES EduPack 2015 kan det vara svårt att hitta korrekt material och 
bedöma exempelvis andel material som bearbetas, vilket skulle kunna leda till 
missvisande värden. Informationen från EcoTransIT.org baseras på transport av 1 kg 
material och transporttyp. Då kunskap i ämnet saknas inom projektet, kan 
riktigheten i den data som tas fram endast bedömas utifrån bakomliggande 
organisationers samt webbsidans transparens gällande den vetenskapliga grund som 
verktyget baseras på.  

2.2.4 Utprovning av miljödeklarationens användarvänlighet 

Den framtagna miljödeklarationen testas genom jämförelser mot vad som 
framkommit i litteraturstudien samt studien av befintlig miljödokumentation. Tester 
av användarvänlighet sker kontinuerligt under framtagning genom tillämpning på 
befintlig produkt. Användarvänligheten testas även på framtagen dokumentation av 
representanter från Thule Möbler AB. Utprovningen sker genom att testpersonen får 
tillgång till fyra dokument, en mall för miljödeklarationen, ett exempel på en ifylld 
miljödeklaration, en instruktion för ifyllande av miljödeklaration samt en Excel-fil 
innehållande texter att klistra in i deklarationen samt formler för uträkning av 
generell miljöpåverkan. Testpersonen ombeds fylla i miljödeklarationen med hjälp av 
dokumenten för en specifik möbel i förvaringsserien Space. Testpersonen får ställa 
frågor och diskutera med testansvarig för att få löpande feedback från testpersonen 
gällande utformningen och användandet av miljödeklarationen. Under testet förs 
anteckningar gällande testpersonens reaktioner, frågor och funderingar under 
ifyllandet av miljödeklarationen.  

Under utprovningen är det viktigt att testansvarig inte påverkar testpersonen då 
det kan leda till ett missvisande resultat.  

2.2.5 Utprovning av miljödeklaration som produktutvecklingsverktyg 

Miljödeklarationen utprovas även som ett produktutvecklingsverktyg med hjälp 
av en fallstudie. Fallstudien innefattar produktutvecklingen av en möbel för 
kontorsförvaring. Genom att tillämpa miljödeklaration och underlag för 
miljödeklaration för att utveckla och utvärdera koncept och produktförslag testas 
dess användbarhet som produktutvecklingsverktyg.  

En riskfaktor som bör uppmärksammas i samband med bedömningen av 
miljödeklarationen som produktutvecklingsverktyg är det faktum att bedömningarna 
riskerar att bli subjektiva eftersom tillämpningen endast sker inom projektgruppen, 
som även tagit fram själva deklarationen. Det är därför viktigt att projektgruppen tar 
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en kritisk ställning och behandlar miljödeklarationen som andra vedertagna 
produktutvecklingsverktyg i processen.  

2.3 Metod för användarstudier och marknadsanalys 

För att utveckla bra produkter är det viktigt att veta vad kunden vill ha, och 
behöver från produkten (Ullman, 2010; Ulrich & Eppinger, 2012). Ullman (2010) 
definierar en övergripande process för att ta reda på vad kunden vill ha som består av 
sju steg; till att börja med specificeras vilken information som behövs och vilken 
insamlingsmetod som ska användas. Efter det bestäms önskat resultat från varje 
fråga, frågorna utformas och organiseras hierarkiskt, data samlas in och 
sammanfattas.  Ulrich & Eppinger (2012) presenterar en fem-stegs metod och 
fokuserar på val av användare och frågor som kan generera bra information. De fem 
stegen är kortfattat att samla in, tolka och organisera data, bestämma vikten av varje 
önskemål samt reflektera över resultatet och processen. Det finns olika metoder för 
att samla in data från användare, intervjuer och enkäter, fokus grupper och 
observation hör till de vanligare (Ullman, 2010; Ulrich & Eppinger, 2012). En 
intervju genomförs enskilt med en specifik användare, i en fokus grupp får flera 
användare diskutera under insyn av en moderator. Observation kan ske med eller 
utan interaktion och har som huvudsyfte att studera hur användaren faktiskt 
använder produkten (Ulrich & Eppinger, 2012). Enkäter bör enligt Ulrich & 
Eppinger (2012) användas först i ett senare skede av informationsinsamlingen för att 
komplettera tidigare insamlad data eftersom outtalade behov kan vara svåra att 
upptäcka genom en enkät. Enkäter kan dock vara ett bättre alternativ om det är 
önskvärt att standardisera frågorna, detta då intervjuer inte bör standardiseras allt för 
mycket (Ejvegård, 2003). 

Då intervjuer används för att hämta information är det viktigt att tänka på hur 
respondentens svar ska samlas in. Att spela in intervjun är praktiskt då intervjuaren 
efteråt kan gå igenom alla svar, dock kan respondenten känna sig hämmad i sina svar 
av att bli inspelad. Intervjuaren kan även anteckna svaren under intervjun men även 
detta kan hämma respondenten. För att undvika detta kan intervjuaren göra 
anteckningar direkt efter intervjun för att inte glömma bort vad som sagts. Det är 
även viktigt att intervjuaren är förberedd, opartisk till frågorna och de svar som ges, 
intervjufrågorna får heller inte vara ledande. Frågor som ställs till flera respondenter 
vid olika intervjuer bör ställas på samma sätt och i samma ordning för att undvika att 
respondenter tolkar frågorna olika. Vanligtvis är intervjuer lämpliga för att inhämta 
information från experter (Ejvegård, 2003).  

Till skillnad mot intervjuer är enkäter lämpliga för att inhämta information kring 
attityder, smak och åsikter hos exempelvis användare av en produkt. Enkäter är 
billigare och mindre tidskrävande än intervjuer då det är lättare att nå många 
respondenter som själva skriver ner sina svar. Då alla respondenter med säkerhet får 
samma frågor är det även lättare att jämföra svaren. Det är viktigt att en enkät inte är 
för omfattande då svarsfrekvensen tenderar att sjunka om antalet frågor är för 
många. Svarsfrekvensen beror även till stor del på enkätens utformning eller att 
frågorna är svåra att förstå, därför är det viktigt att enkäten är noggrant utarbetad 
innan den delas ut. För att hitta brister i enkäten är det lämpligt att låta en mindre 
svarsgrupp inom den tänkta målgruppen fylla i enkäten, eventuella brister kan 
därefter justeras innan enkäten delas ut på riktigt (Ejvegård, 2003).  

Observationer kan ske både öppet eller dolt, vid öppen observation är deltagarna 
medvetna om och har godkänt att de observeras till skillnad mot dold observation där 
deltagarna inte är medvetna om observationen. Inom både öppen och dold 



 

11 
 

observation kan observatören antingen vara deltagande eller passiv, båda varianterna 
kan påverka observationen (Holme & Solvang, 1997).  

Vid val av användare att samla in data ifrån är det viktigt att tänka på vem som 
kommer att använda produkten, och inte vem som köper produkten. Det är ofta 
fördelaktigt att använda sig av befintliga kunder inom företaget, men det gäller att 
vara försiktig så att användaren inte kan anses vara partisk. Det finns ett antal frågor 
som är fördelaktiga att ställa när information kring användningen av en produkt 
eftersöks, exempelvis; Hur och varför använder du produkten? Vilka för- och 
nackdelar ser du med den befintliga produkten? Vad anser du behöver förbättras i 
produkten? Det är även viktigt att i interaktionen med användaren vara flexibel, 
uppmärksam och neutral gällande produkten (Ulrich & Eppinger, 2012).  

Att analysera information hämtad från enkäter eller intervjuer kan ske på olika 
sätt beroende på vilken form informationen har. Kvantitativa enkäter där frågorna 
har förbestämda svarsalternativ kräver ofta mindre arbete än kvalitativa enkäter eller 
intervjuer som innehåller öppna frågor. Öppna frågor där respondenter svarar med 
egna ord kan leda till stora mängder information som måste struktureras. För att 
analysera kvantitativ information finns framtagna regler och tekniker som ofta 
använder tabeller eller matriser för att tydliggöra innehållet i informationen så att 
mönster kan hittas. För kvalitativ information saknas motsvarande tekniker och 
informationen måste både struktureras och analyseras i efterhand men syftet är 
liksom vid analys av kvantitativ information att strukturera informationen för att 
hitta mönster. Vid val av metod för informationsinsamling är det viktigt att vara 
medveten om skillnaderna samt de resurser som finns tillgängliga för analysen vid val 
av metod (Holme & Solvang, 1997).    

2.3.1 Val av metod för användarstudie 

Den metod som valts för att undersöka hur förvaringsmöbler används är en 
kombination av observationer och enkäter. Under observationerna studeras möbelns 
uppbyggnad, vad som förvaras i möbeln samt hur det som förvaras är placerat i 
möbeln. Observationerna antecknas och om möjlighet finns fotograferas 
förvaringsmöbeln. Då objektet för observation är ett föremål anses risken för att 
observatören påverkar observationen genom sin närvaro eller sitt uppträdande som 
liten. För att undvika att personen som använder förvaringsmöbeln inte ska ha 
möjlighet att exempelvis städa eller justera innehållet i möbeln genomförs 
observationen direkt efter godkännande från respondenten. Observationerna 
kompletteras med en enkät som delas ut till användare av de förvaringsmöbler som 
observerats där de ombeds svara på frågor om deras förvaringsbehov samt nuvarande 
förvaring, se enkätfrågor i Bilaga 3. Anledningen till att informationen inhämtas via 
enkäter istället för intervjuer är för att öka jämförbarheten mellan respondenternas 
svar samt att nå ett större antal respondenter. Då frågorna är riktade till personer som 
har behov av förvaring på arbetet kan de inte heller anses som experter utan som 
användare och den information som efterfrågas handlar om deras smak och åsikter 
kring förvaring.  

Valet av respondenter utgår från de huvudområden, kontor i kommunal och 
privat verksamhet, till vilka Thule Möbler i huvudsak levererar den aktuella 
möbelserien. Representanter för varje område ska ingå som respondenter, även 
förvaringslösningar från olika leverantörer ska vara representerade. Ett antal av 
respondenterna ska använda den aktuella möbelserien Space.  

Då informationen samlas in med hjälp av kvalitativa enkäter finns ingen 
framtagen metod för analys att tillgå. För att hitta mönster i informationen kommer 
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respondenternas svar noteras och jämföras med varandra, i de fall flera respondenter 
anger samma svar på en fråga noteras antalet.  

2.3.2 Val av metod för marknadsanalys 

För att få en övergripande bild av hur kontor ser ut och används i dagsläget 
genomförs intervjuer med de inredare som är anställda på Thule Möbler AB. För att 
få kvalitativa svar ställs öppna frågor där respondenten har möjlighet att resonera och 
utveckla sina tankar kring ämnet. Se frågorna nedan, dessa kan även kompletteras 
med följdfrågor om detta anses relevant under intervjuerna.  
x Vad efterfrågar kunder generellt när ni får ett kontors-uppdrag? 
x Självklart ser behoven olika ut för olika kunder, men uppfattar du några särskilt 

märkbara trender inom kontorsinredning? 
x Hur ser, enligt dig, framtidens arbetsplats ut? Innehåller den enskilda kontor, 

öppna landskap eller något annat format? 
x Hur ser behovet av förvaring ut i dagens kontors-landskap? 

Utöver intervjuerna genomförs en litteratursökning samt en analys av 
försäljningen av olika moduler i serien Space. Litteratursökningen sker via databasen 
Discovery med sökorden workplace design, och en analys av trendspaningar dels från 
ett designföretag, Gensler, och dels från ett trendinstitut, Now and Next.  

3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen beskrivs den information som ligger till grund för 

projektets genomförande. De områden som tas upp är miljödokumentation samt 
verktyg för produktutveckling.  

3.1 Miljödokumentation 

Följande avsnitt beskriver resultatet av en litteraturstudie som behandlar olika 
typer av miljödokumentation, krav från intressenter samt risker med 
miljödokumentation.  

3.1.1 Olika typer av miljödokumentation 

Det finns många olika sätt att dokumentera och kommunicera en produkts 
miljömässiga egenskaper, för att strukturera användningen av miljödokumentation 
har ISO tagit fram standarder uppdelade i tre varianter. Miljödeklaration typ I 
innefattar miljömärkningar som verifieras av tredje part, miljödeklaration typ II är 
egna miljöuttalanden och miljödeklaration typ III är miljödeklarationer som ska 
verifieras internt eller externt (Manzini, et al., 2006).  

Standarden ISO 14020 beskriver principer för utveckling och användning av 
miljömärkning och miljödeklarationer. Standarden ligger till grund för övriga 
standarder i ISO 14020 serien vilka ska användas tillsammans med denna (Swedish 
Standards Institute, 2001a). Om en annan standard i serien används och anger mer 
specifika krav än ISO14020 har dessa störst vikt (Swedish Standards Institute, 
2001b). ISO 14020 beskriver nio principer som kan användas för alla typer av 
miljömärkningar och deklarationer (Swedish Standards Institute, 2001a). Nedan 
följer en sammanfattning av dessa.  
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En miljömärkning eller deklaration ska inkludera alla relevanta delar av en 
produkts livscykel samt vara korrekt, relevant och icke vilseledande. Det ska gå att 
verifiera uttalanden och de ska baseras på vetenskapliga metoder som är 
reproducerbara och ger tillräckligt noggranna resultat. Information som ligger till 
grund för en miljömärkning eller deklaration samt relevant information kring 
miljöaspekter hos en produkt eller tjänst ska finnas tillgänglig för intressenter vid 
förfrågan. Krav på administration och information ska inte vara större än 
nödvändigt, procedurer och krav för miljömärkning eller deklaration får heller inte 
hindra internationell handel i onödan. Vidare får utveckling som bibehåller eller kan 
förbättra miljöprestanda inte hindras. Under utveckling av miljömärkning eller 
deklaration bör även intressenter inkluderas (Swedish Standards Institute, 2001a). 

3.1.1.1 Typ I 

Miljödeklaration typ I är certifierade av en tredje part och ger godkända produkter 
möjligheten att miljömärkas (Horne, 2009; Manzini, et al., 2006). Miljömärkningar 
styrs av ISO standarden 14024, standarden innehåller riktlinjer för hur krav på 
produkter, miljö, funktion och verifiering tas fram (Manzini, et al., 2006; Lee & 
Stensel, 1999). Miljömärkningar som bygger på ISO 14024 ska även vara 
kvalitetssäkrade och bygga på vetenskap (Miljöstyrningsrådet, 2012). Målet med 
miljömärkningar typ I är motivera till köp av produkter som miljömässigt är bättre, 
vilket långsiktigt leder till ett kontinuerligt arbete med miljöförbättring. Standarden 
finns för att styra innehållet i de olika miljömärkningar som finns och se till att de 
följer samma riktlinjer för framtagning av kriterier och verifiering (Swedish Standards 
Institue, 1999).  

Många länder har egna etablerade miljömärkningar och det finns sedan 90-talets 
början en övergripande miljömärkning för Europa kallad EU-blomman (EU Ecolabel) 
där alla medlemsstater inom EU administrerar miljömärkningen själva (Horne, 
2009). Målet för märkningen är att minska miljöbelastningen inom EU med hjälp av 
en standard som går att tillämpa i alla medlemsländerna (Miljöstyrningsrådet, 2012). 
Manzini, et al. (2006) tar upp flera för och nackdelar med EU-blomman, till 
fördelarna hör att den täcker in hela Europa, den uppdateras konstant och inkluderar 
även riktlinjer för tjänster. Nackdelar med den Europeiska miljömärkningen är att 
den är komplex, omgärdas av kostnader och byråkrati samt har låg tillgänglighet.  

Sverige och Skandinavien har även de flera miljömärkningar exempel på dessa är 
Svanen, Bra Miljöval (Horne, 2009) och Möbelfakta (Miljöstyrningsrådet, 2012). I 
Sverige administreras EU-blomman och Svanen av det statligt ägda bolaget 
Miljömärkning Sverige AB (Miljömärkning Sverige, u.d.). Svanen är en gemensam 
miljömärkning för de nordiska länderna och innehåller bland annat krav på 
miljöbelastning under hela produktens livscykel och produktens kvalitet och funktion 
(Miljöstyrningsrådet, 2012). Svanen har dock fått viss kritik för att de saknar fokus på 
miljöpåverkan från transport och användandet av produkten, vilket är viktiga 
områden miljömässigt (Horne, 2009). Bra miljöval ägs och administreras av 
Naturskyddsföreningen, enligt Horne (2009) anser de sig vara en bättre 
miljömärkning än till exempel Svanen då Bra miljöval har högre krav, de har dock 
fått kritik för att lägga in sina egna intressen i kravbild och produktkategorier. 

Möbelfakta är en svensk märkning av möbler som funnits sedan 70-talet och 
innehåller krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar (Miljöstyrningsrådet, 2012). 
Kvalitet innefattar tekniska specifikationer för möbeln som delas in i kategorierna 
säkerhet/funktion, mått, ytors motståndskraft, brand, klädsel, akustik och glas. 
Miljökraven delas in i kategorierna materialkrav och produktkrav, materialkrav 
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behandlar exempelvis innehåll, farliga ämnen, ursprung och ytbehandling. 
Produktkraven behandlar återvinning av plastdetaljer, spårbarhet, 
produktinformation, reservdelar och förpackning. Kravet på socialt ansvar gäller 
både inom det egna företaget och för alla leverantörer och innehåller krav på 
efterlevnad av lagstiftning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, arbetsmiljö, miljö och 
anti-korruption (Möbelfakta, 2015). 

3.1.1.2 Typ II 

Företag kan själva göra egna miljöuttalanden genom att beskriva miljöpåverkan 
eller ta fram miljödokumentation kring en produkt utan att en tredje part verifierar 
innehållet, den typen av dokumentation hör till miljödeklaration typ II (Manzini, et 
al., 2006). Typ II deklarationer kan förekomma i form av påståenden, symboler eller 
bilder (Swedish Standards Institute, 2001b).  

Även om denna typ av deklaration inte verifieras av tredje part finns riktlinjer för 
innehållet som säger att det ska vara tydligt, specifikt och relevant för den aktuella 
produkten. Innehållet ska heller inte vara missledande (Manzini, et al., 2006). 
Standarden ISO14021 behandlar krav på typ II deklarationer, hur vanligt 
förekommande termer får användas samt metoder för egen kontroll och utvärdering. 
Syftet med standarden är att minska skillnader mellan olika miljöuttalanden inom 
typ II för att bland annat minska förvirring och ge kunder större förutsättningar att 
fatta underbyggda beslut baserad på jämförbar information. Dessutom finns 
förhoppningar om en underlättad internationell handel och större möjlighet för 
marknadskrafter att motivera företag till miljöförbättringar inom såväl produktion 
som produkter (Swedish Standards Institute, 2001b).  

Exempel på krav som ställs på miljöuttalanden typ II är att de inte ska vara vaga 
eller vilseledande, de ska vara belagda och verifierade samt aktuella för den avsedda 
produkten. Uttalanden ska ta upp alla relevanta delar av produktens livscykel och får 
inte ge intryck av att produkten är godkänd eller certifierad av tredje part. Görs 
jämförande uttalanden ska de göras mellan jämförbara produkter eller processer 
antingen inom det egna företaget eller annat företag.  Innan ett miljöuttalande görs 
ska en utvärdering ske på ett sätt som gör att uttalandet kan verifieras. Det är den 
som står för uttalandet som ansvarar för utvärdering och att uppgifter som krävs för 
verifiering finns tillgängliga. Kan uppgifter inte lämnas på grund av konfidentiellt 
innehåll bör uttalande ej göras (Swedish Standards Institute, 2001b).  

Ett antal termer beskrivs mer ingående tillsammans med villkor för dess 
användning i ISO 14021, termerna är vanligt förekommande i miljödeklarationer typ 
II. De aktuella termerna är följande, komposterbar, nedbrytbar, förberedd för isärtagning, 
utökad produktlivslängd, återvunnen energi, återvinningsbar, innehåll av återvunnet material, 
lägre energiförbrukning, minskad resursåtgång, lägre vattenförbrukning, återanvändbar och 
återfyllningsbar samt reducerad avfallsmängd. För att det ska vara lämpligt att använda 
dessa termer bör de krav som anges i standarden följas. Exempelvis får inte termen 
komposterbar användas om komposteringstiden förlängs avsevärt för det system där 
det är troligt att produkten komposteras. Det får heller inte avges ämnen i 
miljöskadliga koncentrationer under eller efter kompostering. Gällande termer som 
syftar på ett jämförande, exempelvis lägre energiförbrukning eller utökad 
produktlivslängd ska bland annat krav för jämförelse uppfyllas. Om en produkt 
beskrivs som förberedd för isärtagning ska ett förtydligande läggas till där det framgår 
vilka komponenter som exempelvis kan återvinnas eller återanvändas samt om 
kunden ska montera isär produkten själv eller om den ska lämnas in (Swedish 
Standards Institute, 2001b).  
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Efterfrågan av miljövänliga produkter och tjänster ökar och många kunder önskar 
att miljömässigt bättre alternativ ska lyftas fram mer av företag. Samtidigt finns en 
skepsis och låg tilltro till miljömässiga uttalanden och fler och fler kunder anser att 
företag utnyttjar miljöuttalanden för att framstå som ett bättre alternativ än ett annat 
utan att egentligen leva upp till dem, så kallad greenwashing, se avsnitt 3.1.3. Det 
råder också en förvirring kring hur ett miljöuttalande ska tolkas och hur det ska 
jämföras med andra då variationen mellan miljöuttalanden inom typ II är stor. I 
vissa länder leder detta till en minskad handel av miljövänliga produkter, något 
många företag som anger korrekta miljöuttalanden är oroliga över (OECD, 2011). 
Även Horne (2009) menar att miljödeklarationer typ II har visat sig ha lågt 
förtroende hos kunder.  

För att undvika att miljöuttalanden ger negativ effekt finns enligt OECD (2011) ett 
antal principer som kan förbättra utfallet av dem. De handlar bland annat om att 
metoder som minimerar risken för missvisande, falska eller förvirrande uttalanden 
används, att uttalanden granskas och verifieras och är relevanta för den aktuella 
produktens miljöpåverkan.  

3.1.1.3 Typ III 

Miljödeklarationer av typ III verifieras och styrs av ISO standarden 14025 
(Manzini, et al., 2006). Miljödeklarationer, ofta kallade EPD (Environmental 
Product Declaration), baseras vanligen på Livscykelanalyser (LCA), vilket innebär 
att all miljöpåverkan under produktens hela livscykel tas upp (Lee & Stensel, 1999). 
Hur livscykelanalyser genomförs styrs av en ISO standard, 14040 (Allander, 2001). 
En miljödeklaration typ III kan även innehålla ytterligare information från en LCI, 
livscykelinventeringsanalys (Swedish Standards Institute, 2010). Allander (2001) 
menar att en stor fördel med att använda EPD och LCA är möjligheten att utnyttja 
dem i produktutvecklingsprocessen för att minska produktens miljöpåverkan. Enligt 
Lee & Stensel (1999) passar användandet av EPD bäst för utbyte av råvaror och 
komponenter mellan företag, de får medhåll av Steen, et al. (2008) som menar att de 
tilltänkta användarna av en EPD är professionella användare, exempelvis säljare och 
inköpare. Den standard som kopplas till EPD menar dock att miljödeklarationer av 
typ III främst bör användas för kommunikation mellan företag men utesluter inte att 
det kan användas för konsumentupplysning, förutsatt att vissa villkor gällande 
verifiering av tredje part uppfylls. Organisationer som tar fram miljödeklarationer typ 
III är själva ansvariga för att informationen är verifierad, dock är det inte nödvändigt 
att den verifieras av tredje part, om det inte gäller tidigare nämnda 
konsumentupplysning (Swedish Standards Institute, 2010).   

Under senare år har många olika program för framtagning av EPD tagits fram, ett 
av de första programmen International EPD® System, utvecklades 1998 i Sverige 
(Minkov, et al., 2015).  Kortfattat kan en EPD sammanfattas som ett tredelat 
dokument där del ett innehåller övergripande information gällande produkten och 
företaget, del två är kärnan i dokumentet och innehåller produktens miljöpåverkan. 
Den tredje och sista delen i dokumentet innehåller kontaktinformation till företagets 
ansvariga, information kring den part som certifierat produkten och giltighetstid för 
dokumentet (Steen, et al., 2008). Den information som ska finnas med i en 
miljödeklaration typ III är beskrivning av organisationen som tagit fram 
deklarationen, produktbeskrivning, produktidentifiering, programnamn och 
information gällande programmet, identifiering av produktkategori-regler (PCR), 
publiceringsdatum, giltighetstid, data från LCA/LCI, ytterligare relevant 
miljöinformation, innehållsdeklaration, information kring vad som utelämnats, ett 
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uttalande om att olika deklarationer inte alltid är jämförbara och information om vart 
ytterligare material kan hittas (Swedish Standards Institute, 2010).  

Den information som är av intresse, som oftast kan utläsas ur en LCA eller LCI 
handlar om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall samt påverkan på klimat 
och miljö med avseende på bland annat försurning, nedbrytning av ozonskiktet och 
övergödning. Ytterligare information som bör beaktas är till exempel information om 
miljöfrågor, som påverkan på biologisk mångfald och toxicitet, produktprestanda och 
miljöledningssystem. Det är även viktigt att den information som ligger under 
avsnittet ytterligare miljöinformation följer de krav på utformning som specificerats i 
ISO 14020 och ISO 14021 (Swedish Standards Institute, 2010). 

3.1.2 Miljökrav från intressenter 

Utöver kraven som anges i standarder, så som ISO, kan krav komma från olika 
intressenter. Kunder och konsumenter har flera krav på utformningen av och 
innehållet i miljödeklarationen. Det handlar mycket om att förstå, och tolka 
informationen, samt förstå vikten av informationen. Det är viktigt att kunden är 
motiverad att välja en produkt baserat på miljövärden, det är även viktigt för kunden 
att företaget bakom miljömärkningen är trovärdigt. Informationens form och 
komplexitet är även det viktigt för konsumenter, enkel information som exempelvis 
miljömärkningar räcker för att konsumenter ska göra medvetna val medan komplex 
och detaljerad information inte underlättar kundens val (Leire & Thidell, 2005).  

Professionella kunder och inköpare vid företag har även de olika krav på vad en 
miljödokumentation bör innehålla, det vanligaste enligt uppdragsgivaren är att deras 
kunder går efter de krav som finns i upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för 
möbler (Palmer Axelsson, 2016). Kriterierna från upphandlingsmyndigheten 
innefattar flera specifika krav på innehållet i olika material, exempelvis formaldehyd 
och färgämnen. De tar även upp krav på olika ytbehandlingar av trä och textilier 
såsom lackering, vattenavvisande medel och flamskyddsmedel. Utöver dessa krav 
finns även krav på kännedom kring råvarans ursprung, rutiner för kvalitetssäkring, 
socialt ansvar och tillgång till reservdelar (Upphandlingsmyndigheten, 2016).  

3.1.3 Risker med miljödokumentation 

Efterfrågan av miljövänliga produkter och tjänster ökar och i takt med det ökar 
även antalet produkter som beskrivs som miljövänliga, det är dock inte alla 
påståenden som är sanna. Greenwashing är när ett företag använder felaktig eller 
missvisande information gällande miljöarbete eller miljömässiga fördelar hos en 
produkt eller tjänst. I en undersökning där över 2000 produkter testades mot bland 
annat standarder i ISO14021 fick över 98 % av de testade produkterna en eller flera 
anmärkningar gällande greenwashing. Greenwashing kan leda till att produkter med 
felaktiga miljöuttalanden får en större plats på marknaden och konkurrerar mot 
produkter som är mer miljövänliga, det kan leda till att det tar längre tid för dessa 
produkter att nå en bredare marknad. Det finns även en risk att kunder som köpt en 
produkt på grund av miljödokumentationen för produkten känner sig lurade och 
tappar förtroendet för förtaget om informationen inte stämmer. Kunder kan också 
tappa förtroendet för alla typer av miljöuttalanden och sluta tro på att deras val gör 
skillnad vilket i sin tur kan leda till att marknadskrafter för en hållbar utveckling 
försvinner. (TerraChoice, 2009).  
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3.2 Verktyg för produktutveckling 

I följande avsnitt beskrivs kortfattat de produktutvecklingsverktyg som används i 
fallstudien. De verktyg som beskrivs är QFD, kravspecifikation, funktionsanalys samt 
verktyg för idé- och konceptgenerering, konceptutveckling, produktutveckling, 
utvärdering och urval. Inledningsvis beskrivs hur en miljödeklaration kan användas 
vid produktutveckling. 

Att använda verktyg och tekniker för olika steg i produktutvecklingsprocessen 
ökar chansen till ett lyckat resultat då verktygen kan bidra till struktur och förbättrad 
kommunikation. Verktygen som används i produktutveckling resulterar ofta i 
dokument där information samlas (Ullman, 2010). Att som produktutvecklare kunna 
hantera information, både vid inhämtning och vid användning, är mycket viktigt för 
att utveckla en bra produkt (Wright, 1998).   

3.2.1 Miljödeklaration som produktutvecklingsverktyg 

I detta avsnitt beskrivs aspekter som kan bidra till att en miljödeklaration kan 
användas som produktutvecklingsverktyg. Områden som behandlas är hur 
miljödokument kan användas för produktutveckling, hur produktutvecklingsverktyg 
för urval är uppbyggda samt generella beslutsprocesser.  

För att inkludera miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen kan exempelvis 
LCA användas, dels för att identifiera de livscykelfaser som har störst miljöpåverkan 
och dels för att jämföra olika koncept med varandra. Genom att identifiera faser med 
hög miljöpåverkan kan arbetsinsatserna gällande miljö läggas där de ger störst effekt. 
Genom att jämföra koncept med hjälp av LCA kan problemområden identifieras för 
förbättring samt urval genomföras baserat på miljöaspekter (Johannesson, et al., 
2013). Även Österlin (2010) tar upp bedömningen av miljöeffekter som 
utvärderingsmetod. I bedömningen av miljöeffekter kan fokus antingen ligga på en 
helhetsbedömning, uppskattningar, enkla beräkningar eller en komplett 
livscykelanalys. Att utvärdera en produkts effekter på miljön med hjälp av enkla 
beräkningar innebär att belastningsindex för olika material, tillverkningsmetoder och 
transportmetoder används för att ge en indikation på produktens miljöpåverkan 
(Österlin, 2010).   

Det finns ett flertal olika produktutvecklingsverktyg som fungerar som underlag 
för utvärdering och beslut, exempel på dess är Pugh’s matris, FMEA, SWOT-analys 
samt för- och nackdelsanalys. Pugh’s matris är en metod för konceptutvärdering som 
kan behandla både kvantitativa och kvalitativa aspekter, koncepten ställs mot 
varandra och poängsätts utifrån sin förmåga att möta kundkraven. Informationen 
samlas i en matris och kan användas som underlag för beslut. FMEA är ett verktyg 
som syftar till att identifiera felkällor och därmed minska risken för att fel uppstår, 
men kan även användas för att identifiera fel efter att de uppstått. Informationen som 
tas fram i en FMEA sammanställs i en tabell där påverkad funktion, risker och 
rekommenderade åtgärder noteras. En SWOT-analys innebär att ett projekts eller en 
produkts styrkor (strenght), svagheter (weakness), möjligheter (opportunity) och hot 
(threat) identifieras och noteras i en fyrkant där varje hörn representerar en av de 
ovanstående kategorierna. Analysen används som underlag för beslut gällande 
genomförandet av ett projekt, men resultatet är inte entydig och kan behöva 
kompletteras med exempelvis för- och nackdelanalys. För- och nackdelsanalys går ut 
på att för- och nackdelar för varje koncept noteras och viktas, sedan jämförs 
koncepten sinsemellan tills ett val återstår. (Ullman, 2010).   
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Ett grundläggande beslutsfattande innefattar sex steg; tydliggör problemet, 
generera alternativa lösningar, bestäm kriterier som alternativen bör leva upp till 
samt hur viktigt varje kriterium är relativt andra kriterier, utvärdera alternativen 
gentemot kriterierna och ta ett beslut (Ullman, 2010).  

3.2.2 QFD  

En viktig del i produktutvecklingen är att förstå och tolka de krav som finns på 
produkten, och översätta kraven till tekniska specifikationer som ligger till grund för 
mätbara mål och parametrar för produkten (Ullman, 2010; Johannesson, et al., 
2004). För att sammanställa kundkrav och generera tekniska specifikationer för en 
produkt används ofta produktutvecklingsverktyget QFD (Quality Function 
Deployment) som sammanställer och utvärderar informationen i en matris, kallad the 
house of quality (Johannesson, et al., 2004). Kortfattat går arbetet med QFD ut på att 
lyssna till kundens önskemål och utveckla tekniska specifikationer för vad produkten 
ska klara. Utöver det undersöks hur specifikationerna kan kopplas till och mäta 
kundens önskemål samt hur väl konkurrenterna uppfyller både kundens önskemål 
och de tekniska specifikationerna. Arbetet innefattar även att sätta mätbara mål för 
de tekniska specifikationerna vilket är viktigt eftersom det annars är omöjligt att veta 
om kundkravet är uppfyllt. Kravet ”lätt att öppna” för en dörr går exempelvis inte att 
mäta om det inte är specificerat vad som räknas som lätt. För att undvika detta kan 
kravet preciseras genom att ange maximal tillåten kraft som krävs eller hur många 
moment som krävs för att öppna dörren (Ullman, 2010).  

3.2.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation beskriver vilka krav en produkt ska leva upp till. Dessa kan 
delas in i nödvändiga och önskvärda krav där de nödvändiga måste uppfyllas för att 
produkten ska vara godkänd medan önskvärda krav inte är ett måste för produkten 
(Johannesson, et al., 2004). För att kunna avgöra om ett krav är uppfyllt bör 
målvärden sättas, speciellt för de nödvändiga kraven, målvärden kan exempelvis 
beskriva maximal vikt eller storlek. Kravspecifikationen kan på så vis användas som 
ett styrande dokument för hur produkten ska utformas (Wright, 1998).  

Krav kan ställas från flera håll och det är därför viktigt att analysera vad som 
krävs av produkten under hela dess livscykel. Exempelvis kan användare ha andra 
krav och önskemål än inköpare, dessutom kan produktionen ställa krav med 
avseende på befintlig maskinpark. Kraven listas i ett dokument där det även kan vara 
lämpligt att inkludera information om exempelvis företaget bakom produkten och 
vilken marknad produkten ska säljas inom. En tidig kravspecifikation bör beskriva 
vad produkten ska lösa, inte hur, däremot kan dokumentet justeras med mer 
specifika krav i takt med att utvecklingsarbetet går framåt och mer utvecklade 
koncept är framtagna (Österlin, 2010).  

3.2.4 Funktionsanalys 

Vid produktutveckling är det viktigt att förstå produktens syfte. Huvudsyftet är 
alltså anledningen till att produkten finns, dessutom finns delfunktioner som stödjer 
huvudfunktionen och bidrar till dess funktion (Ullman, 2010; Österlin, 2010). En 
produkt kan också ha stödfunktioner som bidrar till produktens helhet men dessa är 
inte nödvändiga för att den ska fungera. När funktionerna analyseras är det viktigt att 
inte beskriva dem på ett sådant sätt att de kan hämma idéer senare i processen genom 
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att beskriva hur funktionen ska lösas. Istället bör fokus ligga på vad funktionen ska 
göra. För att undvika begränsande formuleringar är det lämpligt att utgå från ett verb 
och ett substantiv för att beskriva funktionen, formuleringen bära last kan exempelvis 
användas istället för ha en hylla. Den senare formuleringen antyder att produkten 
måste innehålla hyllor, det kan leda till att andra minst lika bra lösningar inte 
kommer upp i det fortsatta idéarbetet (Österlin, 2010). 

De olika funktionstyperna kan identifieras genom att använda ett så kallat 
funktionsträd där huvudfunktionen skrivs överst, därefter specificeras delfunktioner 
och stödfunktioner längre ner i trädet enligt en hierarkisk ordning. Överst i 
funktionsträdet beskrivs varför en produkt ska ha en viss funktion och längst ner i 
funktionsträdet blir funktionerna mer inriktade på hur funktionen ska uppnås och hur 
funktionen ska mätas, kallade funktionsgränser (Österlin, 2010). Funktionsträdet för 
en produkt som har bära last som huvudfunktion kan ha flera del- och stödfunktioner, 
och ha en funktionsgräns som är exempelvis tåla belastning 50kg. Produkten ska alltså 
kunna bära en last som väger 50kg. 

3.2.5 Idé- och konceptgenerering 

Att generera idéer och koncept är en viktig del av produktutvecklingsprocessen, 
och för att hitta en bra lösning är det viktigt att generera många koncept. Ett koncept 
kan definieras som en idé som är tillräckligt utvecklad för att dess egenskaper ska 
kunna utvärderas (Ullman, 2010). Det finns många olika tekniker för att generera 
koncept och idéer Österlin (2010) delar in metoderna i brainstormingsmetoder, listor, 
jämförelser, funktionshierarkier, morfologisk analys, struktur och inspiration. 
Brainstormingsmetoder innefattar olika tekniker för att antingen ostrukturerat eller 
strukturerat komma med idéer, utifrån sina egna tankar, i grupp. Till listor räknas 
olika checklistor, kategorilistor och livscykelfunderingar. Jämförelser innebär att 
problemet ses ur ett annat perspektiv genom att använda exempelvis analogier eller 
parameteranalyser. Funktionshierarkier innefattar olika sätt att dela upp problemet i 
likhet med en funktionsanalys. Morfologisk analys kan kortfattat beskrivas som att 
lösningar för olika delar av problemet sätts samman till en stor mängd 
helhetslösningar. Struktur handlar om att få en överblick av problemet och olika 
lösningar genom att använda exempelvis storyboards och skisser. Inspiration innebär 
som namnet antyder att inspiration hämtas från både källor kopplade till problemet 
men även helt fristående källor (Österlin, 2010).  

3.2.6 Konceptutveckling 

Utveckling av koncept är en upprepande process där koncept tas fram, utvecklas 
och utvärderas sedan förfinas koncepten genom samma process flera gånger. Fokus 
under den här delen av processen ligger på att utveckla funktioner och gränssnitt 
mellan olika delar i produkten för att ta reda på om koncepten kan uppfylla de krav 
som satts i tidigare skeden av utvecklingen (Ullman, 2010). Vanligtvis väljs ett 
koncept som sedan utvecklas till en färdig produkt men det är enligt Ullman (2010) 
fördelaktigt att utveckla ett par koncept parallellt för att kunna hitta den bästa 
lösningen. För att kunna genomföra ett urval av koncept är det viktigt att de har 
samma abstraktionsnivå och är beskrivna på samma sätt (Ullman, 2010).  
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3.2.7 Produkt- och prototyputveckling 

Under konceptutvecklingen ligger produktens funktioner i fokus, i denna fas 
skiftar fokus till att utveckla former, material och produktionsprocesser som ser till 
att funktionen uppnås. Form, material och produktion är alla beroende av varandra 
och måste utvecklas parallellt för att ta fram den slutgiltiga produkten. Produktens 
form utvecklas genom att rumsliga begränsningar, konfigurationer, kopplingar och 
komponenter definieras och tas fram. Material bestäms dels utifrån form och 
funktion men måste även anpassas till produktionsprocessen. Produktionsprocessen 
innefattar både montering och tillverkning och bestäms utifrån materialval och form.  
Ett viktigt verktyg under produktutvecklingsfasen är BOM-listan, Bill of Materials, 
som beskriver de komponenter som finns i produkten, detta är ett levande dokument 
som utvecklas vartefter produkten utvecklas. Några viktiga aspekter att fundera över 
vid val av komponenter är huruvida komponenterna ska tillverkas internt eller köpas 
in från externa leverantörer (Ullman, 2010). 

För att undersöka hur väl koncept, produktförslag och funktioner lever upp till 
ställda krav kan tester utföras med hjälp av prototyper. Prototyper kan vara olika 
avancerade i olika stadier av produktutvecklingsprocessen, för att testa hur väl 
koncept lever upp till kraven behöver prototyper ofta inte vara lika avancerade som i 
senare skeden när funktioner och komponenter ska finjusteras. Därför tillverkas ofta 
tidiga prototyper av andra material och med andra tekniker än vad som är tänkt för 
den riktiga produkten medan prototyper för mer avancerad eller noggrann testning 
bör likna den riktiga produkten mer både material- och tillverkningsmässigt (Ullman, 
2010) 

3.2.8 Utvärdering och urval 

När idéer och grundläggande koncept tagits fram behöver ett urval genomföras för 
att välja de koncept som ska utvecklas vidare. Urval och utvärdering av idéer och 
koncept innefattar ofta subjektivt tyckande och åsikter, det viktigaste i 
urvalsprocessen är att argument och bakomliggande faktorer för urvalet diskuteras 
och lyfts fram (Österlin, 2010). Det finns flera olika sätt att genomföra ett urval i det 
här skedet, man kan titta på exempelvis hur genomförbart ett förslag är eller på om 
den teknologi som produkten kräver är testad och fungerar (Ullman, 2010). För att 
jämföra flera koncept kan en tabell tas fram där respektive koncepts fördelar, 
nackdelar och intressanta aspekter noteras. Baserat på tabellen kan koncept väljas ut, 
koncept som behöver mer arbete kan också identifieras (Österlin, 2010).  

En annan metod är så kallad matrisutvärdering, även kallad Pughs matris, där 
koncepten ställs mot varandra och kontrolleras gentemot kundkraven som tagits fram 
i arbetet med QFDn (Ullman, 2010; Österlin, 2010). Österlin (2010) tar även upp 
bedömning av miljöeffekter som en utvärderingsmetod, se avsnitt 3.2.1 ovan. 

En metod för att utvärdera produkter och processer är FMEA, Failure Modes and 
Effects Analysis, vilken används för att identifiera fel som kan uppstå samt vilka 
effekter dessa kan leda till. Verktyget kan användas under hela 
produktutvecklingsprocessen men ju mer förfinat ett produktförslag är desto mer 
detaljerad kan en FMEA göras.  

En FMEA baseras på fem steg och resultatet av varje steg förs ofta in i en tabell. I 
första steget identifieras vilka funktioner som kan påverkas, därefter undersöks vad 
som händer om ett fel uppstår. I steg tre identifieras vilka effekter felet kan ge upphov 
till och i steg fyra listas orsaker som kan ligga bakom att ett fel uppstår. Sista steget 
går ut på att hitta lösningar för att förebygga att fel uppstår (Ullman, 2010). Ett risktal 
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som visar för vilka fel åtgärder bör prioriteras kan beräknas genom att felfrekvens, 
allvarlighetsgrad samt sannolikheten för att felet upptäcks noteras på en skala mellan 
1-10. Efter att åtgärder har utförts bör en ny FMEA genomföras för att se hur 
risktalen ändrats (Salonen, 2013).  

Förvaringsmöbler för kontor omfattas även av vissa säkerhetskrav fastställda 
enligt Svensk Standard, SS-EN 14073. Säkerhetskraven omfattar möbeln som har en 
tyngdpunkt högre än 650mm över golvet samt en vikt på över 10kg eller då möbelns 
lägsta punkt befinner sig mer än 300mm över golvet. Det som testas enligt 
standarden är bland annat att ta ut material placerat på hyllor, styrkan i olika 
komponenter, olika typer av belastningar på komponenter samt stabilitet. Det finns 
även ytterligare punkter som anses viktiga, exempelvis om förvaringsenheter placeras 
ovanpå varandra ska de inte glida när de utsätts för en viss kraft, det är även viktigt 
att enheten eller enheterna inte välter (Swedish Standards Institute, 2004).  

4 Genomförande 
Detta avsnitt beskriver framtagningen av miljödeklarationen, tillämpningen av 

miljödeklarationen på möbelserien Space samt genomförandet av en fallstudie i form 
av en produktutveckling på möbelserien Space baserat på produktutvecklings-
processen beskriven i metodavsnittet. Miljödeklarationen används som ett verktyg i 
processen och till slut genomförs även ett test av miljödeklarationen på den 
utvecklade produkten.  

4.1 Utveckling av miljödeklaration 

Följande avsnitt beskriver arbetet med att utveckla en miljödeklaration åt Thule 
Möbler AB och förvaringsserien Space.  

Baserat på informationen gällande de tre olika typerna av miljödeklarationer som 
beskrivs i litteraturstudien samt önskemål från Thule Möbler AB beslutades att den 
miljödeklaration som ska tas fram är av typ II. Detta då företaget redan använder 
Möbelfakta, vilket hör till typ I, för den aktuella möbelserien, det är inte heller 
aktuellt att ta fram en miljödeklaration typ III då denna kräver verifiering av tredje 
part och ett större engagemang från företagets sida.  

4.1.1 Analys av miljödokumentation från andra företag 

Analysen omfattar både miljödeklarationer typ II och III även om den deklaration 
som ska tas fram ska höra till typ II, detta då typ III är en mer avancerad variant men 
kan innehålla information som kan vara relevant även för den deklaration som ska 
tas fram. 

 Företag inom olika branscher använder idag olika typer av miljödeklarationer för 
sina produkter och för att beskriva hur företaget arbetar med miljö och hållbarhet. En 
studie av sjutton befintliga miljödeklarationer som innefattar både typ II- och typ III 
deklarationer visar att de vanligast förekommande områdena är produktinformation, 
material, tillverkning och sluthantering innefattande återvinning, återanvändning och 
destruktion. Utöver dessa ingår också andra rubriker, se Tabell 3 för beskrivning och 
hur ofta dessa förekommer. För komplett förteckning av förekomsten av område för 
respektive företag se Bilaga 4. Deklarationer typ III är mer utförliga än övriga då 
dessa ofta innefattar en LCA för hela produktens livscykel.  



 

22 
 

Även miljödeklarationer som beskriver miljöarbetet hos ett företag studeras, det 
kan exempelvis vara hållbarhetsrapporter för ett år eller en generell beskrivning av 
företagets miljöpolicy. Den här typen av deklaration är ofta långa och ingående och 
tar upp generell information kring företagets arbete som inte är relevant att redovisa 
för enskilda produkter. Vissa områden som behandlas återkommer dock i 
produktspecifika miljödeklarationer, däribland utsläpp, material, energi, transporter, 
tillverkning och miljösystem företaget arbetar efter, se Bilaga 5.  

 

Tabell 3 - Förekomst av områden i befintliga miljödeklarationer 

Område Summa 

Material 15 

Råvaror 9 

Energiförbrukning tillverkning 7 

Energiförbrukning användning 2 

Transport/Distribution 9 

Utsläpp 7 

Giftiga ämnen 8 

Emballage/paketering 8 

Sluthantering (återvinning, destruktion etc.) 13 

Livslängd 6 

Komponenter 3 

Produktinformation 16 

Företagsbeskrivning 7 

Företagets miljöarbete 8 

Verifierad 3 

Tillverkning 10 

Användning 7 

Ordförklaring 1 

Miljömärkning 3 

Generell info om dokument 6 

LCA (innefattar det mesta ovan) 3 

Avfall från produktionen 4 

Global uppvärmning 2 

Utomstående krav 1 

 
Vidare analyseras vad som beskrivs för varje område och hur de uttalanden som 

finns i befintliga miljödokument för produkter är utformade, med fokus på de fyra 
vanligast förekommande områdena produktinformation, material, tillverkning och 
sluthantering. I denna analys behandlas endast miljödeklarationer typ II. Då 
uppdragsgivaren även önskar att information kring energiåtgång och utsläpp ska ingå 
i miljödokumentationen undersöks även dessa områden i befintliga miljödokument.   

Angående produktinformation omfattas det området inte av riktlinjer i ISO på 
samma sätt som miljöuttalanden. Denna del beskrivs på olika sätt av olika företag 
och kan innefatta allt från produktens namn till en längre beskrivning av produkten, 
komponenter och dess användningsområde. Material anges ofta i form av vikt-andel 
eller procent av hela produkten. I vissa fall listas ingående material utan angiven 
mängd och ibland anges även ursprung och eventuell ytbehandling och tillsatsämnen. 
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Uttalanden gällande material ges ofta i form av en tabell men kan även skrivas i text 
eller ingå i en beskrivning av komponenter. Tillverkning anges i hälften av de 
undersökta miljödokumentationerna. Några uttalanden handlar om 
tillverkningsmetod medan andra specificerar mer gällande miljöpåverkan under 
tillverkning. Sluthantering anges ofta under en egen rubrik men förekommer även 
under material. Vanliga uttalanden beskriver om produkten kan återvinnas helt eller 
delvis, återanvändas eller energi-återvinnas. I vissa miljödokumentationer anges hur 
produkten ska sorteras.  Energiförbrukning anges ofta i diagramform där energikälla 
och mängd per produkt eller enhet specificeras. Samma information förekommer 
även i textform. Utsläpp innefattar utsläpp av ämnen vid både råvaruframställning, 
tillverkning och användning. Alla typer av utsläpp specificeras dock inte i samtliga 
dokument.  

Visuellt skiljer sig dokumenten åt, de flesta använder rubriker med löpande text, 
tabeller eller diagram kan ingå. Två av de undersökta miljödokumentationerna är 
strukturerade med ja och nej frågor och förtydligande fritext. 

4.1.2 Utformning av miljödeklaration 

Under framtagningen av den nya miljödeklarationen utformades flera förslag med 
olika upplägg. De områden som förekom mest frekvent i de befintliga 
miljödeklarationerna, produktinformation, material, sluthantering och tillverkning, ansågs 
relevanta att inkludera även i miljödeklarationen för Thule Möbler då dessa beskriver 
områden som är viktiga för produktens totala miljöpåverkan. Avsnittet gällande 
produktinformation ansågs viktig för förståelsen av dokumentet även om denna inte 
nödvändigtvis tar upp miljöaspekter. De vanligaste områdena kompletterades med 
ett antal andra för att täcka in produktens miljöpåverkan i hela dess livscykel, övriga 
områden som tas upp är transport/distribution, emballage, användning samt 
energiförbrukning och utsläpp. Även generell information kring företaget och 
dokumentet inkluderades. De olika förslagen testades genom att data för en modul 
från serien Space fördes in. Under denna process identifierades problem gällande 
struktur och överskådlighet speciellt gällande rubriken material då många ingående 
material försvårade både införande av data i dokumentet samt läsbarheten. Olika 
varianter testades med olika underrubriker för att förenkla användningen. För att 
läsaren snabbt ska få överblick användes en tabell där huvudmaterial/material-
grupper, vikt, ursprung och rekommenderad sluthantering anges i ett förslag, variant 
ett, se Figur 7. I ett annat förslag, variant två, anges komponenter istället för 
huvudmaterial, se Figur 6. 
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Som komplement till tabellen följer informationstexter där det beskrivs vilka 

specifika material som ingår i respektive material-grupp samt hur dessa är kopplade 
till varandra alternativt komponenter och vilka material som ingår i dessa. Efter 
diskussioner med representanter från Thule Möbler AB, och genom tillämpningen på 
en möbel i serien Space valdes variant två som grund för fortsatt utveckling av 
miljödeklarationen. Upplägget i variant två ansågs passa befintliga system hos Thule 
Möbler, det upplevdes även tydligare och gav en bättre överblick av innehållet i 
möbeln.  

Figur 7 - Tabell innehållande material 

Figur 6 - Tabell innehållande komponenter 
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Informationen gällande tillverkning, transport/distribution, emballage och 
användning baseras på information från Thule Möbler AB och beskriver kort hur 
företaget utför de olika stegen. Sluthantering baseras på information från Thule 
Möbler AB samt EU:s avfallsdirektiv som beskriver hur avfall bör hanteras 
(European Commission, 2015). Sammanfattning av miljöpåverkan avser total 
energiåtgång samt utsläpp för aktuell möbel och visas i diagramform. Då 
miljödeklarationen i övrigt är avgränsad till att gälla från köp av komponent till 
sluthantering används generella värden för energi samt utsläpp.  

4.1.2.1 Framtagning av underlag samt instruktion för ifyllande av 
miljödeklaration 

Miljödeklarationen baseras på en stor mängd information som sammanställts i en 
Excel-fil, Sammanställning komponenter Space. I Excel-filen anges alla moduler och 
komponenter som ingår i serien Space, mått, vikt, volym, artikelnummer, material 
och ytbehandlingar, tillverkningsmetod, leverantörer samt inköpsland, 
försäljningsvolym, energiåtgång samt koldioxidutsläpp och sluthantering. Värdena 
för energiåtgång samt koldioxidutsläpp hämtades från programmet CES EduPack 
2015 samt från hemsidan EcoTransIT.org. Från CES EduPack 2015 hämtades 
information gällande energiåtgång och koldioxidutsläpp vid framställning, 
bearbetning samt sluthantering av material, se Bilaga 6. Kompletterande information 
gällande energiåtgång vid sluthantering av träfiberskivor hämtades även via 
Sydskånes avfallsaktiebolags hemsida, Sysav, som menar att ingen tillförd energi 
behövs vid förbränning (Sysav, 2015). EcoTransIT användes för att beräkna 
energiåtgång samt koldioxidutsläpp vid transport till och från fabrik genom att 
transportmedel, varuvikt, avreseort samt destination angavs, se Bilaga 7. 
Energiåtgång och koldioxidutsläpp för materialframställning, tillverkning, 
sluthantering och transport sammanställdes för varje komponent baserat på vikt-
andel av de olika materialen. 

För att göra informationen användbar för ifyllande av miljödeklarationen tas 
ytterligare en Excel-fil fram, Underlag miljödeklaration Thule Möbler, som ska fungera 
som underlag. I denna fil sammanställs informationen från sammanställning 
komponenter Space för att minimera arbetet som krävs och risken för fel vid hantering 
av stora mängder data. Underlaget delas in i tre blad, ett blad som används av 
personen som fyller i miljödeklarationen, ett som innehåller detaljernas vikt samt ett 
blad som innehåller formler. Det sistnämnda bladet innehåller även värden för 
energiåtgång och utsläpp vid materialframställning, tillverkning, transport och 
sluthantering för alla komponenter. I det första bladet fylls vikten för komponenter i 
baserat på informationen i blad två, vikten är kopplad till formlerna i blad tre och när 
vikten fylls i genereras diagram över produktens totala miljöpåverkan, Figur 8.  
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I första bladet finns även informationstexter samt information om varje 
komponent som ska kopieras till miljödeklarationen. Informationstexterna togs fram 
för att säkerställa enhetlighet mellan miljödokumentationer ifyllda av olika personer 
för olika moduluppsättningar av Space. Informationstexterna innehåller information 
hämtad från Excel-filen sammanställning komponenter Space. Bladet innehållande 
formler kan lösenordskyddas för att ingen av misstag ska ändra informationen. 

Under arbetet med att utveckla underlaget för miljödeklarationen upplevdes 
metoden med två dokument (underlag miljödeklaration Thule Möbler och 
Sammanställning komponenter Space) rörig och något svår att hantera. På grund av 
detta inkluderades värdena för energiåtgång och koldioxidutsläpp för varje material 
och de olika transportsträckorna i ett fjärde blad i underlaget, som länkas till det 
befintliga formelbladet. I formelbladet inkluderas även de beräknade procentsatserna 
för andel material i de olika komponenterna, leverantör och leverantörsort för varje 
komponent. 

För att säkerställa riktigheten hos de generella värdena genomfördes även 
kontroller av energiåtgång och utsläpp med hjälp av SolidWorks Sustainability, vilket 
är ett program för livscykelanalys, se jämförelse i Bilaga 8. Resultatet från de olika 
beräkningarna skiljer sig något men är i storleksordning liknande vilket tolkades som 
att de värden som hämtats från CES EduPack 2015, EcoTransIT.org samt Eskilstuna 
energi och miljö är rimliga. 

För att underlätta ifyllandet av miljödeklarationen samt säkerställa att 
miljödeklarationen fylls i korrekt utformades ett instruktionsmaterial. Detta består av 
en kopia av dokumentet för miljödeklarationen med instruerande texter på alla 
ställen där information ska fyllas i, tillsammans med ett försättsblad innehållande 
generell information om dokumentens användning. Instruktionstextera är 
kursiverade för att synas i den övriga texten. Även en ifylld miljödeklaration togs 
fram som exempel.  

4.1.2.2 Utveckling av miljödeklaration som produktutvecklingsverktyg 

Utformningen av miljödeklarationen påverkas av att den ska kunna användas som 
ett verktyg för produktutveckling. Den ska kunna användas som ett underlag för 
urval av koncept och utvärdering av produkten. Både Johannesson et. al (2013) och 
Österlin (2010) är eniga om att analyser av en produkts miljöpåverkan, exempelvis 
LCA, kan användas som metod för utvärdering av koncept och produkt. Andra 

Figur 8 - Översikt av blad ett i Underlag Miljödeklaration Thule Möbler 
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verktyg som används för utvärdering baseras på att produktutvecklaren själv bedömer 
vad produkten ska leva upp till och hur väl den gör det. Detta stämmer även överens 
med en generell metod för beslutsfattande där kriterier tas fram och potentiella 
lösningar utvärderas gentemot dem. Gemensamt för de flesta typer av 
produktutvecklingsverktyg är att de resulterar i en dokumentation som kan användas 
som beslutsunderlag. 

Miljödeklarationen är utformad för att tydligt visa vilken miljöpåverkan en 
produkt eller ett koncept har räknat i energiförbrukning och koldioxidutsläpp, detta 
för att underlätta jämförelse mellan olika koncept. För att även kunna identifiera 
vilka områden i produkten som ger upphov till störst miljöpåverkan inkluderas ett 
diagram, i flik tre i underlaget, som visar påverkan för varje komponent, detta för att 
belysa områden som kan behöva förbättras, se Figur 9.  

 
För att genomföra ett urval baserat på fler parametrar än miljömässiga parametrar 

kan miljödeklarationen användas i kombination med andra utvärderingsverktyg. Den 
information som genereras i miljödeklarationen används då som beslutsunderlag för 
miljöaspekterna tillsammans med bedömningar av andra kriterier.    

Under användningen av underlaget till miljödeklarationen i 
produktutvecklingsprocessen framkom ett behov av att inte enbart jämföra befintliga 
komponenter med varandra, utan även kunna jämföra olika material med varandra. 
Det fjärde bladet i underlaget innehållande värden för energiförbrukning och 
koldioxidutsläpp för varje material och transportsträcka kompletterades med formler 
för att kunna jämföra olika material och transportsträckor med varandra, se Figur 10. 
Flikarna i dokumentet döptes i samband med detta om, flik tre kallas formler för 
befintliga komponenter och flik fyra kallas formler för produktutveckling. Båda flikarna 
med formler kan användas helt fristående, utan att kopplas till miljödeklarationen, 
under produktutvecklingsprocessen oavsett om det är befintliga komponenter, eller 
rena material som utvärderas och analyseras.  

Figur 9 - Översikt blad tre underlag miljödeklaration Thule Möbler 
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4.1.2.3 Utprovning av miljödeklaration och instruktionsmaterial 

Den framtagna miljödeklarationen testades genom att representanter från Thule 
Möbler fyllde i miljödeklarationen med hjälp av den framtagna instruktionen, 
exempel samt handledning vid behov från testansvarig. Under utprovningen 
framkom att testpersonerna inte noterade alla de instruerande texterna i 
instruktionen utan började läsa en bit in i dokumentet alternativt försökte de lösa 
uppgiften på egen hand. En av testpersonerna upplevde oklarheter i hur vikten för 
olika detaljer anges och önskade ett förtydligande. Det noterades att samtliga 
testpersoner visade en osäkerhet gällande vilket dokument de skulle hämta samt 
skriva information i. De hade problem med att komma ihåg att vikten skulle anges 
både i Excel-filen och i miljödeklaration samt att texter som skulle klistras in i 
miljödeklarationen hämtades i Excel-filen. För att korrigera de problemområden som 
identifierats förtydligades instruktionen genom tillägg samt att instruerande texter 
rödmarkerades. Tillägget beskriver hur diagrammen genereras genom att vikten 
anges i Excel-filen, för att förtydliga rödmarkeras även rubriken för vikt i Excel-filen.  

Efter att korrigeringarna genomförts genomfördes ytterligare en utprovning på en 
av Thule Möbler ABs medarbetare som inte är insatt i produktens uppbyggnad. 
Testpersonen tog längre tid på sig än de andra på grund av bristande 
produktkännedom men läste instruktionerna noggrant och lyckades fylla i 
miljödeklarationen på ett korrekt sätt. Den korrigerade instruktionen visades även för 
de tidigare testpersonerna som fick säga vad de tyckte om den efter förändringarna. 
Samtliga testpersoner upplevde att instruktionen var tydligare och att det var lättare 
att hitta relevanta textavsnitt. Baserat på utprovningen drogs slutsatsen att 
användarvänligheten förbättrats till en godkänd nivå efter justeringarna. För 
dokumentation av utprovningarna se Bilaga 9. 

4.1.2.4 Kontroll mot riktlinjer från ISO  

Den framtagna miljödeklarationen jämfördes med ISOs rekommendationer för 
miljödeklarationer typ II. Uttalandet om sluthantering samt sammanfattad 
miljöpåverkan undersöktes dock ytterligare. Sluthantering tas upp som exempel av 
ISO som ett vanligt förekommande uttalande och sammanfattad miljöpåverkan 
baseras på generella data vilket skulle kunna ses som vilseledande. Uttalandet om 
sluthantering ansågs inte vara något problem då instruktioner kring rekommenderad 
sluthantering ges i anslutning till respektive komponent tillsammans med information 

Figur 10 - Översikt blad fyra i underlag miljödeklarations Thule Möbler 
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kring prioriteringsordningen vid sluthantering. För att undvika att uttalandet gällande 
sammanfattad miljöpåverkan kan vara vilseledande justerades den förklarande texten 
så att det tydligt framgår att diagrammen i avsnittet är baserade på generella värden 
och därför endast bör ses som en indikation på produktens miljöpåverkan. Då all 
information som ingår i en miljödeklaration enligt ISO ska gå att verifiera 
kontrolleras även att Thule Möbler har tillgång till allt underlag som 
miljödeklarationen är baserad på. Miljödeklarationen ansågs efter justeringarna inte 
strida mot riktlinjerna. 

4.2 Fallstudie 

Följande avsnitt beskriver den produktutveckling som genomförts gällande 
möbelserien Space från Thule Möbler AB. Inledningsvis beskrivs genomförandet av 
användarstudier samt marknadsanalys. Därefter beskrivs utvecklingen av kravbild för 
produkten följt av vidareutveckling av produkten. Under processen tillämpas 
miljödeklarationen som ett produktutvecklingsverktyg och avsnittet avslutas med ett 
test av den nya produkten mot miljödeklarationen.  

4.2.1 Användarstudie och marknadsanalys 

Nedan beskrivs genomförandet av användarstudier samt en marknadsanalys. 
Användarstudierna delas upp i två delar, en enkätbaserad och en observationsbaserad 
undersökning. I marknadsanalysen ingår en mindre litteratursökning samt intervjuer 
med inredare. En sammanställning av resultatet från ovanstående undersökningar 
presenteras i slutet på avsnittet. 

4.2.1.1 Enkätundersökning 

För att identifiera behov och krav från användare genomfördes en användarstudie 
där ett antal personer som arbetar på kontor fick svara på ett antal enkätfrågor, 
sammanlagt tillfrågades 24 personer varav 20 svarade på enkäten. Tabell 4 redovisar 
fördelning av användare baserat på typ av organisation samt varumärke på möbel. 
Förutom Space ingår möbler från Kinnarps och EFG samt oidentifierbara 
varumärken.  

Tabell 4 - Fördelning av användare 

 Kommunal/statlig verksamhet Privat verksamhet 
Space 3 0 
Kinnarps 8 0 
EFG 0 1 
Oidentifierat varumärke 3 5 

  
Resultatet från enkäterna sammanställdes genom att likheter mellan svaren 

identifierades och antalet liknande svar noterades. Frågorna delades därefter in i fyra 
kategorier baserat på vad svaren beskriver enligt följande, vad respondenterna har för typ 
av förvaring idag, vad respondenterna vill kunna förvara idag, vad kännetecknar bra och 
önskvärda egenskaper hos förvaring samt egenskaper att undvika hos förvaring. Svaren 
sorterades sedan in i lämplig kategori. Kategorin för bra och önskvärda egenskaper 
innehåller fyra av frågorna, en viktning togs därför fram baserat på summan av 
antalet svar dividerat med antalet frågor svaret angavs i.  

Sammanställningen visade att den förvaring som är vanligast är skåp, öppna 
hyllor samt hurtsar. Behovet av förvaring är störst när det gäller papper, pärmar, 
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övrigt kontorsmaterial samt personliga tillhörigheter. Egenskaper som anses bra och 
önskvärda för förvaring är att det ska vara stort utrymme, både gå att dölja innehåll 
samt förvara det öppet, innehållet ska vara lättillgängligt och gå att strukturera samt 
visas överskådligt. Den viktigaste egenskapen att undvika är en ostrukturerad 
förvaring. Se fullständig sammanställning i Bilaga 10.      

4.2.1.2 Observation 

I samband med att enkäten delades ut observerades även respondentens 
förvaringslösning genom fotografier och information kring hur möbeln ser ut, vad 
som förvaras i den samt hur innehållet är placerat noterades. Totalt observerades 17 
av de 20 respondenternas förvaring, bortfallet berodde på sekretess på 
arbetsplatserna. Observationen av möblernas utseende noterades både för att beskriva 
storlek, höjd, typ och kombinationer av olika typer av förvaring. Möblerna 
kategoriserades även in under de kategorier som användes i sammanställningen av 
enkäten. I de fall kombinationer av skåp, öppna hyllor och lådor förekom i samma 
möbel räknades de i samtliga ingående kategorier.  Observationen visade att det är 
vanligt med kombinerade möbler. Det framgick även att skåp och öppna hyllor är 
vanligast följt av hurtsar och lådor. Småförvaring, exempelvis tidskriftssamlare, 
pennställ och brevkorgar förekommer ofta både öppet på skrivbord men även 
placerad i annan förvaring.  

Observationen visade i likhet med enkäten att pärmar, papper, kontorsmaterial 
och personliga tillhörigheter utgör största delen av det som förvaras. Till största delen 
är materialet som förvaras placerat på ett semistrukturerat sätt, det vill säga att 
mycket är ordnat men bitvis är förvaringen ostrukturerad. Det identifierades även en 
tendens till att tomma utrymmen i förvaringen användes som avställningsytor, se 
exempel i Figur 11.  

Det är oklart vilket material som förvaras och hur detta är placerat i vissa 
observationer då respondenten inte öppnat dold förvaring som skåp och lådor vid 
fotografering.   

 

4.2.1.3 Marknadsanalys 

Traditionellt sett har arbetsplatser ofta organiserats utifrån hierarkiska strukturer, 
med stora kontor för ledningen och bås för arbetarna. Det har ofta lett till att 

Figur 11 - Exempel på förvaring. Från höger: strukturerad, strukturerad med ostrukturerade inslag, 
semistrukturerat samt ostrukturerad 
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kommunikationen mellan anställda inte främjas, vilket har lett till att nya 
arbetsplatser ofta designas utifrån sociala, organisatoriska, ekonomiska, tekniska och 
designmässiga faktorer. Det som ligger till grund för modern kontorsdesign är 
antagandet att en välutformad arbetsplats kan leda till innovationer, intimitet inom 
företaget och ökad prestationsförmåga (Wienclaw, 2015).  

Några av trenderna som finns inom användandet av arbetsplatsen kallas för job-
hopping, hot desking och freelancing, vilket betyder att man har sin arbetsplats där det 
finns plats för dagen, och att platsen kan ändras från en dag till en annan (What's 
next, 2016). Framtidens arbetsplatser behöver vara flexibla och kunna förändras i den 
takt projektteam och arbetsgrupper förändras (Gensler, 2016). Fler rapporter 
framhäver även vikten av så kallade tredje arbetsplatser, eftersom många arbetare inte 
längre är lika strikt kopplade till organisationer (Gensler, 2016; What's next, 2016) 
Det beror mycket på att tekniska framsteg, ökade möjligheter att kommunicera och 
globalisering förändrar sättet vi arbetar på (Wienclaw, 2015).  

Vid intervjuer med inredare på Thule Möbler framkom att det som nu efterfrågas 
för kontor ofta är mindre möbler men som ger mycket förvaringsyta i förhållande till 
upptagen golvyta. Då digital förvaring ökar minskar behovet av förvaring av 
exempelvis pärmar. Dock är användandet av pärmar väldigt etablerat och det är svårt 
att ändra strukturer i hur vi förvarar. En trend som nämns är förtätning av 
kontorslandskap vilket innebär att fler personer ska få plats på en mindre yta, detta 
leder till en efterfrågan på rumsavdelare, exempelvis ”tower-förvaring” där en smal 
och hög förvaring placeras mellan arbetsplatser. Att kombinera funktioner i en möbel 
nämns också. I framtiden tros öppna kontorslandskap bli vanligare, alternativt så 
kommer mindre rum delas av flera personer. I öppna kontorslandskap ökar behovet 
av plats för personliga tillhörigheter och låsbar förvaring då centrala kapprum inte 
upplevs tillräckligt säkra. Utseendemässigt syns en trend mot ljusare färger, många 
väljer björkfaner för att matcha tidigare inköpt förvaring som ofta är i något 
trämaterial. Nystartade kontor väljer oftare helvitt. Modernare kontor väljer också 
ofta skjutdörrar då de tar mindre plats, annars är det vanligt med jalusier nedtill och 
öppna hyllplan upptill. Det framhålls även att önskemål, krav och behov ser väldigt 
olika ut för olika kunder. Behoven kan även skilja mellan inköpare och användare 
där inköpare är verksamhetsorienterade och ser helheten medan användare inte är 
lika förändringsbenägna. Se Bilaga 11 för intervjusvar.  

En analys av försäljningssiffrorna för förvaringsserien Space genomförs för att få 
en indikation på vad som säljs mest i den nuvarande serien, se Tabell 5. De moduler, 
utöver socklarna, som säljs mest är öppna moduler för 1xA4 eller 2xA4, moduler 
med jalusi eller slagdörr för 1xA4 samt moduler med slag- eller skjutdörr för 2xA4.  

Tabell 5 - Försäljningsvolym moduler serien Space under 2015 

Artikelnr.  Beskrivning Antal sålda 

S001 Sockel inkl. bottenhylla 7 

S001-M Sockel på hjul inkl. bottenhylla 13 

S001-RX Låg sockel inkl. bottenhylla 86 

S002 Hög sockel inkl. bottenhylla 260 

S005 Lådmodul inkl. toppskiva, sidor och rygg 140 

S006 Lös lådmodul, placeras i S201/S203 1 

S101 Öppen modul 1xA4 84 

S102 Modul med jalusi och lås 1xA4 119 

S103 Modul med slagdörrar 1xA4 187 
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S201 Öppen modul inkl. 1 hyllplan 2xA4 136 

S203 Modul med slagdörrar 2xA4 95 

S204 Modul med skjutdörrar 2xA4 88 

S206 Öppen modul m. låda, 1 hyllplan 2xA4 14 

S207 Modul med slagdörr i glas, 1 hyllplan 2xA4 0 

S208 Modul med slagdörr, låda, 1 hyllplan 2xA4 0 

S401 Öppen modul, 3 hyllplan (2 flyttbara) 4xA4 3 

S403 Modul med slagdörr, 3 hyllplan 4xA4 0 

S406 Klädskåpsmodul m. klädhängare, 1 hyllplan 2 

S407 Klädskåpsmodul m. slagdörrar 38 

S410 Modul m. slagdörrar, lås, flyttbara hyllplan, 5xA4 0 

 

4.2.1.4 Sammanställning av användarstudie och marknadsanalys 

Efter utförandet av användarundersökningen och marknadsanalysen jämfördes 
resultaten för att få en helhetsbild av vilka behov som finns. De typer av möbler som 
är vanligast är enligt både enkäten och observationer skåp, öppna hyllor och hurtsar. 
Skåp och hyllor ingår bland de mest önskade typerna av förvaring enligt enkäten, 
däremot nämns inte hurtsar som ett önskemål. Det stämmer överens med 
intervjuerna med inredare som ser en minskning av efterfrågan av hurtsar. Inredarna 
menar även att behovet av fysisk förvaring minskar i takt med ökad digital förvaring 
men att traditionell förvaring ändå är svår att konkurrera ut. Digital förvaring nämns 
endast av enstaka respondenter men vid observationerna identifierades datorer hos 
många respondenter vilket tyder på att även dessa använder digital förvaring. Att 
enkätsvaren inte visar det kan bero på vad respondenterna associerar till ordet 
förvaring samt att frågorna i enkäten är inriktade mot fysisk förvaring. Observationer 
och enkäter visar att det respondenterna ser störst behov av att förvara är pärmar, 
papper, kontorsmaterial och personliga tillhörigheter. Behovet av att förvara 
personliga tillhörigheter i anslutning till arbetsplatsen lyfts fram även i intervjuerna.  

Gällande bra och önskvärd förvaring visar resultatet av enkäten att struktur är 
viktigt då det både framgår som önskvärt samtidigt som ostrukturerad förvaring 
framstår som den största nackdelen hos befintliga lösningar. Noterbart är att många 
respondenter i enkäten angett att de vill ha förvaring med stort utrymme medan 
intervjuerna med inredare visar att det finns en stor efterfrågan på mindre 
förvaringslösningar. Observationerna visade också att tomma ytor i en möbel ofta 
används som avställningsyta, några respondenter angav även att de önskar mindre 
förvaringsutrymme för att minska mängden sparat material som inte används.  

4.2.2 QFD  

För att omvandla kundkrav till mätbara tekniska specifikationer användes 
produktutvecklingsverktyget QFD. I arbetet med QFDn identifierades även vilka 
tekniska specifikationer som är viktiga för att uppfylla kundkraven samt hur 
specifikationerna påverkar varandra.  

De viktigaste kunderna under produktens livscykel, samt deras krav identifierades. 
Kraven delades in i fyra huvudområden som i sin tur delades in i mer specifika 
områden kopplade till specifika kundkrav, se Tabell 6. Den enkät, observation och 
marknadsanalys som genomfördes i avsnitt 4.2.1 samt uppdragsbeskrivningen från 
Thule Möbler AB låg till grund för kraven samt viktning av dessa.    
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Tabell 6 - Kundkrav 

Förvaring 

Tillräckligt 
förvarings-utrymme 

Inrymma papper (A4) 

Inrymma pärmar 

Inrymma kontorsmaterial 

Inrymma personliga tillhörigheter 

Säker förvaring 
Vara låsbart 

Dold förvaring 

Användning 

Flexibilitet Erbjuda flera användningsområden 

Anpassningsbar 

Lättillgängligt 

Anpassad för närhet till arbetsplats 

Ge överblick av förvarat material 

Lätt att strukturera 

Lätt att hantera 

Tar liten plats 

Produktion 
Tillverkning 

Enkel montering 

Anpassad till maskinpark 

Sluthantering Lätt att demontera 

Utseende/ 
Utformning Ge ordnat intryck 

Dold förvaring 

Lätt att strukturera 

Tar liten plats 
 

För att hitta egenskaper att undvika eller inspireras av genomfördes därefter en 
konkurrensanalys där fyra förvaringsmöbler från konkurrerande företag undersöktes 
tillsammans med en möbel ur serien Space från Thule Möbler AB. De möbler som 
ingick i undersökningen säljs av EFG, Edsbyn, Kinnarps och Lanab design. 
Konkurrerande företag valdes baserat på information från uppdragsgivaren medan 
möblerna valdes baserat på typ. Space-serien är moduluppbyggd liksom tre av de 
konkurrerande möblerna, den fjärde möbeln är en så kallad Tower-förvaring vilken 
nämndes i marknadsanalysen som en populär möbeltyp. Bedömning av hur väl 
konkurrenterna uppfyller kraven har genomförts baserat på bilder och information 
tillgänglig på företagens respektive hemsida, uppfyllandet av kundkrav graderas 
enligt en betygsskala från 1-5. Resultatet av analysen bör därför ses som ett riktmärke 
snarare än en absolut sanning.  

Möbeln från EFG uppfyller enlig analysen kraven tar liten plats, erbjuda fler 
användningsområden samt dold förvaring bättre än övriga möbler, däremot uppfyller 
den kraven anpassningsbar och ge överblick av förvarat material sämre. Möblerna från 
Edsbyn och Lanab design sticker inte ut nämnvärt utan uppfyller kraven lika bra som 
någon av de andra möblerna, detsamma gäller möbeln från Kinnarps förutom att 
denna uppfyller kravet ha låsbara delar sämre än de andra.  Möbeln från Thule Möbler 
AB kan även den ses som likvärdig med de flesta andra men uppfyller kravet lätt att 
strukturera med avseende på utseende sämre än övriga. Samtliga möbler uppfyller 
kraven för tillräckligt utrymme för arbetsrelaterat material. Noterbart är även att 
möbeln från EFG uppfyller tio krav med högst betyg medan övriga möbler uppfyller 
fem krav var med högst betyg. 

Kundkraven översattes även till mätbara tekniska specifikationer och det 
identifierades hur stark kopplingen mellan krav och specifikation var. Exempelvis 
kopplas kundkravet enkel montering till de tekniska specifikationerna moment som krävs 
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vid montering och verktyg som krävs vid montering. Dessa två specifikationer mäts i antal 
(st). Det noterades även om värdet för respektive specifikation ska maximeras eller 
minimeras, i exemplet ovan ska antalet minimeras. Samband mellan de tekniska 
specifikationerna identifierades också samt huruvida de kan påverka varandra 
positivt eller negativt. De tekniska specifikationer som är viktiga för att uppfylla 
kraven för respektive kundgrupp identifierades, det framkom att möjlighet att avdela i 
förvaringen samt yttermått är särskilt viktiga för att uppfylla krav från alla 
kundgrupper. Till sist undersöktes hur väl tidigare nämnda konkurrenter uppfyller de 
tekniska specifikationerna och målvärden för den kommande produktutvecklingen 
bestämdes se komplett QFD i Bilaga 12. 

4.2.3 Kravspecifikation 

Baserat på de kundkrav, tekniska specifikationer och målvärden som togs fram i 
arbetet med QFD upprättades en kravspecifikation. Kravspecifikationen beskriver 
bakgrund, produkt och marknad samt nödvändiga och önskvärda krav på produkten. 
I de nödvändiga kraven ingår att produkten ska kunna inrymma arbetsrelaterat 
material såsom pärmar, papper, tidskriftssamlare och kontorsmaterial, produkten ska 
även kunna tillverkas och/eller monteras i befintlig maskinpark. Det finns även 
mätbara nödvändiga krav så som att varje hyllplan ska klara en belastning på 40kg 
och kraften som krävs för att öppna stängd förvaring bör ej överstiga 10N.  Utöver de 
nödvändiga kraven finns ett antal önskvärda krav, exempelvis bör produkten 
inrymma personliga tillhörigheter så som kläder, elektronik och väska. Produkten bör 
ha en miljöpåverkan som är likvärdig eller lägre med befintlig motsvarande produkt 
och produkten bör kunna kombinera flera funktioner och användningsområden. 
Fullständig kravspecifikation finns i Bilaga 13. 

4.2.4 Funktionsanalys 

För att skapa en överblick av vilka funktioner som bör ingå i produkten 
genomfördes en funktionsanalys uppdelad i huvudfunktion, delfunktioner och 
stödfunktioner. Som huvudfunktion identifierades erbjuda förvaring, utöver den 
identifierades tre delfunktioner och ett antal stödfunktioner. Delfunktionerna 
beskriver huvudsakligen vad som ska kunna förvaras medan stödfunktionerna 
beskriver egenskaper som underlättar användning. Nedan i Figur 12 visas resultatet 
av funktionsanalysen i ett funktionsträd där mörkgrå färg representerar 
huvudfunktionen, mellangrå delfunktioner och ljusgrå stödfunktioner.  
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4.2.5 Idé- och konceptgenerering samt urval 

Följande avsnitt beskriver processen från inledande idégenerering till urval från 
idégenerering, de olika metoder som använts för att ta fram idéer samt hur urvalet 
genomfördes.  

4.2.5.1 Idé- och konceptgenerering 

Idégenereringen inleddes med förutsättningslöst skissande, dock med 
informationen från QFD, kravspecifikation och funktionsanalys i åtanke. Skisserna 
innehöll både förslag på helhetslösningar för en komplett förvaringsmöbel och 
mindre detaljer som kan underlätta användningen av möbeln. I nästa steg av 
idégenereringen användes inspirationsbilder på olika förvaringsmöbler från ett besök 
på Stockholm Furniture & Light Fair under februari 2016, se Bilaga 14. I ytterligare 
ett steg användes inspirerande bilder på befintliga kontorsmiljöer för att ta fram 
lösningar som kunde passa i många olika typer av kontorsmiljöer. Efter dessa steg 
delades skisser och idéer in i helhetslösningar och detaljlösningar, fokus låg på att 
hitta helhetslösningar som möter krav och sedan gå in djupare i detalj under 
kommande konceptutveckling, skisser återfinns i Bilaga 15, exempel på hur idé och 
konceptgenereringen såg ut finns i Figur 13. I en första urvalsprocess för 
helhetslösningar användes kundkraven som definierades i QFDn, se Tabell 6 i avsnitt 
4.2.2. Totalt uppfyllde 10 av 13 idéer kraven, vilket medförde att ytterligare urval 
behövde genomföras.  

Figur 12 - Funktionsträd 
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4.2.5.2 Konkurrensanalys 

Som ett led i att hitta idéer och urvalskriterier genomfördes ytterligare en 
konkurrensanalys där tre olika modulbaserade förvaringsserier analyserades med 
avseende på typ av förvaring, modulmått, dörrtyper, sockeltyper, tillbehör samt 
material och övrig information. Informationen hämtades från företagens eget 
publicerade informationsmaterial för respektive möbelserie.  Två av de 
modulbaserade förvaringsserierna säljs av Kinnarps och Edsbyn, och motsvarar de 
möbler som analyserade i QFDn. Lanab design och EFG saknade 
informationsmaterial som beskrev serierna till vilka möblerna i QFDn tillhörde och 
kunde därför inte inkluderas i analysen. På grund av detta analyserades istället en 
serie från företaget Horreds, som valdes baserat på information från uppdragsgivaren. 
För resultat av analys se Bilaga 16. 

I analysen genomfördes en jämförelse med Thule Möbler ABs förvaringsserie 
Space för att identifiera punkter där serierna skiljer sig åt. Sammanfattningsvis 
framkom att flera av de konkurrerande serierna innehöll en så kallad tower-förvaring 
och fanns att köpa i fler olika bredder än Space. Den slutsats som drogs av detta var 
att för att göra serien Space mer konkurrenskraftig kan en produkt som motsvarar en 
så kallad tower-förvaring, men även tillgodoser fler önskemål gällande möbelns 
bredd vara önskvärt.  

4.2.5.3 Urval  

Som ett sista steg genomfördes ett urval baserat på all information i QFD, 
kravspecifikation, funktionsanalys samt baserat på analysen av konkurrerande 
förvaringsserier. Under urvalsprocessen diskuterades alla förslag noggrant, en viktig 
aspekt som framkom var huruvida idéerna tillförde något utöver vad den befintliga 
förvaringsserien Space redan klarar. Många idéer valdes bort på grund av antalet 
komponenter som skulle behövas, eftersom ett viktigt målvärde är att minska antalet 
komponenter. Antalet användningsområden och möjligheten att anpassa möbeln 
efter behov var även det utslagsgivande faktorer i det slutgiltiga urvalet.  

Figur 13 - Exempel på skisser under idé och konceptgenerering 
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Efter att urvalet genomförts kvarstod fyra idéer, tre som kan ses som komplement 
till den befintliga serien och ett som innebär utveckling av ett helt nytt modulsystem. 
Koncept A innebär ett tillägg av en tower-förvaring med befintlig stomme från 
förvaringsserien Space, koncept B innebär ett tillägg av en skalmodul där befintliga 
moduler används som utdragshylla och koncept C är ett nytt modulsystem bestående 
av moduler som är 800x400x400 millimeter och kan användas både stående och 
liggande. Se idé 1, 2 och 3 i Figur 14 nedan. Ytterligare ett koncept (D) som finns 
med efter urvalet är möjligheten att komplettera serien Space med nya detaljlösningar 
utan att förändra stommen.  

  

4.2.6 Konceptutveckling och urval 

Utvecklingen av koncepten A, B, C och D utfördes parallellt, nedan beskrivs 
övergripande vad som framkom i utvecklingen av respektive koncept. Vidare 
kontrolleras koncepten gentemot den framtagna miljödeklarationen för att få en 
indikation på konceptens miljömässiga för- eller nackdelar. Till slut beskrivs även 
urvalet där ett av koncepten väljs ut för vidare produktutveckling.  

4.2.6.1 Koncept A 

Koncept A innebär att en ny förvaringsmodul med så kallad tower-förvaring läggs 
till i förvaringsserien Space, där befintliga komponenter i serien Space används i 
största möjliga mån. Nedan i Figur 15 visas hur koncept A skulle kunna vara 
uppbyggd, siffrorna visar vilka komponenter som ingår i möbeln enligt Tabell 7 
nedan.  

 

Figur 14 - Från vänster koncept A, B och C 
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Tabell 7 - Komponentbeskrivning koncept A 

Nr Komponent Antal Befintlig (B)/Ny (N) 
1 Sidostycke 2 B 
2 Hyllplan 3 B 
3 Toppskiva 1 B 
4 Hjul 4 B 
5 Täckskiva/rygg 2 B 
6 Ställbara fötter 4 N 
7 Sidostycken inre modul 2 N 
8 Bakstycke/rygg inre hylla 1 N 
 Handtag 1 B/N 

 
Koncept A innehåller tre nya komponenter, konceptet kräver ställbara fötter för 

att kunna korrigera den yttre modulen mot underlaget så att den inre modulen med 
hjul kan rulla fritt. Det behövs även nya låga sidostycken för att bära upp hyllplanen i 
den inre modulen. Eventuellt behövs ett nytt bakstycke eller en rygg som passar i den 
inre modulen, om det förvarade materialet endast ska vara tillgängligt från ett håll. 
Täckskivorna i den yttre modulen kan möjligtvis bestå av nuvarande bakstycke, med 
reservation för att det kan behövas kraftigare sidostycken för att få en stabil 
konstruktion. Komponenterna limmas, pluggas och skruvas ihop.  

Det finns huvudsakligen två problem med konceptet, hyllplanen är inte flyttbara 
och det går inte att placera en modul ovanpå denna. Modulen i koncept A har 
samma bredd som övriga moduler och då sidostycket öppnas försvinner 
anliggningsytan för modulen som är placerad ovanpå. Ytterligare en nackdel är att 
fler komponenter läggs till i serien Space.  

4.2.6.2 Koncept B 

Koncept B innefattar utvecklingen av en ny skalmodul där befintliga moduler, på 
en sockel med hjul, kan användas som utdragshyllor för att efterlikna en så kallad 
tower-förvaring. Koncept B utvecklas i två olika modeller, nedan benämnda som 
koncept B1 och B2. Båda koncepten utgår från grundidén om att skapa ett skal, eller 
en låda vari, en befintlig modul med måtten 800x800x410mm kan användas som en 
tower-förvaring.  

Figur 15 - Koncept A uppbyggnad 
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I koncept B1 används en komplett befintlig modul fyra nya komponenter behövs, 
dels en toppskiva, ett sidostycke, täcksidor och ställbara fötter, se Figur 16 och Tabell 
8 nedan.  

Tabell 8 - Komponentbeskrivning koncept B1 

Nr Komponent Antal Befintlig (B)/Ny (N) 
1 S201 – modul (inkl. hjul) 1 B 
2 Sidostycke, yttre modul 1 N 
3 Toppskiva, yttre modul 1 N 
4 Ställbara fötter 4 N 
5 Täckskiva, yttre modul 2 N 
6 Rygg, inre modul (valfri) 1 B 
 Handtag 1 B/N 

 
Skillnaden mellan B1 och B2 ligger i utformningen av sidostycket/dörren, i 

koncept B1 blir den inre modulen infälld i det yttre skalet medan sidostycket/dörren 
hamnar utanpå det yttre skalet i koncept B2, se Figur 17 och Tabell 9 nedan.  

Figur 16 - Koncept B1 uppbyggnad 

Figur 17 - Koncept B2 uppbyggnad 
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Tabell 9 - Komponentbeskrivning koncept B2 

Nr Komponent Antal Befintlig (B)/Ny (N) 
1 Sidostycke (nytt större) 2 N 
2 Toppskiva 3 B 
3 Hjul 4 B 
4 Ställbar fot 4 N 
5 Sidostycke, inre modul 1 B 
6 Toppskiva, yttre modul 1 N 
7 Täcksida, yttre modul 2 N 
8 Rygg, inre modul (valfri) 1 B 
 Handtag 1 B/N 

 
Nackdelarna med koncept B1 och B2 är liksom för koncept A att det eventuellt 

inte går att flytta hyllplanen, samt att fler komponenter läggs till i serien. Modulen i 
koncept B är dock stor nog för att ytterligare moduler ska kunna placeras ovanpå, 
dock med reservation gällande styrkan i kanten mot dörr/sidostycke som öppnas.  

4.2.6.3 Koncept C 

Koncept C är ett helt nytt modulbaserat koncept som innebär utveckling och 
framtagning av nya moduler i storleken 800x400x400mm, där fokus ligger på att 
minimera antalet komponenter men att även maximera möjligheten att förändra och 
anpassa sin förvaringslösning efter behov. Modulen kan kompletteras med olika 
typer av dörrar, handtag, hyllplan och andra insatser, för att ytterligare utöka 
möjligheterna att anpassa möbeln efter behov. Trots olika dörrar, handtag, hyllplan 
och insatser bör den totala mängden komponenter ändå understiga det antal som 
finns i möbelserien i dagsläget. Det finns även möjlighet att kunna komplettera med 
en så kallad tower-förvaring i likhet med koncept B där modulerna placeras i ett skal. 
En modul visas i Figur 18 nedan, den består i grundutförandet av tre olika 
komponenter, två långsidor, två kortsidor och en rygg. Föreslagna mått för respektive 
komponent som ingår i koncept C redovisas i Tabell 10.  
 

Tabell 10 - Mått för komponenter koncept C 

Komponent Antal Mått [mm] 
Långsida 2 800x400x18,5 
Kortsida 2 363x400x18,5 
Rygg 1 760x381x12 

 

Figur 18 - Modul i grundutförande koncept C 
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Relationen mellan måtten i modulen är bestämd till att H = 2xB = 2xD, vilket 
möjliggör fri placering av modulerna i relation till varandra. Modulerna kan placeras 
rygg mot rygg, sida mot sida, kortsida mot långsida osv. för exempel på placering av 
modulerna se Figur 19 

  

Det finns ett par nackdelar med koncept C, en nackdel är att eftersom modulerna 
kan användas både helt fristående och tillsammans blir alla väggar där två moduler 
kopplas samman dubbla, vilket ökar användandet av material. I detta skede finns 
ingen färdig lösning på hur modulerna ska kopplas samman men en potentiell 
lösning är att modulerna skruvas ihop. Ytterligare en faktor som bör finnas i åtanke 
är att olika dörrar, ställer krav på olika utformning av modulernas insida, vilket leder 
till att antalet komponenter eventuellt inte kan begränsas till de tre som beskrevs 
ovan. Även olika insatser, hyllplan och en eventuell skalmodul utökar antalet 
komponenter.  

4.2.6.4 Koncept D 

Koncept D innefattar en utveckling av den befintliga förvaringsserien Space 
genom mindre ändringar och detaljutveckling men med mer eller mindre intakt 
stomme. För att skapa en mer flexibel produkt och göra serien mer anpassningsbar 
än i dagsläget skulle serien kunna kompletteras med vertikala avdelare (1), 
lådinsatser/kassetter (2), sorteringsbord (3) eller sorteringslåda (4), se Figur 20 nedan.  

 

  

Figur 19 - Placeringsvarianter koncept C 

Figur 20 - Exempel på tillbehör för komplettering av serien Space, enligt koncept D 
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4.2.6.5 Tillämpning av miljödeklaration på koncept 

Som en del i utvärderingen och urvalet av koncept tillämpas miljödeklarationen 
på varje koncept. För att kunna tolka informationen och se till att den är jämförbar 
exkluderas detaljer som ännu inte specificerats för respektive koncept; skruvar, 
handtag, olika beslag, hyllbärare och gångjärn behandlas inte i miljödeklarationen i 
detta skede. De komponenter som tas upp i analysen är stommar, hyllplan, socklar 
och dörrar. I de koncept där ställbara fötter behövs används värden för låg sockel och 
i de koncept där sockeln finns i flera utföranden används låg sockel för att få ett 
jämförbart resultat. Storleken på de analyserade koncepten sätts till ca 800x800x400 
för att kunna jämföra koncepten sinsemellan, av samma anledning sätt ytan till vitt 
laminat. I koncept D genomförs en analys av olika lådkassetter och lådor separat för 
att se hur stor del varje enskild komponent har i den totala miljöpåverkan. 
Sidostyckena i koncept A och B ges en tjocklek på 12 mm, dock är det osäkert om 
detta räcker för att klara viss belastning, och även placeringen av de ställbara fötterna 
är en osäkerhet i detta läge. Alla komponenter, materialbenämningar i enlighet med 
miljödeklarationen, mått och vikter som använts för i miljöanalysen finns i Bilaga 17. 

Efter att miljödeklarationen fyllts i för respektive koncept jämfördes resultatet. De 
faktorer som undersöktes för varje koncept var total vikt, total energiåtgång, totala 
koldioxidutsläpp samt vilken enskild komponent som har störst miljöpåverkan. Se 
sammanfattning av resultatet nedan i Tabell 11.  

Tabell 11 - Sammanfattning miljöanalys av koncept 

  
Total 
vikt [kg] 

Total 
energiåtgång 
[MJ] 

Totala CO²-
utsläpp [kg] 

Notering 

Koncept A 37,351 1 039,3 109,3 Inbyggd dörr 

Koncept B1 46,442 1 278,2 136 Inbyggd dörr 

Koncept B2 42,688 1 181,4 125,5 Inbyggd dörr 

Koncept C 34,09 896,1 97,7 
inklusive dörrar och 
avdelare/hyllor 

Koncept D 24,04 633,6 68,7 
inklusive avdelare och 1 
hyllplan, exklusive dörrar 

Koncept D (inkl. 
lådinsats) 

35,504 932,4 101,6 
inklusive avdelare och 1 
hyllplan, exklusive dörrar 

Koncept D (inkl. 
sort. låda) 

27,884 733,7 79,7 
inklusive avdelare och 1 
hyllplan, exklusive dörrar 

Koncept D (inkl. 
sort. bord) 

29,195 756,2 82,2 
inklusive avdelare och 1 
hyllplan, exklusive dörrar 

Koncept D 29,764 910 85 
inklusive avdelare och 1 
hyllplan, inklusive dörrar 

 
Det som miljöanalysen visar är att koncept D, som baseras på nuvarande serien 

Space i de flesta utföranden har både lägre vikt och lägre miljöpåverkan än övriga, 
dock har konceptet analyserats utan dörrar i fyra av fem utföranden vilket påverkar 
resultatet. Det är även möjligt att kombinera samman koncept D i olika utföranden 
vilket kan resultera i högre vikt och värden för miljöpåverkan. Koncept C visar ett 
gott resultat i jämförelse med övriga koncept, trots att konceptet analyseras inklusive 
dörrar, som är ett valbart tillägg. Koncept B har i båda sina utföranden både högre 
vikt och miljöpåverkan än övriga koncept. Koncept A hamnar mitt emellan de 
koncept som har minst miljöpåverkan och de som har högst. Gemensamt för alla 
koncept är att stommen är den komponent som har högst miljöpåverkan, vilket kan 
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kopplas till att den även har den högsta vikten i jämförelse med andra komponenter. 
Vid en undersökning av skillnaden i miljöpåverkan mellan koncepten visar det sig att 
koncept D som har lägst miljöpåverkan har nästan hälften så stor påverkan som 
koncept B som har störst miljöpåverkan.  

4.2.6.6 Urval från konceptutveckling 

Urvalet från konceptutvecklingen sker utöver miljöanalysen med hjälp av Pughs 
matris. I Pughs matris jämförs de olika koncepten med ett referensobjekt, i detta fall 
användes originalprodukten, möbelserien Space, som referensobjekt. Koncepten 
poängsätts sedan på en skala, -2, -1, 0, 1 och 2 beroende på om de uppfyller kraven 
mycket sämre, sämre, likvärdigt, bättre eller mycket bättre än referensobjektet.   
Kraven som koncepten testas mot är samma krav som sattes upp i QFD, även 
viktningen av kraven för respektive kundgrupp hämtas från QFD. Sedan summeras 
resultatet i matrisen, dels en oviktad summa och dels viktade summor i procent som 
ger en indikation på vilket koncept som är bäst anpassat till de olika kundgrupperna. 

Matrisen fylldes i enskilt av personerna i projektgruppen, sedan jämfördes 
resultatet av de två separata matriserna med varandra för att hitta eventuella likheter 
och skillnader. Det koncept som presterade bäst var koncept C som hade högst poäng 
för samtliga kundgrupper, inga egenskaper ansågs heller vara sämre än hos 
referensobjektet. Näst bäst poäng fick koncept D, inte heller detta koncept ansågs 
sämre än referensobjektet för någon egenskap. Matrisen visade även att koncept C 
utmärker sig gällande egenskaper som angetts som viktiga av Thule Möbler AB, 
däribland anpassningsbar och erbjuda flera användningsområden. Koncept D presterade 
även det bra men skiljde sig inte nämnvärt från nuvarande serie Space med avseende 
på anpassningsbarhet och användningsområden, vilket uppdragsgivaren önskat. 
Koncept A, B1 och B2 ansågs sämre än referensobjektet gällande flera egenskaper, de 
presterade även sämst i miljöanalysen. se resultatet av Pughs matris i Bilaga 18. Då 
koncept C presterade bra både i miljöanalysen och i Pughs matris togs beslutet att 
fortsätta utveckla detta.  

4.2.7 Produkt- och prototyputveckling 

 I detta avsnitt beskrivs den fortsatta utvecklingen av koncept C, avsnittet delas in i 
utveckling av olika detaljer. Vid utveckling av detaljer ligger fokus på form, material 
och funktion, prototyputveckling och tester samt utvärdering och urval.  De detaljer 
som utvecklas är sammankoppling av moduler, hyllplan och avdelare, dörrar och 
handtag samt tillbehör. Modulen består av tre grundkomponenter, kortsida, långsida 
och rygg. Kortsidor och långsidor tillverkas i 18 mm spånskiva, ryggen tillverkas i 12 
mm spånskiva. De olika sidorna är måttsatta enligt Figur 21 nedan, en modul består 
av två kortsidor, två långsidor samt en rygg. Modulerna monteras samman med hjälp 
av träpluggar och lim. 
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4.2.7.1 Sammankoppling av moduler 

Det valda konceptet, koncept C, består av ett modulsystem som ska kunna 
monteras och demonteras på ett enkelt sätt för att möjliggöra ommöblering, 
omflyttning och omorganisering av förvaringslösningen. Systemet ska även 
möjliggöra olika placeringar av modulerna för att öka möjligheten att anpassa och 
utforma sin egen förvaringslösning. Detta ställer höga krav på sammankopplingen 
som bör låsa modulerna i flera riktningar, vara lätt att montera och demontera, inte 
utgöra en stor belastning på miljön samt inte störa möbelns estetiska uttryck eller 
skada möbeln vid montering eller demontering. För att koppla samman modulerna 
togs ett antal alternativa lösningar fram. Dessa lösningar beskrivs kort nedan följt av 
utvärdering och urval.  

4.2.7.1.1 Klämma 

En av de potentiella lösningar som togs fram är en klämma som sätts i framkant 
på modulerna och låser dem i sidled och höjdled. För att fästet även ska låsa 
modulerna mot rörelse bakåt och framåt undersöks möjligheten att använda snäppen 
som fästs i spår på modulen. Klämman kan tillverkas i antingen metall eller plast. 
För exempel på hur klämman kan se ut se Figur 22 nedan.  
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Figur 22 - Från vänster klämma i metall, klämma i plast med snäppe och klämma i plast utan snäppe 

Figur 21 - Måttsättning grundkomponenter 
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Klämman finns i två varianter en som kan sammankoppla två skåp och en som 
kan sammankoppla tre eller fyra skåp. För att testa och utvärdera klämmorna tas 3D-
modeller fram. Även prototyper tas fram genom 3D-printing och handbearbetning av 
metall. Klämmorna fästs sedan på hörn tillverkade i 16 mm MDF för att kontrollera 
funktionen, se Figur 23 nedan.  

Fördelar med lösningen är att den är enkel att montera, och kan låsa samma flera 
moduler i både sid- och höjdled. Snäppen tillför ytterligare låsning men kräver att 
spår fräses i modulerna, det blir även något svårare att demontera fästena. Ytterligare 
en nackdel med lösningen är att möjligheten att placera modulerna åt olika håll blir 
begränsad då två öppna ytor krävs för att montera fästet. Alla olika varianter av 
klämmor medför även en risk att materialet i modulerna påverkas vid montering och 
demontering genom att klämmorna repar materialet.   

De olika materialen ger klämmorna olika egenskaper, metallklämmor blir 
robustare, men har större miljöpåverkan. Plastklämmorna kan böjas och deformeras 
men ger större möjligheter att variera färgställning och har lägre miljöpåverkan än 
klämmor i metall.  

4.2.7.1.2 Bult och toppmutter 

En lösning för att koppla samman modulerna är att hål borras och försänks i 
modulen, i hålen placeras en toppmutter med gängad insida och från motsatt sida 
skruvas en bult i, se Figur 24. Toppmuttern och bulten medför att modulerna låses i 
alla riktningar.  

Lösningen kräver att det finns genomgående hål i alla sidor inklusive ryggen på 
modulerna för att möjliggöra alla placeringar. Under utvecklingen diskuteras olika 
placeringar av hålen. För att minimera antalet hål placeras i alternativ 1 fyra hål i 
kortsidan, åtta per långsida och åtta i ryggen, alla hål centreras mitt på ytan och 
placeras symmetriskt från kanten för att möjliggöra att kortsidor kan fästas med både 
långsidor och ryggar. I alternativ 2 placeras ett hål mitt på kortsidorna samt två hål 

Figur 24 - Toppmutter och bult 

Figur 23 - Klämmorna testas på hörn av MDF 
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på långsidor och rygg. Hålens placering i alternativ 1 är placerade för att upplevas 
som ett medvetet mönster medan hålen i alternativ 2 endast är placerade för funktion 
och minsta möjliga antal, se Figur 25.  

 

Fördelen med lösningen är att komponenterna, toppmutter med passande bult 
finns färdigt att köpa, det är enkelt att både montera och demontera infästningen och 
det gör ingen åverkan på modulerna. Nackdelar är att det kan medföra en obekväm 
monteringsposition, hålen kan utgöra en nackdel både praktiskt, då saker kan falla 
genom hål som inte utnyttjas, och estetiskt. 

4.2.7.1.3 Rygg i perforerad plåt 

Möjligheten att byta material i någon eller några delar av modulen undersöktes 
och ett lösningsförslag var att byta ut de träbaserade skivorna mot perforerad plåt. 
Perforerad plåt är ett material som finns i flera olika dimensioner med olika 
hålstorlek och avstånd mellan hålen. För att kontrollera huruvida lösningen var 
miljömässigt tänkbar användes underlaget för miljödeklarationen där potentiell vikt 
på de perforerade plåtskivorna skrevs in. Vikten beräknades enligt formler från en 
tillverkare av perforerad plåt.  

 

𝑉𝑖𝑘𝑡 = (𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑥 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑥 𝑇𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡
1000000

) ∗ (1 − ö𝑝𝑝𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖 %) (RMIG, u.d.). 

 
Plåtens miljöpåverkan jämfördes med miljöpåverkan från spånskivor och 

resultatet visade att plåten hade mycket högre miljöpåverkan än spånskivan. Baserat 
på det utformades ett förslag där endast ryggen i modulerna ersattes med perforerad 
plåt, modulerna kopplas då samman med hjälp av snäppen som fästs i de perforerade 
hålen. Detta skulle möjliggöra att tillbehör, och eventuellt hyllplan, kan hängas i 
perforeringarna i ryggen vilket ses som en fördel. Ytterligare en kontroll mot 
miljödeklarationens underlag visade att plåttjockleken har stor påverkan på hur stor 
miljöpåverkan en modul har. Nedan, i Tabell 12, visas resultatet av jämförelsen 
mellan ett skåp helt i spånskiva och skåp med rygg i perforerad plåt. 

 

Figur 25 - Placering av hål för toppmutter och bult alternativ 1 och 2 
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Tabell 12 - Miljöpåverkan från olika modulkonfigurationer 

Modulformat Energiförbrukning [MJ] Koldioxidutsläpp [kg] 
Stomme och rygg i spånskiva 323,2 35,8 
Stomme i spånskiva, rygg 2 mm perforerad 
plåt 

501 46 

Stomme i spånskiva, rygg 1,5 mm perforerad 
plåt 

444,5 42,9 

Stomme i spånskiva, rygg 1 mm perforerad 
plåt 

386,2 38,6 

 
Tabellen ovan visar att den perforerade plåten maximalt kan ha en plåttjocklek på 

1 mm för att miljömässigt kunna konkurrera med spånskiva. Det finns även andra 
nackdelar med lösningen, skåpen kan endast placeras åt ett och samma håll eftersom 
det endast fästs med hjälp av ryggarna. Lösningen har även en kostnadsmässig 
nackdel jämfört med spånskiva och kräver att modulerna demonteras innan 
återvinning.  

För att undkomma de miljömässiga och kostnadsmässiga nackdelarna med 
perforerad plåt undersöktes möjligheten att ersätta ryggen med hålad masonit eller 
MDF. Övriga nackdelar kvarstår dock även om materialet byts ut. I avsnitt 4.2.7.1.4 
nedan beskrivs en liknande lösning med skåror.  

4.2.7.1.4 Rygg med skåror 

Föregående lösningsförslag med perforerade plåt ledde in på en lösning där 
spånskivan i ryggen förses med skåror. Skårorna ska kunna agera fästpunkter mellan 
skåpen och även ge möjligheten att fästa olika tillbehör, dock kan hyllplanen bli svåra 
att fästa i ryggen. Då ytan i skårorna kan vara svår att få jämn i spånskivan kan ett 
eventuellt byte av material i ryggen till trä eller MDF bli aktuellt om denna lösning 
väljs. Lösningen har, liksom perforerad plåt, nackdelen att skåpen endast kan 
placeras och fästas åt ett och samma håll med hjälp av snäppen.   

För att vidare utveckla funktionen och utformningen av ryggen undersöks olika 
sätt att placera skårorna. Risken med att göra skåror eller hål i sidor och ryggar 
överlag är att det kan ge ett intryck av att det endast baseras på fästmetoden och att 
det saknas tanke bakom placeringen. Olika alternativ ritas upp med målet att kunna 
utnyttja snäppfästen i flera riktningar, samt att de ska ge ett planerat och avsiktligt 
intryck, exempel visas i Figur 26 nedan. 

Figur 26 - Exempel på placering och utformning av skåror 
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4.2.7.1.5 Hörnbeslag 

För att skapa en låsning åt flera olika håll undersöktes möjligheten att använda 
modulens hörn som fästpunkt. Ett förslag utformades där beslag sätts fast med stift i 
hörnen och har en skyddande del som ska hindra att modulen tippar, se Figur 27. 

  

 
Lösningsförslaget 3D-modellerades för att skapa en uppfattning om vilka 

möjligheter och begränsningar som fanns. I ett tidigt skede upptäcktes att flera olika 
hörnbeslag skulle krävas, att fler sprint-hål behövdes, att det blev glipor mellan 
modulerna och att det för vissa kombinationer av moduler inte fanns någon 
möjlighet att utforma ett beslag som skulle fästa samman modulerna. Hålbilden som 
skapades av sprint-hålen gav som tidigare diskuterats ett intryck av att det saknades 
tanke bakom placeringen, se Figur 28. 
 

4.2.7.1.6 Kopplingsbeslag 

Ett lösningsförslag som utvecklades var möjligheten att använda kopplingsbeslag 
mellan modulerna. Beslagen placeras på alla sidor och låser därmed modulen både 
bakåt och framåt, beslagets utformning med en smalare midja bidrar även till låsning 
av modulerna i höjdled. Ett exempel på hur ett beslag skulle se ut och hur hålen möts 

Figur 28 - Hålbild för hörnbeslag 

Figur 27 - Hörnbeslag 
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visas nedan i Figur 29. Hålen för beslagen placeras centrerat längs modulernas 
kanter, placeringen av hålen möjliggör att modulerna kan placeras åt alla olika håll. 
Beslagen tillverkas i plast och har en låg materialåtgång vilket innebär att de har liten 
påverkan på miljön jämfört med exempelvis förslaget med klämmor, dock blir 
fräsningen av hålen ett extra moment i tillverkningen.  

 

Vid 3D- modellering av förslaget upptäcktes vissa problem då hålen får olika form 
beroende på vilken riktning modulen står i, se Figur 30. Detta innebär att skåpen blir 
svåra att fästa samman i alla olika riktningar, vilket sågs som en av lösningens stora 
fördelar.  

4.2.7.1.7 Kopplingsbeslag med stift 

Som en vidareutveckling av föregående lösning, kopplingsbeslag, togs ett nytt 
förslag fram som består av stift monterade på en platta. Stiften fästs i hål placerade 
längs alla kanter på modulerna och kopplar därmed samman modulerna i alla 
riktningar, se Figur 32 för kopplingsbeslag och placering av hål. Kopplingsbeslagen 
kan monteras på alla sidor av modulerna och möjliggör placering av modulerna åt 
alla olika håll. Det finns även möjlighet att sätta enkla beslag, med endast ett stift, för 
att täcka hål som inte används för sammankoppling.  Beslagen tillverkas i plast och 
har en låg vikt och materialåtgång, vilket innebär lägre miljöpåverkan jämfört med 
klämmor. Vid tillverkning tillkommer ett extra moment för att borra hål i alla sidor 
för att fästa stiften.  

Figur 29 - Hål i modulerna samt kopplingsbeslag 

Figur 30 - Hål i olika riktningar 
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Lösningen 3D-modelleras för att kontrollera att inga problem uppstår då flera 
skåp placeras bredvid varandra och åt olika håll. Inga problem gällande placering och 
sammanfogning av modulerna upptäcks, därför 3D-skrivs prototyper med olika längd 
på stift och olika tjocklek på plattan. Olika förslag på former som medger att beslagen 
enkelt kan monteras och demonteras undersöks, se Figur 31. Prototyperna testas på 
hål borrade i provbitar av MDF- och OSB-skivor vilket visade att förslaget fungerar 
som önskat.  

4.2.7.1.8 Urval och utvärdering 

Urval och utvärdering av de olika förslagen för sammankoppling av modulerna 
utförs dels genom att förslagen 3D-modelleras och dels genom en för och 
nackdelsanalys. 3D-modelleringen visar på vilka sätt modulerna kan placeras i 
relation till varandra och om det finns andra problem som uppstår med de olika 
lösningarna.  

Baserat på 3D-modelleringen och utifrån de mål som finns för sammankopplingen 
av moduler utförs en för- och nackdelsanalys, där även intressanta aspekter med de 
olika lösningarna noteras. Några av de aspekter som tas upp i för- och 
nackdelsanalysen är miljöpåverkan, användarvänlighet och utseende. Analysen visar 
att kopplingsbeslag med stift är det förslag som har flest fördelar och minst antal 
nackdelar, förslaget har även flera intressanta punkter. Fördelarna med 
kopplingsbeslag med stift är att de låser modulerna i alla riktningarna, de är lätta att 

Figur 32 - Kopplingsbeslag och placering av hål på modulerna 

Figur 31 - Inledande prototyptester av kopplingsbeslag med stift 
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montera och demontera, modulerna kan placeras i alla riktningar, beslagen har låg 
miljöpåverkan och hålbilden är symmetrisk. Den enda nackdelen med konceptet är 
att det krävs ytterligare borrning av hål i modulerna. Det som är intressant är att 
beslagen erbjuder möjlighet att välja färg och dölja icke utnyttjade hål och hålen i 
modulerna blir så små att det inte finns något behov av ytfinish. Kopplingsbeslag 
med stift väljs efter utvärdering för vidare utveckling. För komplett för- och 
nackdelsanalys se Bilaga 19.  

4.2.7.1.9 Utveckling av valt kopplingsbeslag 

De inledande prototyptesterna visade att det valda förslaget fungerar, dock 
behöver justeringar göras för att förbättra dess funktion samt för att ta fram en 
tilltalande estetisk form. 

Tester visade att demontering av beslag med en helt plan platta upplevdes 
problematisk då det var svårt att greppa dem utan att exempelvis naglar eller andra 
tunna föremål användes för att få grepp under plattan. Ett förslag där mittpartiet av 
plattan var böjd så att det bildades ett litet hålrum mellan beslaget och provbitarna 
undersöktes under första testet med gott resultat. Dock sågs en risk i att plattan inte 
ligger direkt mot skarven mellan provbitarna då det skulle kunna leda till mer 
rörlighet i fästet. Därför togs en variant fram där plattans ändar vinklas något uppåt 
för att möjliggöra ett bättre grepp för demontering, se Figur 33.  

Fem olika vinklar testades där höjdskillnaden mellan plattans plana del och de 
upphöjda kanterna varierade mellan 0,2mm och 2mm, se Figur 34. Prototyper med 
de olika vinklarna togs fram och testades. De minsta vinklarna skilde sig inte 
nämnvärt från ett helt plant beslag och var svåra att demontera. Beslag med en 
upphöjning mellan 1 och 2mm gav tillräckligt grepp och förenklade demonteringen. 
För att minska risken för de utstickande delarna på beslagen fastnar i exempelvis 
kläder eller andra föremål valdes den minsta av dessa med upphöjning 1mm.  
 

Figur 34 - Beslag med olika upphöjningar 

Figur 33 - Kopplingsbeslag med vinklade ändar 
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Utöver funktionstester togs även förslag gällande beslagens estetiska form fram. 
Ett förslag är att plattan utformas som en rektangel, vilken är tänkt att återspegla 
modulernas form. För att testa vilken längd beslaget bör ha tas två förslag med olika 
mått fram, 38mm respektive 30mm. Det längre beslaget når över två gånger 
modulstommens tjocklek till skillnad från det kortare. De längre förslaget ansågs 
estetiskt tilltalande då modulerna står placerade åt samma håll och beslaget fästs 
mellan två fram- eller baksidor, detta då beslagets ändar ligger i samma nivå som 
modulernas kanter. Används beslaget däremot mellan framsidan på ena modulen 
och sidan eller baksidan på nästa modul upplevs beslagets sluta utan anledning. Det 
kortare beslaget ansågs ge ett mer enhetligt uttryck oavsett placering av modulerna 
och valdes därför för vidare utveckling. I Figur 35 visas skillnaden mellan de två 
längderna.  

Då ändarna kommer vara något vinklade ansågs ändar med skarpa hörn innebära 
en risk för att beslaget fastnar i kläder eller i vassa föremål, därför togs ett förslag 
fram med avrundade hörn samt ett med en helt rundad ände. Då beslaget är avlångt 
innebär det att beslaget kommer vara placerat både lodrätt och vågrätt vid 
sammankoppling av moduler. För att undvika detta togs även förslag på symmetriska 
beslag som är oberoende av placering fram, dessa var formade som cirklar, kvadrater 
och plustecken, se samtliga förslag i Figur 36.  

 

 

Figur 35 - Estetisk jämförelse mellan kortare och längre beslag. Till vänster visas det kortare beslaget och till 
höger visas det längre beslaget 

Figur 36 - Formförslag 
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Förslaget som var format som ett plus ansågs mest estetiskt tilltalande då det vid 
sammankoppling av moduler alltid ser likadant ut. Dock framkom vid 
funktionstester att de utskott som saknar ben riskerar att brytas av vid demontering 
om användaren drar i dessa istället för i de med ben. I Figur 37 visas en antydan till 
brott som uppstod vid testet. De symmetriska förslagen är även något större än det 
avlånga vilket leder till en något större miljöpåverkan, därför väljs avlånga beslag. 
Formmässigt väljs förslaget med något avrundade hörn då detta ansågs gå i linje med 
skåpets formgivning men utan att riskera att hörnen blir vassa och kan skada person 
eller föremål.  

 

Vid tester av prototyperna framkom att förslaget låser de monterade provbitarna 
som tänkt, dock upplevdes kopplingsbeslagen sitta något löst och en justering av 
benens diameter genomfördes och testades. Hålen som beslagen ska fästas i har 
diameter 5mm, därför testades stift med diameter 4,9mm, 4,95mm samt 5mm. 
Testerna genomfördes med två olika typer av stift, en med 1° släppvinkel samt en 
med en något avrundad ände på stiften för styrning ner i hålen testades. De 
undersökningar som genomförts visade att ben med diametern 5mm med draft gav 
ett bra grepp men även kunde demonteras utan större ansträngning.   

4.2.7.2 Hyllor och avdelare 

Vid observationer under användarundersökningarna framkom att 
förvaringslösningar med stora förvaringsytor ibland upplevdes röriga. Överflödigt 
förvaringsutrymme, exempelvis om pärmar förvaras på ett hyllplan utan att fylla ut 
hela hyllan, används ofta för förvaring av mindre föremål som inte har någon egen 
plats i förvaringen vilket också kan ge ett rörigt intryck. 

För att öka användbarheten och ge möjlighet till strukturerad förvaring togs därför 
förslag fram gällande avdelningsmöjligheter i modulerna. Förslagen beskrivs nedan 
följd av utvärdering och urval.  

4.2.7.2.1 Avdelare L-formade 

För att möjliggöra flera typer av avdelning i modulerna togs en avdelare utformat 
som ett L fram. Avdelaren består av två MDF- eller spånskivor som fogas samman i 
ändarna med exempelvis träplugg och lim. Avskiljaren kan användas enskilt som 
vägg eller i par placerade på varandra så att en fyrkant bildas, Figur 38. 

Figur 37 - Antydan till brott i beslag format 
som ett plus 
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Fördelar med L-avdelaren är att den lätt kan tillverkas i en eller flera storlekar, 
den kan placeras på flera sätt i modulerna och behöver inte fästas i modulens väggar. 
Vid 3D-modellering framkom docka att samma moduler som används i en liggande 
modul inte passar i en stående exempelvis för att avdela under en hylla placerad mitt 
i den stående modulen. Detta på grund av att hyllplanet om de placeras i mitten inte 
ligger i precis samma nivå som övre långsidan på en liggande modul. L-avdelaren tar 
även upp utrymme både på höjden och bredden i modulen samtidigt och en eller 
flera sidor blir dubbel mot modulens väggar. 

4.2.7.2.2 Avdelare med spår 

Ett annat förslag för av delare består av en MDF-eller spånskiva med spår frästa 
längs sidorna. I modulens väggar ska hål finnas där skenor av ståltråd fästs. Denna 
typ av beslag finns som standardkomponent med tråddiameter 3mm (Theofils, u.d.). 
Spåren i avdelaren skjuts över skenorna som styr avdelaren vid montering samt håller 
den på plats, se Figur 39.  

 

För att fästet av avdelaren inte ska synas behöver det frästa spåret bara gå hela 
vägen till kanten i bakkant. En fördel med denna typ av avdelare är att avdelaren 
även kan användas som hyllplan i en stående modul och fästas med samma skenor. 
Inga dubbla väggar bildas heller vid användning av avdelare på skenor, dock finns 
inte lika många valmöjligheter för avdelning som med L-avdelaren. Dessutom måste 
hål för hyllbärare borras.  

Figur 38 - Till vänster: avdelare L-form, till höger: Avdelare i moduler 

Figur 39 - Avdelare på skenor 
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Som alternativ till skenor kan metallstift med diameter 5 mm användas, dessa 
används som hyllbärare i dagens Space-serie. Fördelen med att använda stift är 
dessutom att diametern på hålen för hyllbärarna är densamma som för hålen för 
kopplingsbeslagen mellan moduler vilket gör att samma verktyg kan användas vid 
tillverkning. En nackdel med stift jämfört med skenor är dock att skenorna styr 
avdelaren i rätt läge medan det vid användning av stift krävs större precision av 
användaren. Tester utfördes därför med hjälp av ett befintligt skåp med en hylla som 
monteras på skenor med tråddiameter 3mm. Skenorna byttes mot stift och hyllan 
monterades tillbaka. Testet visade att det utan svårighet gick att montera hyllan på 
plats. Enda skillnaden jämfört vid montering med skenor var att montören själv fick 
styra hyllan så att skåran och stiftet hamnade i samma nivå i bakkant, detta 
upplevdes dock inte som ett problem.  

Hålen för hyllbärare placeras i två rader på insidan av långsidan för att möjliggöra 
olika placering av hylla och avdelare. Enligt rådande bransch-standard borras hål 
med ett avstånd som är helt delbart med 32mm, hålen placeras därmed med ett 
avstånd på 32mm från varandra och raderna placeras med ett avstånd på 288mm.  

4.2.7.2.3 Avdelare med hakar 

Ytterligare ett framtaget förslag bygger på att en avdelande skiva hakas på 
modulen med hjälp av hakar som fäster runt modulens över och underkant, Figur 40. 

 

Tack vare krokarna krävs ingen åverkan på modulen och monteringen är steglös, 
dock krävs att hakarna kan kilas in mellan sammankopplade moduler alternativt att 
avdelaren monteras innan flera moduler sammankopplas. Det kan även finnas risk 
för att hakarna skadar materialet på modulerna samt att avdelaren kan röra sig i 
bakkant där fästmöjlighet saknas. En annan nackdel är att denna typ av moduler inte 
kan användas tillsammans med innanförliggande dörrar då avdelaren är i vägen.  

4.2.7.2.4 Urval och utvärdering 

Valet av avdelare baseras på för och nackdelar med fokus på tillverkning och 
användarvänlighet. Materialåtgången för L-formade avdelare ansågs vara en stor 
nackdel, även att flera olika storlekar på avdelare bör finnas för att passa både 
liggande och stående moduler sågs som en nackdel. Avdelare på hakar ansågs inte 
lämplig då förslaget inte kan användas tillsammans med innanförliggande dörrar, 
risken för att hakarna skadar materialet på modulerna vägdes också in. Avdelare med 
spår och stift som hyllbärare valdes då det ansågs mest fördelaktigt eftersom 

Figur 40 - Avdelare med hakar 
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befintliga komponenter kan användas samt att funktionen är likvärdig eller bättre än 
för övriga förslag. 

4.2.7.3 Dörrar 

En viktig punkt som framkom i användarundersökningen var möjligheten att 
stänga, och även låsa, sin förvaring. För att kunna stänga om förvaringen behövs 
någon typ av dörr och flera olika typer av dörrar diskuterades. Skjutdörrar, vikvägg, 
draperi, jalusi och slagdörrar, antingen innanförliggande eller utanpåliggande, var 
olika alternativ som framkom, se Figur 41.  

 

Målet var att utveckla en typ av dörr som kan användas för både stående och 
liggande moduler, samt att utveckla dörrar som inte ställer krav på olika sidostycken. 
Alternativen skissades upp och analyserades utifrån de olika krav och mål som satts 
upp. Efter att dörrar skissats upp genomfördes en för- och nackdelsanalys, se Tabell 
13. Efter analysen valdes innanförliggande slagdörrar som första alternativ att vidare 
utveckla. Detta då de gör minst åverkan på sidostyckena då befintliga hål för 
hyllbärare kan användas i modulens långsidor, de ger även tillgång till störst del av 
skåpet i öppet läge. Jämfört med utanpåliggande slagdörrar anses innanförliggande 
mer lämpligt då dessa inte är i vägen vid sammankoppling av moduler. De moduler 
som har dörrar behåller dessutom samma mått som övriga moduler om dörren är 
innanförliggande, vilket gör att modulerna står i linje med varandra även om inte alla 

Figur 41 - Olika alternativ för dörrar 



 

57 
 

har dörr. Figur 42 nedan visar hur en utanpåliggande dörr förändrar modulens mått 
jämfört med en modul utan dörr. Analysen av nuvarande försäljning visar också att 
moduler med slagdörrar säljs mest i serien Space. Som dörrstopp för de 
innanförliggande dörrarna kan en stoppvinkel monteras i modulens överkant, samma 
lösning används idag av Thule Möbler AB. En nackdel med denna lösning kan dock 
vara att antalet möjliga placeringar av avdelaren begränsas på grund av att 
stopvinkeln sitter i vägen. En lösning kan vara att stopvinkeln monteras efter 
avdelaren. 

Tabell 13 - För- och nackdelsanalys av dörrtyper 

Dörrtyp Fördelar Nackdelar 
Skjutdörr Sticker inte ut i öppet läge Visar endast halva innehållet 

Höga dörrar blir väldigt smala 
Kräver spår för skenor i alla sidor 

Vikvägg Sticker inte ut i öppet läge 
Visar större del av skåpets innehåll 

Kräver spår för skenor i alla sidor 
 

Draperi Sticker inte ut i öppet läge 
Visar större del av skåpets innehåll 

Svårt att låsa 
Svårt att få till en lösning med skenor 
Kan kräva spår för skenor i alla sidor 

Jalusi Sticker inte ut i öppet läge 
Visar större del av skåpets innehåll 

Kräver spår i alla sidor 
Höga jalusier kan vara svårt att 
konstruera oavsett vilken ledd de hamnar 
på 

Slagdörr, 
innanför 

Visar större del av skåpets innehåll Sticker ut i öppet läge 
Kräver hål för gångjärn i tre sidor 

Slagdörr, 
utanför 

Visar större del av skåpets innehåll Sticker ut i öppet läge 
Kräver hål för gångjärn i tre sidor 
Kan komma i vägen för sammankoppling 
Blir skillnad på djupet mellan moduler 
med och utan dörr 
Kräver dörrar på hela modulen 

 
För att utveckla slagdörrarna undersöks vilken kraft som maximalt kan användas 

för att öppna en dörr. Enligt Ullman (2010) kan människan dra något emot sig med 
en kraft som motsvarar ca 176N, eller ca 18kg. Vidare undersöks olika typer av 
slagdörrar och lådor för att hitta ett målvärde kopplat till användningen. 
undersökningen visar att kraften som krävs för att öppna lådor och dörrar varierar 
mellan ca 4-40N. Enkla lådor, skåpluckor och köksskåpsluckor ligger i det lägre 
området, 4-20N, medan kylskåpsdörrar, mikrovågsugnar och diskmaskiner ligger i 
det högre området, 21-40N. För den nuvarande möbelserien Space från Thule 

Figur 42 - Modul med utanpåliggande dörr bredvid 
modul utan dörr 
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Möbler AB krävs 6-7N för att öppna slagdörrarna, både höga och låga. Då lådor, 
skåpluckor och köksskåpsluckor motsvarar dörrarna på en förvaringsmöbel bestäms 
att målvärdet ska understiga 10N.  

De innanförliggande slagdörrarna tillverkas av spånskiva i två utföranden, en 
mindre för liggande moduler och en större för stående.   

4.2.7.4 Handtag 

För att få en bild av vad som krävs för att öppna en slagdörr genomfördes en 
analys av olika handtag för olika ändamål, bilder på handtag samlades in och 
jämfördes och tester där olika föremål med handtag öppnades och stängdes 
genomfördes. Analysen visade att handtag kan vara formade på väldigt många olika 
sätt men gemensamt för samtliga handtagslösningar var att de utformats för att 
användaren ska kunna greppa runt hela eller delar av handtaget för att kunna dra det 
mot sig. Utanpåliggande handtag går ofta att greppa helt likt ett dörrhandtag medan 
integrerade handtag har någon form av kant eller yta som ger grepp för fingrarna. I 
Bilaga 20visas de bilder på handtag som analyserats och testats.  

Olika förslag på handtag togs fram, både utanpåliggande och handtag integrerade 
i dörren. Med utanpåliggande handtag avses beslag som monteras på framsidan av 
dörren, ofta med skruv från baksidan. Med integrerat handtag avses handtag som 
konstrueras som en del av dörren utan att något extra material måste tillföras. Nedan 
beskrivs förslagen följt av utvärdering och urval.  

4.2.7.4.1 Utanpåliggande handtag 

Utanpåliggande handtag finns som standardkomponenter i en mängd olika former 
och storlekar. Fördelar med utanpåliggande handtag är just att tillgången på 
standardkomponenter är stor samt att det endast behöver borras hål för skruvar vid 
tillverkning. Eftersom urvalet av standardkomponenter är så pass stort undersöktes 
om något befintligt handtag är lämpligt med avseende på form och utseende.  

Ett eget förslag togs även fram, detta kombinerar handtagets funktion med en 
dörrstoppande funktion. Handtaget består av bockad plåt som är formad för att både 
stoppa dörren mot modulens ytterkant samt ge grepp vid öppning och stängning av 
dörren, se Figur 43. 

 

Tack vare handtagets stoppfunktion behövs ingen separat stopvinkel vilket är 
fördelaktigt för placeringen av avdelare som begränsas av en stoppvinkel. Det bidrar 
även till färre hål i modulens sidor då hål för stoppvinklar ej behövs.  

  Då modulerna är konstruerade med samma mått för bredd och djup och 
dörrarna är valda för att inte bryta denna linje kan ett utanpåliggande handtag ses 

Figur 43 - Utanpåliggande handtag med dörrstopp, till vänster visas två formförslag, till höger visas handtaget 
monterat på dörr 
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som en nackdel på grund av att det sticker ut utanför linjen. Utanpåliggande handtag 
kan monteras på både spånskiva samt MDF. 

4.2.7.4.2 Integrerat handtag med genomgående hål 

Ett förslag på integrerat handtag är ett hål med raka kanter som går genom dörren 
från fram till baksida. Dörrens baksida fungerar då som greppyta vid öppning. En 
annan variant är att hålet är större från baksidan än framsidan så att en kant för grepp 
bildas. Detta ger en greppyta inuti hålet vilket gör att användaren inte behöver 
placera handen lika långt in i handtaget för att öppna dörren. De två varianterna 

visas i Figur 44. En nackdel med genomgående hål uppkommer i de fall dörren ska 
vara låsbar. Att låsa en dörr som innehåller hål skulle kunna upplevas som mindre 
säkert. Beroende på hålets storlek och utformning kan även en risk finnas för att 
obehöriga når innehåll i skåpet trots att det är låst eller att låset kan öppnas från 
insidan. 

4.2.7.4.3 Integrerat handtag med icke genomgående hål och kant för grepp 

För att undvika osäkerhet vid låst dörr togs ett förslag fram där hålet inte går 
genom hela skivan. En tunnare kant i framkant av hålet fungerar som greppyta, 
handtaget kan ha raka eller mjukare ytor, se Figur 45. För att tillverka denna typ av 
handtag kan en fingergreppsfräs eller T-spårsfräs användas vilket gör processen 
jämförbar med den för genomgående hål, dock kan dessa typer av fräsar ses som 
specialverktyg och kan behöva köpas in som komplement till nuvarande verktyg. 

Figur 44 – Genomgående hål. Till vänster visas ett rakt genomgående hål och till höger ett hål med greppkant. 
Dörren till höger visas från baksidan. 
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4.2.7.4.4 Integrerat handtag med skåra längs kanten 

Ytterligare ett förslag som togs fram bygger på att en skåra fräses längs dörrens 
ena långsida. För att ge åtkomst till skåran som greppyta fräses även en bit av dörrens 
framsida bort längs med skåran så att framsidan blir något smalare än dörrens 
baksida, se Figur 46. Skåran kan tillverkas med en fingergreppsfräs eller T-spårsfräs, 
men även en fräs med sågklinga kan användas för att skapa en skåra. Skåran kan 
även löpa längs hela kanten eller en mindre del. Förslaget fungerar med låsbara 
dörrar. 

 
 

Figur 45 – Genomskärning av Ej genomgående hål med kant för grepp, till vänster med raka kanter, till höger 
rundade kanter. Dörrens framsida visas uppåt 

Figur 46 - skåra längs kant, dörrens framsida visas uppåt 
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4.2.7.4.5 Urval och utvärdering 

I ett första steg togs grova prototyper av frigolit, samt 3D-utskrivna prototyper, 
fram för att testa greppvänlighet hos de olika förslagen, se Figur 47. Samtliga förslag 
ger grepp och bedöms kunna fungera som handtag.  

 

  
Handtag baserade på genomgående hål skulle kunna vara något lättare att 

tillverka med befintliga verktyg, än de icke genomgående. Dock ansågs nackdelarna 
kopplade till låsbara dörrar och genomgående hål viktigare varför även detta förslag 
valdes bort. 

Förslagen icke genomgående hål och skåra längs kant bedöms i många avseenden 
likvärdiga. En nackdel med en skåra är att bredden på handtaget varierar beroende 
på om dubbla eller enkla dörrar används. Vid dubbla dörrar blir utrymmet för en 
hand dubbelt så stort som vid en enkel dörr. Det medför att bredden på handtaget i 
en enkel dörr måste vara styrande, Figur 48 visar skillnaden mellan dubbel- och 
enkeldörrar.  

Figur 47 - Prototyptester av handtag 
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På grund av att material fräses bort i samtliga integrerade handtag kan 
materialvalet i dörren påverkas. Även ytbehandlingen kan påverkas då det inte är 
möjligt att laminera eller fanera det frästa området. Det kan innebära att materialet i 
dörren blir synligt i handtaget, att moment tillkommer för att maskera kanter vid 
lackering eller att hela dörren målas istället för att lamineras eller faneras. 

Utanpåliggande handtag från standardsortimentet ansågs inte aktuella då de 
bryter linjen skåpen är utformade för att hålla. Det egna förslaget som även 
inkluderar dörrstopp ansågs däremot fördelaktigt trots utstickande delar, detta då en 
separat stoppvinkel kan uteslutas. Den utstickande delen ansågs även påverka 
möbelns uttryck mindre än övriga utanpåliggande handtag. Ytterligare en fördel 
jämfört med integrerade handtag är att materialval eller ytbehandling för dörren inte 
påverkas på grund av handtaget. Baserat på detta valdes utanpåliggande handtag 
med integrerad dörrstopp. 

4.2.7.4.6 Utveckling av handtag – form  

Det handtag som valts, utanpåliggande med integrerad dörrstopp, kan utformas 
på flera olika sätt både visuellt och gällande greppvänlighet. Handtagen måste ge 
tillräckligt utrymme samt grepp för olika handstorlekar, det är också önskvärt att de 
rent estetiskt passar in i den övriga konstruktionen.  

Ett antal formförslag togs fram där fokus låg på beslagets greppbara del medan 
formen för de delar som används vid montering på dörr samt stopp mot modul har 
samma form i samtliga förslag.  

I ett första skede togs tre olika formförslag fram för test av grepp och utvärdering 
av utseende. I första förslaget är den greppbara delen något välvd nedåt, andra 
förslaget är endast en rak skiva och tredje förslaget vinklas nedåt vinkelrät mot den 
raka skivan. I Figur 49 visas de tre förslagen.  

 
 

Figur 48 - Handtag i form av skåra, skillnad mellan dubbel- och enkeldörrar 
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De olika förslagen monterades på en dörr och ett antal testpersoner fick öppna 
och stänga dörren och berätta vad de tyckte om de olika alternativen. De fick även 
berätta vad de ansåg om handtagens utseende och placering på dörren. Förslag två 
bestående av en rak skiva för grepp valdes direkt bord då denna upplevdes svår att 
greppa av flertalet testpersoner. Flera av testpersonerna hade svårt att välja mellan 
förslag ett och förslag tre då de upplevde att förslag ett var skönare men gav sämre 
grepp än förslag tre. Den välvda greppytan ansågs av flera mer estetiskt tilltalande 
men de valde det vinkelräta handtaget ur praktisk synpunkt. 

Efter testerna av handtag togs ytterligare ett handtag fram där de positiva 
egenskaperna från respektive av de testade handtagen kombinerades, se Figur 50. 
Genom att runda av kanterna vid vinkeln i förslag tre skapades en bekvämare 
greppyta med bibehållen funktion vilket bekräftades av nya tester. Handtagets hörn 
rundades även av för att undvika vassa kanter. Det kombinerade förslaget valdes 
därefter som handtag.  

 
För att handtaget även ska kunna användas som dörrstopp krävs att det placeras i 

dörrens över eller underkant. Då samma dörr ska kunna användas både som höger 
och vänsterdörr bör det även gå att placera handtaget både i över och underkant efter 
behov. Handtagens placering diskuterades även under testerna, alternativen som 
diskuterades var att placera handtagen kant i kant med dörrens ytterkant eller en bit 
in från dörrens ytterkant, i Figur 51 visas de olika placeringarna. Valet föll på den 
tätare placeringen där handtagen sitter kant i kant med dörrens kant då detta 
upplevdes mer enhetligt. 

Figur 49 - Formförslag av greppyta. Till vänster: rundad yta. Mitten: rak skiva. Till höger: vinkelrät kant 

Figur 50 - Formförslag av greppyta, kombination av tidigare förslag 
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4.2.7.5 Sockel 

I vissa fall kan det vara olämpligt att ställa modulerna direkt på underlaget, 
exempelvis om våttorkning av golv förekommer då fukt kan skada materialet. För att 
undvika detta kan en sockel placeras under modulerna. En lösning är att använda de 
socklar som används till serien Space idag. Dock krävs att ytterligare hål borras i 
modulernas sidor vilket bör undvikas då övrig placering av hål är vald för att 
minimera antalet hål. 

Ett antal förslag där hålen avsedda för montering av kopplingsbeslag används för 
fäste mellan sockel och modul togs därför fram. Första förslaget, sockel med 
nedsänkning, består av en ram av trä eller spånskiva, yttermåttet är något större än 
modulernas yttermått. I ramens överkant fräses en nedsänkning med samma mått 
som modulernas yttermått. I nedsänkningen placeras modulen och kanterna i ramen 
håller den på plats, Figur 52. 

 
 
 
 
 
 

Figur 51 - Placeringsförslag av handtag, överst visas separerade handtag och 
underst handtag kant i kan med dörrens sida 
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Förslag två, sockel för kopplingsbeslag, baseras på en ram av spånskiva eller trä. 
Ramens yttermått är detsamma som modulens så att ytorna ligger kant i kant när 
modulen placeras ovanpå sockeln. I sockelns sidor borras hål motsvarande de i 
modulerna, samma typ av kopplingsbeslag som används vid sammankoppling av 
moduler används sedan för att fästa sockeln i modulen, se Figur 53. 

 

Förslag tre, metallsockel, är uppbyggt av en ram av fyrkantiga stålrör samt ben i 
samtliga hörn. Även denna typ av sockel har samma yttermått som en modul så att 
de placerade på varandra ligger kant i kant. Kopplingsbeslagen används även för att 
fästa denna typ av sockel i modulerna, Figur 54.  

 
 

Figur 53 – Sockel för kopplingsbeslag 

Figur 54 – Metallsockel 

Figur 52 – Sockel med nedsänkning 
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Samtliga förslagen bör finnas i två utföranden, ett med mått motsvarande en 
liggande modul samt ett motsvarande en stående modul.  

En nackdel med sockel med nedsänkning är att ramen sticker ut utanför modulen 
vilket medför att det bildas ett glapp mellan moduler som står bredvid varandra. Det 
medför att kopplingsbeslagen för sammankoppling av moduler inte passar där. Detta 
förslag väljs därför bort. Sockel för kopplingsbeslag bestående av en träram riskerar på 
samma sätt som modulerna att skadas av fukt, dock är det mindre kostsam att byta ut 
en sockel vid eventuell skada. Används massivt trä anses även risken för skada 
minska. En sockel av metall skadas inte av vatten, benen bör dock vara tillräckligt 
höga för att möjliggöra städning under modulerna. Miljömässigt påverkar en sockel 
av metall mer än en i trämaterial. Enligt analys i miljödeklarationen är 
energiåtgången för en sockel i stål är ca 170 MJ och i trä ca 19MJ. Koldioxidutsläpp 
orsakade av en sockel i stål och en i trä är ca 12,7 kg respektive 3,7kg. Då en sockel i 
trä kan bytas ut fyra gånger innan samma mängd koldioxidutsläpp som för stål nås 
samt åtta gånger innan samma energiåtgång nåtts anses det lämpligast att välja en 
sockel av trä.  

4.2.7.6 Tillbehör 

Vid observationer och under marknadsundersökningen framkom att det är 
önskvärt att kunna förvara personliga tillhörigheter så som kläder, elektronik och 
väskor tillsammans med övrigt arbetsrelaterat material som pärmar och papper. Även 
strukturerad och överskådlig förvaring identifierades som behov. För att uppfylla 
behovet av att förvara olika typer av föremål på ett överskådligt och strukturerat sätt 
togs förslag på förvaringstillbehör fram. De förslag som undersöktes var möjlighet till 
att hänga upp kläder samt att förvara mindre föremål separat. För att undvika att 
ytterligare hål behövs i modulens sidor undersöktes om hålen för hyllbärare kan 
användas även för dessa tillbehör. Ett antal skisser och 3D-modeller togs fram där 
fokus främst låg på funktion. Form och utseende var i det här skedet inte prioriterat 
då möbeln som helhet inte påverkas av tillbehörens estetiska form.  

Ett förslag som togs fram visas i Figur 55 och består av två stift med samma 
diameter som hyllbärarna, mellan dessa är en metallskiva fäst i vilken krokar är 
monterade. Stiften är placerade så att hålen för hyllbärare i modulens långsidor kan 
användas för montering. 

 

Figur 55 - Tillbehör med integrerade krokar 
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Ett annat förslag baseras på samma stift och metallskiva som i förslaget ovan. 
Denna monteras i hålen för hyllbärare med en distans mellan modulens vägg och 
metallskivan. Separata krokar, korgar eller andra tillbehör kan därefter hakas fast 
över metallskivan, Figur 56. För att krokarna ska fästa bättre mot skenan kan ett 
snäppfäste läggas till.  

För att undersöka om de två förslagen som beskrivits ovan fungerade togs en 
prototyp fram. Skivor av rostfritt stål med en tjocklek på 2mm i tre olika höjder, 10, 
15 och 20mm, skruvades fast i stift med diametern 5mm. Längden på skivan valdes 
till ca 300mm för att passa mellan två hål för hyllbärare vilka har ett avstånd på 
288mm. Skivan och stiften fästes i en plywoodskiva, som ersättning för modulens 
sida, och belastades rakt uppifrån med drag för att kontrollera om den gav vika, 
lossnade eller böjdes åt något håll, se Figur 57.  

Den minsta skivan med höjden 10mm böjdes lätt vid belastning och valdes därför 
bort. De två andra skivorna klarade belastningen och den lägre valdes som förslag till 

Figur 56 - Tillbehör med lösa krokar 

Figur 57 - Belastning av skena 15mm hög 
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lösning då mindre material krävs till denna. Efter att funktionen testas 3D-printades 
krokar som kunde passa skenan i enlighet med förslag två, med lösa krokar, se Figur 
58. De lösa krokarna ger större möjlighet till flexibilitet då antal krokar kan varieras 
efter behov och även andra tillbehör med krokar kan fästas på skenan, exempelvis 
korgar eller lådor.   

 

Skenan som krokarna fästs på tillverkas i metall för att hålla för belastningen av flera 
krokar eller korgar med innehåll. Krokar och korgar bedömdes däremot kunna 
tillverkas av både plast och metall, därför jämfördes skillnaden mellan materialen 
med avseende på miljöpåverkan. I jämförelsen användes Stål, Polypropylen och 
ABS-plast och den visade att energiåtgången för att tillverka en krok i PP är 3,7 
gånger mindre än för samma krok tillverkad i stål, energiåtgången för ABS-plast är 
2,5 gånger mindre än för stål. Kroken av PP väger 1,44g, ABS-kroken väger 1,65g 
och stålkroken väger 12,76g. Förhållandet är detsamma för en korg. I Figur 59 nedan 
visas resultatet av jämförelsen. Efter jämförelsen beslutades att krokar, korgar och 
liknande tillbehör bör tillverkas i plast.  

Figur 58 - Skena med separat krok 

Figur 59 - Resultat av jämförelse mellan stål och plast. Överst visas resultat för en krok, Underst visas resultat för en korg 
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För att ytterligare utöka möjligheten att använda tillbehör, adderas två rader med 
hål, likt hyllbärar-hålen i långsidorna, även i kortsidorna. Detta möjliggör att skenan 
för tillbehör kan användas oavsett om modulen placeras stående eller liggande.  

4.2.8 Utvärdering och riskanalys 

En FMEA utfördes för att förebygga eventuella risker med produkten. Som stöd 
för utvärderingen användes Svensk standards säkerhetskrav gällande förvarings-
möbler för kontor, tidigare beskrivet i avsnitt 3.2.8. Inga allvarliga risker 
identifierades dock upptäcktes fyra risker som krävde åtgärd. Dessa var risk för att 
moduler välter, antingen på grund av högt masscentrum eller på grund av 
underdimensionerade kopplingsbeslag, risk för att hylla ramlar ner på grund av belastning eller 
ramlar ut ur skåpet då moduler tippas. Risken att moduler välter på grund av högt 
masscentrum kan minskas genom att rekommendationer för högsta höjd för 
modulkombinationer anges. Risken att moduler välter på grund av 
underdimensionerade kopplingsbeslag kan minskas genom att kopplingsbeslagen 
testas efter framtagning i tänkt material med tänkt tillverkningsteknik. Risken att 
hyllor ramlar ner på grund av belastning kan minskas genom att hyllplan och 
hyllbärare testas enligt rådande Svensk standard. Risken att hyllor ramlar ut ur 
modulen då den tippas, exempelvis vid ommöblering, kan minskas genom att 
monterings och ommöblerings-anvisningar anges. Ansvaret för att genomföra 
åtgärder ligger hos Thule Möbler AB. Komplett FMEA finns i Bilaga 21. 

4.2.9 Miljöanalys 

För att kontrollera huruvida den framtagna lösningen har bättre eller sämre 
miljömässiga egenskaper än den befintliga förvaringsserien Space jämförs olika 
moduler och kombinationer i den befintliga serien med motsvarande lösningar i den 
framtagna serien. De modulkombinationer som jämförs med varandra visas i Tabell 
14 nedan. För jämförelsen används dokumentet Underlag miljödeklaration Thule 
Möbler, värdena för modulerna i serien Space hämtas från blad ett i underlaget vilket 
är det blad som används för att fylla i miljödeklarationen. För det framtagna förslaget 
används en kombination av blad ett och blad fyra vilket är det blad som används för 
produktutveckling. Värdena ses som en indikation på miljöpåverkan från 
produkterna och utgör en bra grund för jämförelse då alla värden baseras på samma 
underlag.  

Tabell 14 - Moduler som jämförs med varandra 

Moduler i Space Modul i framtaget förslag 
Låg öppen modul, inkl. hög sockel Liggande öppen modul inkl. sockel 

Låg modul m. slagdörrar, inkl. hög sockel Liggande modul m. slagdörrar, inkl. sockel 

Hög modul m. slagdörrar och hyllplan, öppen låg 
modul, inkl. hög sockel 

Två stående moduler m. slagdörrar och hyllplan, 
en liggande öppen modul, inkl. sockel, 
kopplingsbeslag och tillbehör (1 skena, 2 krokar, 
1 korg) 

Hög modul m. slagdörrar och hyllplan, öppen låg 
modul. 

Två stående moduler m. slagdörrar och hyllplan, 
en liggande öppen modul, inkl. kopplingsbeslag.  

 
Miljöanalysen visar att en ensam modul har bättre värden för miljöpåverkan än en 

motsvarande modul i serien Space. Dock ökar miljöpåverkan för det framtagna 
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förslaget om flera moduler kopplas samman i olika kombinationer, och 
modulkombinationerna har högre miljöpåverkan än modulkombinationer i serien 
Space. Tabell 15 visar resultatet av den jämförande miljöanalys, den gröna 
bakgrundsfärgen indikerar vilken modul i jämförelsen som har lägst miljöpåverkan.  

Tabell 15 - Resultat av jämförande miljöanalys, till vänster resultat för serien Space och till höger resultat för 
framtaget förslag 

Moduler i Space Energi-
förbrukning 
[MJ] 

Koldioxid-
utsläpp [kg] 

 Modul i framtaget 
förslag 

Energi-
förbrukning 
[MJ] 

Koldioxid-
utsläpp [kg] 

Låg öppen 
modul, inkl. hög 
sockel 

579 60  Liggande öppen 
modul inkl. 
sockel 

383 43 

Låg modul m. 
slagdörrar, inkl. 
hög sockel 

676 70  Liggande modul 
m. slagdörrar, 
inkl. sockel 

512 56 

Hög modul m. 
slagdörrar och 
hyllplan, öppen 
låg modul, inkl. 
hög sockel 

1145 122  Två stående 
moduler m. 
slagdörrar och 
hyllplan, en 
liggande öppen 
modul, inkl. 
sockel, 
kopplingsbeslag 
och tillbehör (1 
skena, 2 krokar, 
1 korg) 

1319 
(exkl. 
tillbehör: 
1310) 

146 
(exkl. 
tillbehör: 
145,5) 

Hög modul m. 
slagdörrar och 
hyllplan, öppen 
låg modul. 

1018 113  Två stående 
moduler m. 
slagdörrar och 
hyllplan, en 
liggande öppen 
modul, inkl. 
kopplingsbeslag.  

1267 141 
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5 Resultat 
Resultatavsnittet är uppdelat i två delar, del ett beskriver den slutgiltiga 

miljödeklarationen och del två beskriver resultatet av fallstudien. I resultatet av 
miljödeklarationen redovisas här ingående dokument samt upplägg. Resultatet av 
användningen av miljödeklarationen i fallstudien beskrivs dels i genomförandet ovan 
samt diskuteras i kommande analys.  

5.1 Miljödeklaration 

Den slutgiltiga miljödeklarationen består av fyra dokument där huvuddokumentet 
är en mall som fylls i med hjälp av övriga dokument. De stödjande dokumenten är en 
instruktion för ifyllande, ett exempel på ifylld deklaration samt ett underlag ur vilket 
data hämtas.  

I mallen finns förtryckt text som gäller för samtliga produkter i serien Space. 
Dessa texter beskriver miljödeklarationen, företaget, tillverkning, transport och 
distribution, emballage, användning samt sluthantering. För information som skiljer 
sig mellan olika produkter finns förberedda rubriker, tabeller och bildrutor där aktuell 
information förs in. Denna information beskriver produkten, material, komponenter, 
vikt, inköpsland, sluthantering samt sammanfattning av miljöpåverkan. Nedan i 
Figur 60 visas en översikt av mallen för miljödeklarationen. I Bilaga 22 visas mallen i 
detalj.  

Figur 60 - Översikt av mall för miljödeklaration 
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Informationen hämtas ur underlaget som består av en Excel-fil med fyra blad, 
blad ett innehåller information om varje komponent med inköpsland och 
rekommenderad sluthantering. Bladet innehåller även förtryckta texter som beskriver 
respektive komponent, dessa texter klistras in i mallen för de komponenter som 
ingår. Vikt för respektive komponent hämtas i blad två och beräknas för aktuell 
möbel. När vikten skrivs in i blad ett genereras diagram som visar total 
miljöpåverkan med avseende på energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Blad tre 
innehåller data och formler som kopplas till blad ett, detta blad används inte för 
ifyllande av deklarationen utan är enbart ett stöd för blad ett. För att minska risken 
för att blad tre redigeras av misstag kan detta låsas. Blad fyra används vid 
produktutveckling för att jämföra miljöpåverkan mellan olika material och 
transportsträckor, detta blad används inte vid ifyllande av miljödeklarationen. Nedan 
i Figur 61 visas en översikt av blad ett med beskrivningar. I Figur 63 visas 
diagrammen som genereras då vikt förs in i blad ett. En översikt av blad tre 
innehållande formler och data visas i Figur 62. 

 

Figur 61 - Översikt blad ett i underlag 
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Instruktionen för ifyllande av miljödeklarationen baseras på mallen för 

miljödeklarationen. Under varje rubrik finns instruerade texter som beskriver vad 
som ska skrivas samt var informationen finns att hämta. De instruerande texterna är 
skrivna i röd kursiverad stil för att synas tydligt i den övriga texten. Till instruktionen 
följer ett försättsblad med en text som beskriver hur instruktionen ska användas samt 
vilka övriga dokument som finns tillgängliga. Instruktionen finns att läsa i Bilaga 23. 

Underlaget för miljödeklarationen kan även användas som 
produktutvecklingsverktyg, främst för utvärderings- och urvalsprocesser. Blad fyra i 
underlaget innehåller tabeller där jämförelser kan göras baserat på materialval, 
tillverkningsmetod, transporter och sluthantering, se Figur 64. Tabellerna är 
kopplade till formler som baserat på angiven vikt genererar diagram där 
energiförbrukning samt koldioxidutsläpp visas för respektive material. Alla 
dokument gällande miljödeklarationen kan ses i detalj i Bilaga 24 - Bilaga 27. 

Figur 63 - Diagram över total miljöpåverkan m.a.p. energiförbrukning och koldioxidutsläpp 

Figur 62 – Översikt av blad tre i underlaget 



 

74 
 

5.2 Fallstudie 

Fallstudien resulterar i en moduluppbyggd förvaringslösning där modulerna 
kopplas samman med hjälp av ett kopplingsbeslag. Modulen är anpassningsbar efter 
användarens önskemål och nedan beskrivs de olika komponenter som utgör modulen 
och dess tillbehör.  

5.2.1 Modul 

Modulerna sätts samman av tre komponenter i laminerad spånskiva, långsida, 
kortsida och rygg. Långsidan har måtten 400x762x19mm, kortsidan har måtten 
400x400x19mm och ryggen har måtten 362x762x12mm. En modul består av två 
långsidor, två kortsidor och en rygg, se Figur 65, modulen yttermått är 
800x400x400mm. Modulerna kan placeras både stående och liggande. Långsida och 
rygg fästs i kortsidorna med hjälp av träplugg och vitlim. Långsidor och kortsidor 
förses med hål för kopplingsbeslag med en diameter på 5mm, de placeras 9,5mm från 
kanten. Det medför att modulerna kan placeras i sex riktningar gentemot varandra. 
För placering av hål för kopplingsbeslag se kompletta ritningar för modulens 
komponenter, samt sammanställningsritning för modulen i Bilaga 28. 

Figur 64 - Översikt av blad fyra i underlaget 
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På insidan av lång- och kortsidorna finns en hålbild i två rader som sitter med ett 

avstånd på 55mm från skåpets framkant och med ett avstånd på 288mm mellan 
raderna. Hålen i raderna är placerade symmetriskt från skåpets mitt och sitter med ett 
avstånd på 32mm. Totalt innehåller varje rad 23 hål i långsidan och 9 hål i kortsidan, 
se Figur 66, figurerna visar inte hål för träplugg.  

 
 

Figur 66 - Hålbild i modulernas kort- respektive långsida 

Figur 65 - Modulerna stående och liggande 
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5.2.2 Kopplingsbeslag 

Kopplingsbeslagen som används för sammankoppling av modulerna kan 
formsprutas i polypropylen förstärkt med glasfiber. Formen på plattan är avlång med 
något rundade hörn. Plattan är 1,5mm tjock och skillnaden mellan plattans ovansida 
och de upphöjda kanterna är 1mm. Benen på kopplingsbeslagen är 10mm långa, har 
en diameter på 5mm närmast plattan och smalnar av med en släppvinkel på 1° längs 
hela benens längd. Benens tjocklek är 1mm.  Figur 67 visar kopplingsbeslagen från 
olika vinklar, komplett ritning av beslagen finns i Bilaga 29. 
 

5.2.3 Hyllplan och avdelare 

Samma komponent används som hyllplan i stående moduler och som avdelare i 
liggande moduler. De tillverkas i 19mm tjock spånskiva och har måtten 362x367mm. 
Längs skivans sidor löper skåror från dess bakkant och 337mm framåt, se Figur 68. 
Skivorna hålls på plats med hjälp av hyllbärarstift med diameter 5mm. Se ritning för 
avdelare i Bilaga 30.  

Figur 68 - Avdelare: till vänster som hyllplan. Till höger ovan: Detalj montering av avdelare. Till höger nedan: Avdelare använd 
som avdelare 

Figur 67 - Kopplingsbeslag i olika vinklar 
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5.2.4 Dörrar 

Dörrarna tillverkas i laminerad spånskiva och finns i två utföranden, en hög dörr 
för stående moduler och en låg dörr för liggande moduler. Den höga dörren har 
måtten 757x358x16, den låga dörren har måtten 357x358x16. Detta ger dörrarna ett 
spel gentemot modulen på 2,5mm upptill och nedtill för att handtaget ska få plats och 
2mm i varje sida. Dörrarna monteras i modulen med hjälp av samma gångjärn och 
skruvar som används i förvaringsserien Space. Dörrarna förses i produktion med hål 
för montering av handtag i både över- och underkant samt hål för montering av 
gångjärn. Ritningar för dörrarna finns i Bilaga 31. Den kraft som behövs för att 
öppna en dörr överstiger ej 7N.  

5.2.5 Handtag 

Handtaget består av bockad plåt med tjocklek 1,5mm. Det är 52mm brett och 
monteras med skruv på baksidan av en dörr. Skruvhålen är 3mm i diameter, 
avståndet mellan hålens centrum är 32mm, handtaget visas i Figur 69.  

Den övre lodräta ytan ligger an mot modulens överkant i stängt läge och fungerar 
därför som dörrstopp. Den främre krökta delen är avsedd som greppyta vid öppning 
och stängning av dörrar. Ritning av handtaget finns i Bilaga 32. 

5.2.6 Sockel 

Sockeln tillverkas i två varianter med måtten 800*400*60mm respektive 
400*400*60mm i 19mm tjock spånskiva. Hål för sammankoppling med modul är 
placerade 9,5mm från övre kanten och motsvarar hålen i kort- och långsida i 
modulen, se Figur 70.  

Figur 69 - Handtag 
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5.2.7 Tillbehör 

Tillbehören placeras på en skena som fästs i modulen med hjälp av stift som 
passar i hålen för hyllbärare. Skenan tillverkas i stål med en tjocklek på 2mm, bredd 
15mm och längd 300mm. Stiften har en diameter på 5mm och placeras på ett 
avståndet 288mm. Skenan har en distans mot modulens insida som är 3mm, se Figur 
71. Skenan kan flyttas efter behov och passar både i stående och liggande moduler.  

 
Tillbehören består av krokar och en korg för småförvaring. Framtagna krokar och 

korg utgör endast förslag på tillbehör, dessa kan förändras efter behov.  Den del av 
kroken och korgen som hängs över skenan utrustas med ett snäppfäste som gör att 
den inte omedvetet kan lossas från skenan, se Figur 72. 

 

Figur 70 - Socklar 

Figur 71 - Skena för tillbehör, till vänster framifrån, till höger bakifrån 

Figur 72 - Tillbehör, till vänster exempel på krok och korg, till höger krok med snäppfäste 
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Figur 73 - Exempel på modulkombination i olika riktningar med dörrar, hyllplan, avdelare och tillbehör 

5.2.8 Sammanställning 

Resultatet är en modul som kan placeras både liggande och stående, rygg mot 
rygg, rygg mot sida och sida mot sida, i sex olika lägen gentemot varandra. Modulen 
kan fås som antingen öppen eller stängd med två olika dörrar, en hög dörr för 
stående moduler och en låg dörr för liggande moduler. Modulerna kan även utrustas 
med hyllplan, avdelare, tillbehör och sockel.  

I liggande moduler kan avdelare placeras i 23 lägen längs långsidan. Tillbehör kan 
placeras i 9 lägen längs kortsidan i en öppen liggande modul och i 5 lägen längs 
kortsidan i en liggande modul med dörrar. I stående moduler kan hyllplan och 
tillbehör placeras i 23 lägen om modulen är öppen och 19 lägen om modulen försetts 
med dörrar. En liggande modul rymmer tolv pärmar eller två högar med A4-papper i 
bredd och en stående modul rymmer sex pärmar eller en hög med A4-papper i bredd. 
Tillbehören kan användas för att hänga upp kläder, förvara andra personliga 
tillhörigheter eller mindre arbetsrelaterat material enligt kravspecifikation. Sockeln 
finns i två utföranden, en som passar för en stående modul och en som passar en 
liggande modul, dessa kan kombineras på liknande sätt som modulerna, exempelvis 
kan två stående moduler placera på den större sockeln som passar till en liggande 
modul. Exempel på hur modulerna kan kombineras med olika riktningar, dörrar, 
hyllplan, avdelare och tillbehör finns i Figur 73, en mer detaljerad bild av avdelare, 
dörr med handtag och tillbehör visas i Figur 74. 
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Den kompletta modulen består av totalt sjutton komponenter som delas in i 
komponenter som alltid ingår i modulen, valbara komponenter och beslag, Tabell 16 
visar en fullständig BOM lista.  

Tabell 16 - BOM-lista 

Nr Komponent 
nr.  

Antal Namn Mått Material Not. 

1 AM-001 2 st/modul Kortsida till modul 
AM-100 

400x400x19 Melaminbelagd 
spånskiva 

Ingår 
alltid 

2 AM-002 2 st/modul Långsida till modul 
AM-100 

400x762x19 Melaminbelagd 
spånskiva 

Ingår 
alltid 

3 AM-003 1 st/modul Rygg till modul 
AM-100 

362x762x12 Melaminbelagd 
spånskiva 

Ingår 
alltid 

4 AM-004 2 st/modul Låg dörr till modul 
AM-100 

357x358x16 Melaminbelagd 
spånskiva 

Valbar 

5 AM-005 1 st/modul Hög dörr till modul 
AM-100 

757x358x16 Melaminbelagd 
spånskiva 

Valbar 

6 AM-006   Hyllplan/avdelare 
till modul AM-100 

362x367x19 Melaminbelagd 
spånskiva 

Valbar 

7 AM-007  Sockel enkel till 
modul AM-100 

400x400 Melaminbelagd 
spånskiva 

Valbar 

8 AM-008  Sockel dubbel till 
modul AM-100 

400x800 Melaminbelagd 
spånskiva 

Valbar 

9 AM-010   Kopplingsbeslag 
till modul AM-100 

  Polypropylen  Beslag 

10 AM-011 1 st/dörr Handtag till AM-
004, AM-005 

  Stål  Beslag 

11 AM-012 2 st/dörr Gångjärn   Stål  Beslag 

12 AM-013 4 st/hylla  Hyllbärare   Stål  Beslag 

13 AM-014 8 st/gångjärn, 
2 st/handtag 

Skruv      Beslag 

Figur 74 - Detalj: beslag, tillbehör, avdelar och dörr med handtag 
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14   20 st/modul Träplugg     Ingår 
alltid 

15 AM-015   Skena för tillbehör   Stål Valbar 

16 AM-016   Krok   Plast Valbar 

17 AM-017   Korg   Plast Valbar 

  
Produktens totala miljöpåverkan redovisas nedan för två enskilda moduler inkl. 

sockel, en modul med och en utan dörrar, se Tabell 17. Miljöpåverkan redovisas 
även för två modulkombinationer, en med två höga dörrar, sockel och tillbehör, en 
med två höga dörrar men utan sockel och tillbehör.  

Tabell 17 - Total miljöpåverkan för olika modulkombinationer 

 Energiförbrukning 
[MJ] 

Koldioxidutsläpp 
[kg] 

En modul inkl. sockel 383 43 

En modul inkl. dörrar och sockel 512 56 

Tre moduler, varav två har höga dörrar, inkl. sockel och 
tillbehör 

1319 146 

Tre moduler, varav två har höga dörrar.  1267 140 

 

6 Analys  
Analysen innefattar två separata delar, dels analyseras utformningen och 

användningen av miljödeklarationen i fallstudien baserat på de frågeställningar och 
mål som ställts upp och dels analyseras hur väl resultatet av fallstudien uppnår de 
mål som satts upp.  

6.1 Miljödeklaration 

Frågeställningarna som ställdes inför framtagningen av miljödeklarationen 
behandlade utformning samt tillämpning både i informationssyfte samt för 
produktutveckling. Nedan besvaras frågeställningarna och målen för 
miljödeklarationen analyseras baserat på det genomförda arbetet. 

6.1.1 Frågeställning 1 

Hur kan en miljödeklaration för en produkt utformas för att underlätta tillämpningen av 
dokumentationen?  

 
Inför utvecklingen av miljödeklarationen analyserades olika typer av befintliga 

miljödeklarationer och dokument från andra företag tillsammans med riktlinjer och 
standarder från ISO. Analysen visade att miljödeklarationer kan se ut på många olika 
sätt, innehålla olika rubriker och ha varierande omfattning. Miljödeklarationer typ III 
omfattas av många krav och regler, de är ofta väldigt omfattande och kan vara 
komplicerade att både ta fram och att läsa. Denna typ av deklaration passar därför 
ofta bättre för kommunikation mellan företag än mellan företag och konsument. För 
miljödeklarationer typ II finns inga regler som måste följas, däremot finns riktlinjer 
för vilka uttalanden som får göras. Det innebär att denna typ av deklaration kan se 
väldigt olika ut samt går att anpassa bättre till både företagets ambition och 
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kunskapsnivå samt till mottagaren. Att underlätta tillämpning syftar på både 
möjligheten att läsa och förstå miljödeklarationen samt att fylla i den.  

För att underlätta att läsa och förstå innehållet i miljödeklarationen bör dess 
omfattning inte vara för stor. Innehållet bör väljas och struktureras på ett sådant sätt 
att endast information som flertalet användare har nytta av ingår. Genom att 
tillhandahålla mer specifik information vid förfrågan kan informationsmängden 
anpassas efter behov. Informationen i miljödeklarationen bör skrivas så att det utan 
större förkunskaper går att förstå. I den framtagna miljödeklarationen delas 
exempelvis möbeln upp i komponenter som stomme, dörrar, handtag och gångjärn. 
Komponenterna beskrivs i sin tur mer detaljerat där material och tillverkning med 
mera framgår. Syftet med denna uppdelning är att underlätta identifieringen av de 
olika delarna. Om uppdelningen baserats på material som spånskiva, MDF, 
polypropylen och stål krävs det att läsaren har tillräckliga förkunskaper inom 
material för att kunna identifiera dessa i möbeln.  

Gällande ifyllande av miljödeklarationen är det bra om så liten förkunskap samt 
ansträngning och tidsåtgång krävs. Då stora mängder data ingår är det även 
fördelaktig att deklaration och underlag är digitalt för att underlätta arbetet. Under 
arbetet med miljödeklarationen framkom att alla personer på ett företag inte har 
samma produktkännedom eller datavana. Alla personer som kan komma att fylla i 
deklarationen har inte heller samma intresse eller tid att lägga på ifyllandet. Ett sätt 
att underlätta ifyllandet kan därför vara att göra den största delen av arbetet i förväg 
vid utvecklingen av miljödeklarationen. Genom att ta fram data, formler samt 
standardtexter för inklistring kan antalet moment vid ifyllandet minimeras. Detta 
innebär även att risken för fel minskar då momenten och manuell hantering av data 
minskar. I den framtagna deklarationen är allt förberett för att användaren endast ska 
behöva beräkna komponenternas vikt och fylla i den samt hämta och klistra in 
standardtexter. När vikten fylls i genereras resultatet i form av ett diagram som 
klistras in i deklarationen, därefter är arbetet klart.  

6.1.2 Frågeställning 2   

Hur kan en miljödeklaration användas för att utveckla och förbättra en produkt? 
 
Under arbetet med fallstudien har den framtagna miljödeklarationen använts som 

ett produktutvecklingsverktyg. Då miljödeklarationens syfte är att tydliggöra en 
produkts miljöpåverkan är den lämplig att använda för att jämföra olika produkter 
eller varianter av samma produkt. På samma sätt kan koncept och produktförslag 
jämföras med hjälp av deklarationen som då blir ett verktyg för utvärdering och 
urval.  

Den del av miljödeklarationen som främst används som 
produktutvecklingsverktyg är underlaget. Från början fanns endast möjlighet att 
jämföra olika komponenter med varandra, då data för material hämtades ur ett 
separat dokument. Under fallstudiens gång uppstod behovet av att jämföra samma 
komponent med olika material vilket inte var möjligt. På grund av detta omarbetades 
underlaget till miljödeklarationen så att även dessa jämförelser var möjliga. Samtidigt 
skapades även ett separat blad i underlaget avsett endast för produktutveckling. 
Bladen avsedda för miljödeklarationen i informationssyfte förändrades inte. Efter 
omarbetningen underlättades användningen av deklarationen i 
produktutvecklingssyfte då jämförelser kunde göras mellan flera komponenter och 
material samtidigt till skillnad från tidigare. Utöver att användas som ett rent verktyg 
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upplevdes miljödeklarationen bidra till en ökad medvetenhet kring miljöaspekter 
under hela produktutvecklingsprocessen.  

6.1.3 Frågeställning 3 

Hur säkerställs miljödeklarationens validitet? 
 
För att säkerställa att en miljödeklaration är korrekt och överensstämmer med 

verkligheten finns flera tillvägagångssätt. Genom att välja en typ III deklaration 
säkerställs validiteten genom att den först måste bedömas och certifieras av tredje 
part. Ofta tas denna typ av deklaration även fram av specialister. Väljs istället 
deklaration typ II är det viktigt att all data verifieras och att osäkerheter påtalas. 
Genom att följa ISO:s riktlinjer säkerställs att uttalanden inte är vilseledande. Den 
framtagna miljödeklarationen är av typ II och stort fokus har legat på att uttalanden 
ska vara neutrala och korrekta. Svårigheter har funnits gällande att säkerställa 
riktigheten i data som används för beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp. 
Detta på grund av att alla material som använts inte finns inlagda i den 
materialdatabas som använts. De material som saknas har kombinerats av ingående 
material vilket medför en osäkerhet. Då information om specifika material i vissa 
komponenter inte gått att hitta har även en del antaganden gjorts. På grund av detta 
tydliggörs att den redovisade miljöpåverkan i miljödeklarationen endast ska ses som 
en indikation. Vissa kontroller har dock genomförts genom att andra verktyg för 
fastställning av miljöpåverkan använts för att jämföra värden. För att ytterligare 
säkerställa miljödeklarationens validitet behöver mer tid och resurser avsättas för 
noggrannare datainsamling.  

6.1.4 Uppfyllande av mål 

Nedan listas målen för miljödeklarationen samt ett uttalande gällande om 
respektive mål är uppfyllt eller ej. 

 
Miljödeklarationen ska kunna användas som ett verktyg i produktutvecklingsprocessen.  
 
Målet är uppfyllt. Miljödeklarationen kan tillsammans med underlaget användas som 
produktutvecklingsverktyg för utvärdering och urval. Miljödeklarationen bör dock 
kompletteras med andra produktutvecklingsverktyg för utvärdering och urval för att 
behandla fler aspekter än enbart miljö. Om exempelvis en produkts hållfasthet 
förbises skulle en produkt med på papperet bättre miljöpåverkan i själva verket kunna 
påverka miljön mer på grund av kortare livslängd. 
 
Miljödeklarationen ska beskriva värden för energiförbrukning och koldioxidutsläpp för 
specifika material och komponenter.  
 
Målet är uppfyllt. Miljödeklarationen tillsammans med underlaget uppfyller målet. 
Miljödeklarationen som produktinformation visar inte miljöpåverkan för specifika 
material då detta inte ansågs relevant i informationssyfte. Informationen finns dock 
tillgänglig i underlaget. 
 
Miljödeklarationen ska kunna komplettera Thule Möbler ABs befintliga miljödeklaration 
genom att beskriva miljöpåverkan för specifik produkt. 
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Målet är uppfyllt. Relevanta avsnitt från befintlig deklaration behandlas i den 
framtagna deklarationen. Den framtagna deklarationen innehåller data baserad på 
möbelserien Space men går att utöka för fler produkter. Den befintliga 
miljödeklarationen används ofta som övergripande information vid offentliga 
upphandlingar. Då mer specifika frågor kring en enskild produkts miljöpåverkan är 
vanliga kan den framtagna deklarationen med fördel användas som komplement. 
Det finns dessutom en strävan efter att minska informationsmängden som hanteras 
vid upphandlingar, den framtagna deklarationen bidrar till detta genom att endast 
redovisa information gällande en specifik produkt istället för en hel serie eller ett helt 
sortiment.  

 

6.2 Fallstudie 

Nedan listas målen för fallstudien samt ett uttalande gällande om respektive mål 
är uppfyllt eller ej. 

 
Vidareutvecklad produkt ska ha lägre eller samma miljöpåverkan som befintlig produkt.  
 
Målet är delvis uppfyllt. Resultatet av miljödeklarationen visar att en enskild modul av 
den framtagna produkten har lägre miljöpåverkan än en enskild modul i 
motsvarande storlek ur förvaringsserien Space. Kombineras fler moduler har dock 
den framtagna produkten något högre påverkan på grund av att modulens 
konstruktion medför dubbla väggar vid placering bredvid eller på varandra. En 
enskild modul har 24-34% lägre energiförbrukning och 20-28% lägre 
koldioxidutsläpp än motsvarande modul i Space. För kombinationer av moduler har 
Space 13-19% lägre energiförbrukning och 16-20% lägre koldioxidutsläpp än 
motsvarande modulkombination av den framtagna produkten. 

Då den framtagna produkten består av färre komponenter än Space, 17st jämfört 
med 99st skulle det kunna vara lättare att hantera och bedöma åtgång av material 
och komponenter. Det innebär att endast 17 komponenter behöver lagerhållas för att 
kunna leverera oavsett order. Risken för överblivet material minskar då samma 
komponenter används till alla kombinationer av moduler. Många komponenter i 
serien Space finns i flera färger, räknas endast en variant av respektive komponent är 
det totala antalet 44st. För att den framtagna produkten ska tillgodose samma behov 
som Space tillgodoser krävs 17 komponenter, vilket är ca 60 % färre än för Space. 

Ytterligare en aspekt som bör vägas in gällande skillnaden i miljöbelastning 
mellan den framtagna produkten och Space är möblernas livslängd. Då de är 
tillverkade i samma material med liknande dimensioner kan livslängden för de båda 
möblerna bedömas som likvärdig. Dock är det inte alltid slitage som leder till att 
möbler byts ut mot nya utan andra omständigheter som förändrade lokaler eller 
behov. Den framtagna möbeln är konstruerad för att möjliggöra ommöblering och 
omstrukturering på ett enkelt sätt utan att ge avkall på funktion eller utseende. En 
förhoppning är att produktens flexibilitet ska öka den tid produkten används vilket i 
längden skulle kunna leda till en lägre miljöbelastning än Space trots att Space på 
papperet är bättre.  

 
Produkten ska kunna produceras inom ramarna för Thule Möbler ABs befintliga 
produktion. 
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Målet är delvis uppfyllt. Samtliga komponenter av skivmaterial så som spånskiva kan 
tillverkas samt monteras med samma metoder som redan används av företaget. 
Kopplingsbeslag och tillbehör kan inte tillverkas i den egna fabriken men då större 
delen av de komponenter som ingår i Space köps in från underleverantörer bör inte 
inköp av kopplingsbeslag och tillbehör vara ett problem.  
 
Produkten ska inrymma föremål enligt kravspecifikation 
 
Målet är uppfyllt. Samtliga krav gällande vad förvaringen ska inrymma, både 
nödvändiga och önskvärda, är uppfyllda.  
 
Produkten ska klara en belastning av minst 1,5kg/dm2 hylla eller stomme, vilket 
motsvarar ca 20kg för en hylla med måtten 3,6x3,6dm och ca 40kg för en hylla med 
måtten 7,6x3,6dm.  
 
Målet ej verifierat. Då tester ej är genomförda gällande belastning kan inget säkert 
uttalande göras. Modulens komponenter är däremot tillverkade i samma material 
och liknande dimensioner som komponenter i nuvarande serie Space som uppfyller 
kravet. Det tyder på att även den framtagna produkten uppfyller kravet men det bör 
verifieras genom tester enligt Svensk standard. 
  
Kraften som krävs för att öppna förvaring genom drag rakt framifrån får ej överstiga 10N 
 
Målet är uppfyllt. Tester av kraften som krävs för att öppna förvaringens dörrar visar 
maximalt 7 N. 
 
Produkten ska uppfylla minst 50 % av de önskvärda kraven i kravspecifikationen 
 
Målet är uppfyllt. 5 av 6 önskvärda krav är helt uppfyllda, det sjätte kravet är delvis 
uppfyllt. Det motsvarar 83 % uppfyllda krav. De krav som uppfyllts helt är förvaring 
av personliga tillhörigheter, anpassning efter kunds önskemål både invändigt och 
utvändigt, kombination av olika funktioner och användningsområden samt 
anpassning till olika kontorsmiljöer. Personliga tillhörigheter kan förvaras med hjälp 
av krokar och småförvaring samt genom att använda hyllor och avdelare. 
Anpassning efter kunds önskemål invändigt uppfylls även det med hjälp av tillbehör, 
hyllor och avdelare. Utvändig anpassning, kombination av olika funktioner och 
användningsområden samt anpassning till olika kontorsmiljöer uppfylls genom 
modulernas placeringsmöjligheter och möjlighet till ommöblering. Modulerna kan 
placeras på sex olika sett i förhållande till varandra, alla sidor utom framsidorna kan 
placeras mot varandra. En modul går även att använda både stående och liggande. 
Detta kan jämföras med Space som har fyra olika placeringsmöjligheter. Dock finns 
det inget som sammankopplar modulerna vid tre av placeringarna. Moduler i space 
kan endast placeras med tänkt botten nedåt. Sammanfattningsvis ger den framtagna 
modulen 50 % fler placeringsmöjligheter än Space.  

7 Slutsatser och rekommendationer 
Miljödeklarationer liknande den som utvecklats under projektet kan med fördel 

användas som produktutvecklingsverktyg både konkret för att jämföra alternativ men 
även för att skapa en större medvetenhet kring miljö och produkters påverkan på 
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denna genom hela produktutvecklingsprocessen. Dock är arbetet med att utveckla 
miljödeklarationen med underlag omfattande och bör fortlöpa kontinuerligt även 
under användning. Detta för att säkerställa att tillhörande data är uppdaterad och 
korrekt samt för att utvidga underlaget så att det kan användas för fler material och 
produkter vid behov.  

De tester som gjorts gällande användarvänlighet av miljödeklarationen som 
informationsmaterial tyder på att dokumenten på ett effektivt sätt både kan fyllas i 
samt läsas. Dock bör en utvärdering ske när dokumentet används i den dagliga 
verksamheten för att säkerställa att dokumentet fungerar som tänkt.  

Användandet av miljödeklarationen som produktutvecklingsverktyg tros ha 
påverkat beslut till fördel för miljön. Utan miljödeklarationen hade andra koncept 
och lösningsförslag kanske valts vilket eventuellt kunnat leda till en produkt med 
mycket större miljöpåverkan. Viktigt är också att poängtera att miljödeklarationen 
bör användas i kombination med andra verktyg för att inte riskera funktionella brister 
i konstruktionen. 

Gällande den framtagna produkten bör tester gällande hållbarhet, maximal vikt 
per hyllplan och stabilitet genomföras enligt gällande Svensk standard för att 
eventuellt justera konstruktionen. Även riktlinjer för maximal höjd vid kombination 
av moduler samt montering och ommöbleringsanvisningar bör tas fram för 
produkten.  

Då det framtagna förslaget är något sämre miljömässigt än serien Space då flera 
moduler kombineras kan det vara lämpligt att undersöka om dimensioner på 
spånskivor i modul samt hyllplan och dörrar kan minskas utan att konstruktionens 
hållbarhet minskar. På så vis kan miljöpåverkan hos den framtagna möbeln 
eventuellt minskas.  

Den framtagna modulen har många fördelar jämfört med Space, den innehåller 
färre komponenter, färre moduler och erbjuder större flexibilitet gällande 
användningsområden, placering och kombinationer.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Miljöpolicy Thule Möbler AB 

 
Miljöpolicy  
 
Thule Möbler har starka traditioner inom möbel- och inredningsbranschen och 

våra kunder vet att namnet Thule står för ekonomiska, kvalitativa och funktionella 
produkter. Detta är resultatet av ett modernt arbetssätt och våra uttalade miljö- och 
kvalitetspolicys. Vår miljöpolicy förbinder oss till att i hela vår verksamhet sträva 
efter att tillverka och distribuera produkter som bidrar till en för människan bra inre 
och yttre miljö. 

 
Läs hela vår miljöpolicy nedan: 
 
Vi är ett möbeltillverkande familjeföretag med anor från 1930-talet. I dag tillverkar 

och säljer vi möbler för kontor men återförsäljer även möbler för både kontor och 
offentlig miljö. I hela vår verksamhet ska vi sträva efter att tillverka och distribuera 
produkter som bidrar till en bra inre och yttre miljö genom att: 
x Ständigt förbättra vårt miljöarbete med hjälp av kontinuerligt reviderade 

miljömål. 
x Förebygga utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten genom att bland 

annat minska och källsortera vårt avfall samt samordna våra leveranser och 
återanvända emballage. 

x Vi ska bedriva en säker och miljövänlig produktion med minsta möjliga utsläpp 
till naturen genom att eliminera användningen av miljöfarliga råvaror och 
tillverkningsprocesser där så är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt. 

x Helt utesluta regnskogsträ i produktionen. 
x Använda oss av förnyelsebara energikällor där så är ekonomiskt försvarbart. 
x Genom utbildning och information integrera miljötänkandet i hela företaget samt 

att både internt och externt sprida kunskap om vårt miljöarbete. 
x Miljöpolicyn är tillgänglig för alla. 
x Vi med god marginal ska följa de lagar, förordningar och krav som gäller för 

verksamheten. 
 
Med hjälp av vårt miljöarbete ska vi utveckla vår verksamhet och därmed skapa 

nya affärsmöjligheter. Ansvaret ligger hos oss alla! 
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Bilaga 2 - Befintlig miljödeklaration Thule Möbler AB 
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Bilaga 3 - Enkätfrågor 
 

Enkätfrågor 
x Beskriv dina förvaringsmöjligheter på din arbetsplats, hur ser förvaringen ut och 

vilka använder den? 
x Vad vill du kunna förvara i anslutning till din arbetsplats? 
x På vilket sätt vill du förvara det du beskrev nyss? 
x Ser du några fördelar med den förvaring du har idag? 
x Beskriv en situation där du märker fördelarna 
x Ser du några nackdelar med den förvaring du har idag? 
x Beskriv en situation där du märker nackdelarna 
x Ser du några förbättringsmöjligheter hos din nuvarande förvaringslösning? 
x Om du skulle byta ut din förvaringsenhet, har du någon idé om hur en ny skulle 

fungera och se ut? 
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Bilaga 4 - Sammanställning av rubriker i befintliga miljödeklarationer 
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Bilaga 5 - Sammanfattning av generella miljödokument 

Företag Typ av 
deklaration/ 

märkning 

Dokumentnamn Ingående områden 

Kinnarps II The better report 
(hållbarhetsrapport) 

Uppdelat i påverkan och initiativ: Områden som tas upp är 
design, råmaterial, försäljning, distribution, användning, 
återbruk. Presenterar procentsatser kring andel återvunnet 
material, certifierat trä, minskade CO2 utsläpp mm. De 

material som används beskrivs och de tar även upp 
milstolpar och redovisning för hela koncernen inom: 

Resursoptimering, kännedom om Kinnarps miljöarbete, 
kundundersökning, utsläpp av koldioxid mm., andel 

certifierad råvara, förbrukning av lösningsmedel, andel 
material som återvinns, återvunnet material, produktion, 

uppförandekod samt medarbetarindex.  

Gerdmans 
(TAKKT) 

II TAKKT AG 
Sustainability 
Update 2015 

Väldigt oklart vad som faktiskt ingår, dokumentet är väldigt 
svårläst och svårt att tolka. Fokuserar på hållbarhet 

gällande miljö, ekonomi samt social hållbarhet.   

Edsbyn II Miljödeklaration 
Edsbyn 

kontorsmöbler 

Tar generellt upp material, kemiska ämnen, transporter, 
vattenvård, uppvärmning, testning av produkter, 

återanvändning/återvinning, dock saknar djupare 
information kring de olika områdena.  

EFG II EFG och miljön Innehåller "Brev från redaktören" som beskriver vikten av 
att arbeta med hållbarhet, EFGs miljöpolicy, övergripande 

miljömål, vilka system de jobbar med (ISO9001, 
ISO14001, ISO14025 -EPD, REACH, REPA, FSC), 

material och ytbehandling för deras produkter samt rutiner 
och processer.  

IKEA II  IKEA group FY15 
Sustainability 

report 

Intro om IKEA, året som gått i bilder med lite text, ger 
exempel på olika positiva/hållbara aspekter, ex. belysning 

är förberedd för LED och 50% av allt trä är från mer hållbar 
odling (FSC-märkt eller återvunnet). Innehåller även texter 

om deras arbete. Berättar om ”People & planet positive 
strategy” och status för den i nuläget. Beskriver hur IKEA 

resonerar kring tveksamma material, ur 
hållbarhetssynpunkt, som bomull, palmolja, läder mm. 

Beskriver även de olika delarna energi, avfall, vatten, CO2-
footprint och utsläpp, transporter, socialt ansvar och 

underleverantörer.  

Martela II Martela and the 
environmental 

impact of products 

Generella uttalanden om varifrån material som trä, metall 
och plast kommer, beskriver tillverkningsprocesser 

och produkters livslängd samt hur de utför olika tester. Tar 
upp deras historia gällande uppskattning av miljöpåverkan 

och CO2-footprint beräkningar för Martelas produkter.  

Thule 
möbler 

II Thule Möbler 
Miljöredovisning 

/deklaration 

Generell inledning om företagets miljöarbete och miljömål 
samt avklarade miljömål. Tar även upp transporter och 

emballage, rutiner för inköp, materialbeskrivningar, 
sluthantering, företagets miljöpolicy och kontakt. 
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Bilaga 6 - Värden hämtade från CES EduPack 2015 
 

Material: Polypropylen (PP) 
Namn i CES EduPack: PP (random copolymer, low flow) 
Sluthantering: Plastavfall 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 72,6 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Polymer molding energy 

Polymer extrusion energy 
22,5 
6,5 

Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] Embodied energy, recycling 24,7 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 3,06 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Polymer molding CO2 

Polymer extrusion CO2 
1,69 
0,488 

Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] CO2 footprint, recycling 
Combustion CO2 

1,04 
3,22 

 
Material: Abachi 
Namn i CES EduPack: Obeche (l) 
Sluthantering: Energiåtervinning 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 12,8 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Coarse machining energy (per unit wt 

removed) 
1,29 

Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 0,633 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Coarse machining CO2 (per unit wt 

removed) 
0,0971 

Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] Combustion CO2 1,78 

 
Material: Aluminium 
Namn i CES EduPack: Aluminium, 7075, wrought, O 
Sluthantering: Metallskrot 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 203 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Wire drawing energy 20 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] Embodied energy, recycling 34,9 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 13,8 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Polymer molding CO2 1,5 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] CO2 footprint, recycling 2,74 

 
Material: Björk/Bok 
Namn i CES EduPack: Beech (fagus sylvatica) (l) 
Sluthantering: Energiåtervinning 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 12,8 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Coarse machining energy (per unit wt 

removed) 
1,29 

Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 0,633 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Coarse machining CO2 (per unit wt 

removed) 
0,0967 

Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] Combustion CO2 1,78 
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Material: Smältlim 
Namn i CES EduPack: EVA (Shore A65, 33%, vinyl acetate) 
Sluthantering: Energiåtervinning 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 82,8 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Polymer extrusion energy 6,7 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 2,22 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Polymer extrusion CO2 0,536 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] Combustion CO2 2,97 

 
Material: Faner  
Namn i CES EduPack: Birch (betula lenta) (l) 
Sluthantering: Energiåtervinning 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 12,8 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Coarse machining energy (per unit wt 

removed) 
1,37 

Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 0,633 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Coarse machining CO2 (per unit wt 

removed) 
0,103 
 

Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] Combustion CO2 1,78 

 
Material: Stål, förzinkat 
Namn i CES EduPack: Coated steel, steel, galvanized 
Sluthantering: Metallskrot 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 42 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Casting energy 13,3 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] Embodied energy, recycling 10,5 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 3,16 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Casting CO2 0,994 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] CO2 footprint, recycling 0,826 

 
Material: Karbamidhartslim 
Namn i CES EduPack: UF (alpha cellulose filler) 
Sluthantering: Energiåtervinning 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 41,9 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Polymer molding energy 15,5 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 1,84 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Polymer molding CO2 1,16 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] Combustion CO2 1,52 

 
Material: Laminat 
Namn i CES EduPack: MF (alpha cellulose filler) 
Sluthantering: Energiåtervinning 
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Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 79,2 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Polymer molding energy 

Coarse machining energy (per unit wt 
removed) 

15,2 
 
2,39 

Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 3,77 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Polymer molding CO2 

Coarse machining CO2 (per unit wt 
removed) 

1,14 
 
0,179 

Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] CO2 footprint, recycling 1,42 

 
Material: MDF 
Namn i CES EduPack: Medium density fiberboard, parallel to board 
Sluthantering: Energiåtervinning 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 19,3 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Coarse machining energy (per unit wt 

removed) 
0,623 

Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 1 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Coarse machining CO2 (per unit wt 

removed) 
0,0467 

Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] Combustion CO2 1,82 

 
Material: Polyamid (PA6) 
Namn i CES EduPack: PA6 (molding and extrusion) 
Sluthantering: Plastavfall  

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 134 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Polymer molding energy 22,9 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] Embodied energy, recycling 45,6 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 9,38 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Polymer molding CO2 1,72 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] CO2 footprint, recycling 

Combustion CO2 
3,19 
2,39 

 
Material: Spärrpapper 
Namn i CES EduPack: Paper (cellulose based) 
Sluthantering: Energiåtervinning 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 54 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] X X 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 1,23 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] X X 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] Combustion CO2 1,5 

 
Material: Polyeten (PE) 
Namn i CES EduPack: PE (cross-linked, molding) 
Sluthantering: Plastavfall 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
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Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 90,9 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Polymer molding energy 13,9 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] Embodied energy, recycling 30,9 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 4,15 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Polymer molding CO2 1,04 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] CO2 footprint, recycling 1,41 

 
Material: Polyuretan (PUR) 
Namn i CES EduPack: PUR(r) (casting resin, unsaturated) 
Sluthantering: Energiåtervinning (plastavfall) 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 86,1 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Polymer molding energy 24,2 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 3,37 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Polymer molding CO2 1,94 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] Combustion CO2 2,1 

 
Material: PVC 
Namn i CES EduPack: PVC (rigid, molding and extrusion) 
Sluthantering: Energiåtervinning (plastavfall) 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 63,2 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Polymer molding energy 15,4 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 3,08 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Polymer molding CO2 1,16 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] Combustion CO2 1,44 

 
Material: Spånskiva 
Namn i CES EduPack: Particle board (flat pressed), parallel to board 
Sluthantering: Energiåtervinning 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 19,1 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Coarse machining energy (per unit wt 

removed) 
0,77 

Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] X X 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 0,661 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Coarse machining CO2 (per unit wt 

removed) 
0,0578 

Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] Combustion CO2 1,82 

 

Material: Stål 
Namn i CES EduPack: Carbon steel, AISI 1020, normalized 
Sluthantering: Metallskrot 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 33,9 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Extrusion, foil rolling energy 6,19 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] Embodied energy, recycling 8,96 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 2,49 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Extrusion, foil rolling CO2 0,464 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] CO2 footprint, recycling 0,703 
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Material: Zink 
Namn i CES EduPack: Zinc, commercial purity, rolled 
Sluthantering: Metallskrot 

Egenskap Rubrik i CES EduPack Värde 
Energiförbrukning material [MJ/kg] Embodied energy primary production 48,5 
Energiförbrukning tillverkning [MJ/kg] Casting energy 7,1 
Energiförbrukning sluthantering [MJ/kg] Embodied energy, recycling 11,8 
Koldioxidutsläpp material [kg/kg] CO2 footprint, primary production 3,82 
Koldioxidutsläpp tillverkning [kg/kg] Casting CO2 0,532 
Koldioxidutsläpp sluthantering [kg/kg] CO2 footprint, recycling 0,923 
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Bilaga 7 - Energi och utsläpp för transporter 
 

Energiåtgång och utsläpp  
  

    

Ursprung 
Energi 
[MJ] CO2 [kg] 

 Lettland, Valmieras 0,8987 0,06364 
 Lettland. Liepaja 0,5687 0,03984  

Sverige, Tranås 0,39 0,028 
 Sverige, Norrköping 0,197 0,0138 
 Sverige, Vaggeryd 0,54 0,039 
 Sverige, Hillerstorp 0,6 0,043 
 Tyskland, Kirchlengern 2,37 0,169 
 Sverige, Helsingborg 0,92 0,065 
 Sverige, Jänköping 0,49 0,034 
 Sverige, Värnamo 0,61 0,043 
 Sverige, Skeppshult 0,7 0,05 
 Sverige, Kungsör 0 0 
 Sverige, Vittsjö 0,8 0,057  

      
 Leverans från Thule Möbler 0,139 0,0099 

 
    http://www.ecotransit.org/index.en.html 

 Data för energiåtgång och co2 vid transport är beräknade i kalkylator 
på nätet från adressen ovan.  
 
(Länk dit hittades på http://www.cargonet.no/sv/Spar-
miljon/Berakna-energiforbrukning-/) 
 
Standardalternativ användes och alla värden är beräknade på 1kg 
(0,001ton). Beräkningarna är gjorda på energiförbrukning och 
koldioxidutsläpp för Truck well to tank samt Truck tank to wheel.   
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Bilaga 8 - Kontroll av värden mot SolidWorks Sustainability 
 
Komponent: Sockel hög 

Koldioxidutsläpp samt energiförbrukning enligt beräkningar av SolidWorks 
Sustainability.  

 
K

oldi
oxid
utsl
äpp 
sam
t 
ener
gifö
rbru

kning enligt beräkningar på värden från CES EduPack 2015 och EcoTransit.org.  
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Komponent: handtag skjutdörr 

 
Koldioxidutsläpp samt energiförbrukning enligt beräkningar av SolidWorks 

Sustainability.  

 
Koldioxidutsläpp samt energiförbrukning enligt beräkningar på värden från CES 

EduPack 2015 och EcoTransit.org.  
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Bilaga 9 - Utprovning av miljödeklaration 
 

Utprovning av miljödeklaration 
Nedan följer anteckningar från utprovningen av miljödeklarationen med testpersoner 
som arbetar på Thule möbler och därmed utgör använder för dokumentet.  
 
Testpersonerna förses med två utskrivna dokument, en instruktion för ifyllande för av 
miljödeklaration, ett exempel av en ifylld miljödeklaration. De får även tillgång till 
två dokument på dator, en mall för miljödokumentationen som ska fyllas i samt ett 
Excel-ark där komponenternas vikt och miljöpåverkan beräknas. De ombeds sedan 
fylla i mallen för en specifik möbel i förvaringsserien Space och kan under testet 
diskutera med testansvarig.  
 
Efter utprovning 1-3 korrigeras de problem som uppdagas, sedan utprovas det nya 
materialet på nya personer, men kontrolleras även mot testpersonerna i utprovning 1-
3, se kommentarer under utprovning 1b, 2b och 3b.  
 
Utprovning 1  
Datum: 2016- 03-01 
Testperson: Torbjörn Axelsson, VD och marknadsansvarig Thule Möbler AB 
Testansvarig: Anna Olsson 
Sekreterare: Maria Plahn 
 
Upplever problem att koppla till vad som innefattas av vilken rubrik i Excel-
dokument. Läste inte instruktionen helt innan ifyllnad av miljödokumentationen 
påbörjades. Vid närmare beskrivning efter diskussion med testansvarig inga problem 
att förstå, men det krävdes en del diskussion.  
 
Vikt för detaljer, har inga problem att lägga ihop vikterna och verkar ha bra koll på 
vilka detaljer som ingår i vilken modul.  
 
Förstår konceptet. Är positiv till uppdelningen av komponenter i stomme, sockel, 
dörrar osv.  
 
Utprovning 1b  
Tycker att den rödmarkerade texten är tydligare, förstod redan förra gången och är 
nöjd. Tycker även vikterna är lättare att förstå efter korrigeringar.  
 
Utprovning 2 
Datum: 2016-03-01 
Testperson: Thomas Axelsson, Ekonomi och produktionsansvarig Thule Möbler AB 
Testansvarig: Anna Olsson 
Sekreterare: Maria Plahn 
 
Fick tydligare instruktion att läsa igenom instruktionen innan han börjar. 
Mindre frågetecken gällande hur man skulle göra om produkten består av fler 
moduler. Även tveksam till hur man skulle börja med att fylla i, hur beskrivningen av 
produkten skulle utformas.  
 
Dubbelkollar gärna med testansvarig och behöver ibland påminnas om att läsa 
instruktionen. Vill gärna göra på ”sitt sätt”, men förstår lätt vid diskussion med 
testansvarig, dubbelkollar även i instruktionen vid tveksamheter.  
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Har inga problem att lägga ihop vikterna för detaljerna till komponenterna, och har 
även han bra koll på vad som ingår i vilken modul. Får lättare att förstå och göra 
själv längre in i utprovningen.  
 
Tycker det känns bra när man gjort det någon gång, osäkert vad vikten syftar på i 
detaljer, vikt/st. eller vikt/totalt.  
 
Positiv till upplägget med uppdelning på stomme, sockel, dörrar osv.  
 
(Thomas tipsar, lägg in en spärr på fliken som inte får ändras om det går.) 

 
Utprovning 2b 
Tycker att det blir tydligare med den rödmarkerade texten. Tycker även 
förtydligandet av vikterna i Excel-dokumentet var bättre.  
 
Utprovning 3 
Datum: 2016-03-01 
Testperson: Annika Palmer Axelsson, Back office och kundsupport Thule Möbler 
AB 
Testansvarig: Anna Olsson 
Sekreterare: Maria Plahn 
 
Läser instruktionen innan hon påbörjar ifyllnaden av miljödeklarationen. Förstår vad 
som ska skrivas under rubriken ”produkt” genom att läsa instruktionen och diskutera 
kort med testansvarig. Kontrollerar noga i instruktionen i vad det är och dubbelkollar 
med testansvarig.  
 
Har bra förståelse för hur hon ska räkna ihop vikterna för de olika detaljerna till 
komponenterna, mycket eftersom hon läst instruktionerna innan hon börjar. Missar 
dock att man ska fylla i vikten i Excel-dokumentet (samma som för övriga 
utprovningar, då man byter flik i Excel-dokumentet glöms den första fliken bort). 
Upplevs som lite rörigt när man skiftar mellan de olika dokumenten. Har lite svårt att 
hålla reda på vilket dokument som är vilket.  
 
Läser noga i instruktionen och dubbelkollar både i instruktion och med testansvarig 
innan hon gör något. Förstår efter att ha testat.  
 
Upplever att det är bra att det är uppdelat på stomme, sockel, dörrar osv.  
 
Utprovning 3b 
Läser instruktionerna mer noggrant än förra gången, förstår instruktionerna. Bra att 
vi ändrade till röd kursiverad text för att det blev tydligare. Bra att de inte behöver 
bläddra emellan alla dokument.  
 

Korrigeringar genomförs baserat på utprovning 1-3 
 
Utprovning 4  
Datum: 2016-03-07 
Testperson: Camilla Axelsson 
Testansvarig: Anna Olsson 
Sekreterare: Maria Plahn 
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Läser instruktionen innan hon börjar, blev lite fundersam gällande hur mycket hon 
behövde läsa i instruktionen. Tar allt uppifrån och ned och är noggrann med vad hon 
ska göra.  
 
Upplevs som att det är något rörigt om hon ska läsa i exemplet eller i instruktionen, 
känner sig osäker på användning av Excel-men läser ordentligt och frågar 
testansvarig vid behov, och det upplevs inte som att hon har några större problem 
med att fylla i miljödeklarationen.  
 
Missar att dörrarna räknas enskilt men kommer på sig själv med att de tillhör en egen 
kategori. Klistrar inte in texter om inköpsland och återvinning i tabellen utan skriver 
istället. Men kopierar och klistrar in texterna gällande innehållet i de olika 
komponenterna.  
 
Lite förvirrat gällande hur hon ska få fram diagrammen, men hon läser instruktionen 
noggrant och kommer ganska snabbt fram till hur hon ska göra. Dubbelkollar allt 
hon gör, osäkert på hur hon får det att blir siffror i Excel-dokumentet, klistrar in från 
Word-mallen och då blir det som text, men hon löser det också. Förstår hur hon ska 
klistra in diagrammen direkt. Gick bra. 
 
På frågan om hur tydlig instruktionen var tycker hon att det var bra att texten var i en 
egen färg. Tror att hennes problem berodde mycket på att hon är ovan med Excel 
och inte kan sortimentet.  
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Bilaga 10 - Sammanställning av enkätsvar 

Svar på frågorna utan tolkning   

Beskriv dina förvaringsmöjligheter på din arbetplats, hur ser förvaringen ut och 
vilka använder den? 

  Varav egen 
Hurts 10 8 
Skåp 11 7 
Klädförvaring 3 1 
Småförvaring 2 2 
Digital förvaring 2  
Portabel (utanför kontor) 1 1 
Öppen hylla/bokhylla 10 5 
Arkivskåp 3  
Låda 1  

   

Vad vill du kunna förvara i anslutning till din arbetslats?  
   

Papper 15  
Pärmar 13  
Kontorsmateriell 11  
Personliga tillhörigheter (kläder, väska osv) 9  
Laptop+tillbehör 4  
Böcker 6  
Modeller/projekt 5  
Verktyg 1  

   

På vilket sätt vill du förvara det du beskrev nyss?   
   

Dolt 9  
Lättillgängligt 5  
Digitalt 2  
Inlåst 5  
Öppet 8  
Låda 6  
Bra överblick/kategoriserbart 2  
Galge 1  
Småförvaring(tidskriftsamlare, pennställ anslagstavla 
osv) 

3  

Ventilerat 1  
   

Ser du några fördelar med den förvaring du har idag?   
   

Bra (stort) förvaringsutrymme 6  
Tar ej mer utrymme än förvaringen (ex skjutdörrar) 1  
Lätt att hitta rätt i förvaringen 3  
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Låsbar 4  
Plats för laptop 1  
Frigör arbetsyta 1  
Ordnat intryck/utseende 2  
Lättillgänglig 3  

   

Beskriv en situation när du märker fördelarna?   
   

Se texter   
   

Ser du några nackdelar med den förvaring du har idag?   
   

Svår att öppna 1  
Ej kompatibel med analog förvaring 1  
För lite utrymme 1  
Saknar låda 1  
osäker förvaring 1  
Ostrukturerad förvaring 5  
Svåråtkomlig förvaring 2  
Långt till förvaring från plats 1  
För mycket utrymme 2  
utseende 2  
   

Ser du några nackdelar med den förvaring du har idag?   
   

Se texter   
   

Ser du några förbättringsmöjligheter hos din nuvarande förvaringslösning? 
   

Lättare att öppna 1  
Utseende 2  
Låsbar utan nyckel 1  
Plats för laptop 1  
Fler lådor 1  
Nättare förvaring (ej klumpig) 1  
Bättre struktur 5  
Anpassningsbar 1  
   

Om du skulle byta ut din förvaringsenhet, har du någorn ide om hur en ny skulle 
fungera och se ut? 

   
Anpassningsbart  2  
Öppnas/låsas smidigt 2  
Utseende/färg 2  
Modernare funktionella hyllor 1  
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Bättre struktur 5  
lådor 1  
Skåp 1  
hyllor 2  
Erbjuda mindre utrymme 1  
Ventilerad förvaring 1  
 
 

Tolkning och kategorisering av svar:  

Vad har de för förvaringsmöjligheter 
idag? 

  

 Antal svar Varav 
egen 

Hurts 10 8 
Skåp 11 7 
Klädförvaring 3 1 
Småförvaring 2 2 
Digital förvaring 2  
Portabel (utanför kontor) 1 1 
Öppen hylla/bokhylla 10 5 
Arkivskåp 3  
Låda 1  

   

Vad vill de förvara i dagsläget?   
   

Papper 15  
Pärmar 13  
Kontorsmateriell 11  
Personliga tillhörigheter (kläder, väska osv) 9  
Laptop+tillbehör 4  
Böcker 6  
Modeller/projekt 5  
Verktyg 1  

   

Bra förvaring/önskemål/egenskaper Antal uppreningar (max 4) Viktning 
Dolt/Skåp 2 5,0 
Lättillgängligt 2 4,0 
Digitalt 1 2,0 
Låsbar (varav smidig låsning 2 st) 4 3,0 
Öppet/hyllor 2 5,0 
Låda 3 2,7 
Bra överblick/kategoriserbart/strukturerat 4 3,8 
Galge 1 1,0 
Småförvaring 1 3,0 
Ventilerat 2 1,0 
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Bra (stort) förvaringsutrymme 1 6,0 
Tar ej onödig plats 2 1,0 
Plats för laptop 2 1,0 
Frigör arbetsyta 1 1,0 
Ordnat intryck/utseende 3 2,0 
Lätt att öppna 1 1,0 
Anpassningsbar 2 1,5 
Modernare funktionella hyllor 1 1,0 
Erbjuda mindre utrymme 1 1,0 

Dålig förvaring/nackdelar/egenskaper Antal svar 
Svår att öppna 1 
Ej kompatibel med analog förvaring 1 
För lite utrymme 1 
Saknar låda 1 
osäker förvaring 1 
Ostrukturerad förvaring 5 
Svåråtkomlig förvaring 2 
Långt till förvaring från plats 1 
För mycket utrymme 2 
utseende 2 
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Bilaga 11 - Intervjuer med Thule Möbler ABs inredare 
Intervju 2016-03-07 

Hur ser behovet av förvaring ut i dagens kontors-landskap? 

-Minskat behov, smartare lösningar som tar lite plats, går från större modul till en 
egen personlig förvaring (Tower-förvaring: 
http://www.edsbyn.com/products/list/pid/15/id/809/cid/1339) mindre utrymme 
för pärmar, då digital förvaring ökar, hurtsar försvinner.  

Vad efterfrågar kunder generellt när ni får ett kontors-uppdrag? 

-Varierar beroende på kund. Personlig förvaring, ganska lite förvaring men den ska 
vara smart. Man ska få plats med de man behöver. Fästa saker på skärmar (för 
avskärmning), kombinera flera funktioner.  

Självklart ser behoven olika ut för olika kunder, men uppfattar du några särskilt märkbara 
trender inom kontorsinredning? 

-Towerförvaring, förtätning av kontorslandskap. Tower fungerar som avskiljare, 
mycket förvaring per använd yta. (höga smala skåp, se länk i första frågan)  

Hur ser, enligt dig, framtidens arbetsplats ut? Innehåller den enskilda kontor, öppna landskap 
eller något annat format? 

-Nystart: Öppna landskap 

-Befintliga: Skuffar ihop fler arbetare på mindre yta, eller skapar större rum och 
trycker in fler. Cell-upplägg. 

Vad föredrar kunder när det gäller exempelvis stil, typ av dörrar och färg? 

-Modernare med skjutdörrar som tar mindre plats. Trä går mest, särskilt vid 
kompletteringar, ofta björk, eller vitt men anpassas ofta till gammal inredning. Helt 
nya kontorsinredningar lutar åt vitt.  

Intervju 2016-03-07 

Hur ser behovet av förvaring ut i dagens kontors-landskap? 

-Inte jätteakut, behövs alltid lite förvaring, jobbar mycket i skolan, elevförvaring och 
till viss del till lärare. Minskat mycket sen förut mycket pga datorer. Mer stolar och 
bord än förvaring.  

Självklart ser behoven olika ut för olika kunder, men uppfattar du några särskilt märkbara 
trender inom kontorsinredning? 

-Stå-mattor, folk är mer kunniga och tar reda på saker själv. Färg slår funktion, iaf 
när det gäller stolar.  

Hur ser, enligt dig, framtidens arbetsplats ut? Innehåller den enskilda kontor, öppna landskap 
eller något annat format? 

-Öppna landskap mer och mer, chefer har kontor. Till skillnad från nu då de flesta 
har kontor två och två.  

Efterfrågar kunderna ofta speciallösningar? 
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-Alla har många krav, och det gäller att anpassa sig efter vad kunden frågar efter, och 
styra in dom på lösningar som fungerar.  

Föredrar kunderna jalusier eller små skåp? 

-Jalusi nertill, öppet ovantill antingen 1 eller 2 A4, och ibland en låda.  

Vilken färg är mest populär färg? 

-Helt i björk, trämönster och ljust.  

Du nämnde att jalusier och slagdörrar är vanliga, hur är det med skjutdörrar? 

-Inte lika populärt där vi säljer.  

Intervju 2016-03-14  

Hur ser behovet av förvaring ut i dagens kontors-landskap? 

-Det är mindre och mindre frågor om förvaring men det ska innehålla andra 
funktioner, framförallt i landskap så vill man få in andra funktioner, typ plats för 
jacka, man litar inte riktigt på centralkapprum även om det ritas in. Man vill ha något 
mindre låsbart. Förvaring kan användas till mycket annat också, ex avdelare. Vill ha 
flexibilitet.  

-Samma media vi förvarar, det är svårt att ändra strukturen i hur vi förvarar material, 
vi är väldigt inrotade i pärmar, men vad behöver förvaras? Man försöker göra mer 
hemlika förvaringar. Egentligen borde förvaringen vara på utdöende. 

Vad efterfrågar kunder generellt när ni får ett kontors-uppdrag (innan säljarna sagt något 
förslag)? 

-Traditionella hyllor, säljarna försöker komma med förslag om tex lådor eller annat. 
Hurtsar finns ofta kvar men det passar inte riktigt i nyare kontorsmöbler, vi har tex 
mindre bord så det blir trångt med hurts under. Säljarna föreslår lådor i annan 
förvaring istället. 

Självklart ser behoven olika ut för olika kunder, men uppfattar du några särskilt märkbara 
trender inom kontorsinredning? 

-Mindre, mer slimmat, man frågar inte ”hur stort bord kan jag få in här” mer ”hur 
litet bord klarar jag mig med?” Mer fokus på mötesmiljö i eget kontor pga brist på 
mötesrum, inte helt nytt men iaf vanligt. 

-Landskapsmöbleringen: väldigt viktigt med avskildhet framförallt strukturmässigt 
hur man möblerar en lokal så att man inte hamnar där det är mycket passager eller 
ljud. Nu dominerar nog rum men landskap ökar. I rum kan upp till 2-3 pers sitta. 

Hur ser, enligt dig, framtidens arbetsplats ut? Innehåller den enskilda kontor, öppna landskap 
eller något annat format? 

-Mer landskap längre fram.  

Vilka grupper är det du har kontakt med, användare eller inköpare eller andra? 

-Mest inköpare eller lokalsammordnare.  

Hur tror du att behovet ser ut hos de olika grupperna? 
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-Behovet mellan behov hos inköpare och användare kan skilja. 

-Inköpare ser hur många dom får in per kvm och vill få verksamheten att fungera, 
användarna vill gärna ha så lite förändring som möjligt, de ser inte hela bilden.  

Ser du någon trend stilmässigt? 

-Många gånger väljer man samma som de har tidigare, följer det som redan finns. 
Man byter inte allt utan några möbler i taget.  Gå mer mot aktivitetsbaserade kontor 
landskap.  
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Hur (Teknisk specifikation)
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Vår produkt

Konkurrent 1 Kinnarps 2P1200 D6
BSC WD (Serie[e])

Konkurrent 2 Edsbyn A64

Konkurrent 3 Lanab design, skåp på
sockel, jalusi inkl. lås, 4 lådor med
mellanv. 2 öppna hyllor.

Konkurrent 4 EFG Storage, Tower

Bilaga 12 - Komplett QFD 
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Bilaga 13 – Kravspecifikation 

Kravspecifikation 
Bakgrund 

Thule Möbler AB med huvudsäte i Kungsör arbetar sedan 1917 med 
produktutveckling, produktion och försäljning av inredningslösningar för offentliga 
miljöer, kontor, vård och utbildning. Som en del i företagets förbättringsarbete vill de 
utveckla förvaringsserien Space med avseende på konstruktion, formgivning och 
miljöpåverkan. 

Komponenter köps till största del in för montering i Thule Möbler ABs fabrik. 
Fabrikens maskinpark består av tryckluftspress, CNC-fräs, handhållna verktyg samt 
möjlighet att ytbehandla med sprutlack samt UV-lack.  
 
Produkt 

Möbeln ingår i förvaringsserien Space, avsedd för förvaring i kontorsmiljö. 
I serien ingår skåp i olika storlekar med antingen öppna hyllplan, slagdörrar, 
skjutdörrar, jalusi eller lådor.  
 
Marknad 

Produkten säljs främst som kontorsförvaring inom kommunala samt 
privata företag i Mälardalen.  
 
Nödvändiga krav 

x Produkten ska inrymma arbetsmaterial enligt punktlista nedan, antal 
för pärmar, papper samt tidskriftssamlare gäller då enbart respektive 
föremål förvaras.   

o Pärmar, 12st/hyllplan i liggande modul 
o Pärmar, 6st/hyllplan i stående modul 
o Papper (A4) i bredd, 3st/hyllplan i liggande modul 
o Papper (A4) i bredd, 1st/hyllplan i stående modul 
o Tidskriftssamlare, 8st/hyllplan i liggande modul 
o Tidskriftssamlare, 4st/hyllplan i stående modul 
o Pennor, minst 10st 
o Sudd, minst 2st 
o Linjal 30cm, minst 1st 
o Post-it lappar, minst 1 block 
o Häftapparat, minst 1st 
o Hålslag, minst 1st 
o Sax, minst 1st 
o Miniräknare, minst 1st 
o Tejphållare inkl. tejp, minst 1st 

x Produkten ska gå att tillverka och/eller montera med befintlig 
maskinpark 

x Produkten ska klara en belastning av minst 1,5kg/dm2 hylla eller 
stomme 

x  Kraften som behövs för att öppna förvaring genom drag rakt framifrån 
(låda, slagdörr) får ej överstiga 10 N  
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Önskvärda krav 
x Produkten bör inrymma personliga tillhörigheter så som ytterkläder 

och elektronik  
o Klädesplagg, 3st  
o Mobiltelefon, 1st  
o Väska, 1st 

x Produkten bör ha likvärdig eller lägre miljöpåverkan än motsvarande befintlig 
produkt 

x Produkten bör gå att anpassa efter kunds önskemål genom exempelvis 
flyttbara hyllplan, väggar eller lådinsatser.  

x Produkten bör gå att anpassa efter kunds önskemål genom exempelvis olika 
typer och kombinationer av dörrar, lådor eller öppna hyllplan. 

x Produkten bör kombinera flera funktioner och användningsområden, utöver 
förvaring av arbetsrelaterat material ska minst 2 av följande områden 
uppfyllas  

o Personlig förvaring 
o Avdelare av större ytor 
o Avdelare mellan arbetsplatser  
o Sideboard 

x Produkten bör anpassas för att kunna användas i flera olika typer av 
kontorsmiljöer 
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Bilaga 14 - Inspiration och konkurrenter Stockholm furniture and light fair 
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Bilaga 15 - Skisser från idé och konceptgenerering 
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Bilaga 16 – Konkurrensanalys hela serier 
 

Horreds – Nomono 380 
Typ av förvaring: 
Hyllor och skåp 
 
Modulstorlekar (B*H*D) [mm]: 
800/1200/1600*412*380 
800/1200/1600*805*380 
800/1200/1600*1198*380 
 
Dörrtyper: 
2 st skjutdörrar (1 st = (B/2)*412) 
Lådor 
 
Sockeltyper: 
Enkelradig sockel med fyrkantiga ben 
Dubbelradig sockel med fyrkantiga ben (för placering rygg mot rygg) 
Enkelradig täckt sockel 
 
Tillbehör: 
Toppmatad låda (330*297*287) 
Lådinsats med tre lådor (394,5*330*287) 
Lådinsats med två lådor (394,5*330*287) 
 
Material och övrig information: 
Stomme vitt direktlaminat 
Dörrar vitlack, ek, gul, rosa, gröngrå, röd eller grön 
Rygg lättryckslaminat 
Fasta hyllplan 
Handtag lackad plåt (vit, gul, rosa, gröngrå, röd eller grön) 
Låsbara dörrar 
Rygg kan fås lackad 
Fungerar även som rumsavdelare, möjlighet att placera två enheter rygg mot rygg på 
gemensam sockel.  
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Edsbyn – Reflect  
Typ av förvaring: 
Hyllor 
Skåp 
Garderob 
Hurtsar 
Tower 
Vägghängda skåp/hyllor 
Postskåp 
Fast och mobilförvaring 
 
Modulstorlekar (B*D*H) [mm]: 
601*320*908/1292/1676/2060 
601*435*120/908/384/768/1292/1676/2060 
801*320*384/768/908/1292/1676/2060 
801*435*384/768/733/908/1025/1292/1676/2060 
1181*435*384/768/908/1292 
1581*435/480*908/1292 
601/801/1181*600*908 
 
Garderober(H*B): 
2060*301/601 
1676*601 
 
Mobilt djup 435 (H*B): 
902*800/1180 
1286*800/1180 
1128*420 
 
Postskåp: 
891*435*1676/2060/908/768/384 
 
Hurtsar: 
433*600*505/640/730 
 
Tower:  
435*800/900*730/908/1292 
 
Dörrtyper: 
Slagdörrar 
Skjutdörrar 
Jalusi 
Lådor 
Glasdörrar 
Profilerat jalusi 
Akustikdörrar 
 
Sockeltyper: 
Sluten träsockel 
Benstativ i metall, runda eller fyrkantiga rör i svart, silver eller krom med ställbar fot.  
 
Tillbehör: 
Lådkassetter 
Lådinredning 
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Tidsskriftshyllor 
Pärmstödsbåge 
Brevkorg 
Mappkorgar 
Hängmappsram 
Klädkrok 
Postfack 
Kan välja till krönskiva 
Tygklädd rygg 
 
Material och övrig information: 
Stomme träfiber eller MDF, faner och täcklack, kantlist i trä 
Ryggar MDF 
Vissa kanter har öppen plan MDF-kant 
Anti-tilt system, endast en låda åt gången kan dras ut 
Lådor kan beställas separat.  
Handag finn både infällda och utfällda 
Björk, bok eller ek-faner kan lackas i vitt, ljusgrå, mörkgrå och svart.  
Hjul finns. 
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Kinnarps – Serie[E] 
Typ av förvaring: 
Skåp 
Hyllor 
Hurtsar 
Mobil förvaring 
POC (Pull out cabinet/Tower) 
 
Modulstorlekar (D*B*H) [mm] (Djup 400, några moduler förekommer i djup 330 
och 600): 
400*400*394/660/788/1182/1576 
330*600*1576/1970 
400*800*131/394/660/788/916/1012/1182/1300/1576/1970 
400*100*394/660/788/1012/1182/1576/1970 
400*1200*394/660/788/1012/1182 
400*1600*788/1182 
400*1800*788/1182 
 
Dörrtyper: 
Vertikal jalusi 
Horisontell jalusi 
Slagdörr 
Skjutdörr 
Lådor 
Glasdörrar 
 
Sockeltyper: 
Sockel med fötter i metall, silver eller vit, runda eller fyrkantiga ben  
Täckt sockel i trä 
Sockel med låsbara hjul 
Sockel med utdragbara, ställbara fötter 
 
Tillbehör: 
Hyllor 
Mappkorgar 
Pärmkorgar 
Blankettinsats 
Hängmappar 
Lateralhyllor 
A4 kassetter 
Pärmstöd 
Stopp-bågar 
Postfack 
Mapplåda 
Lådinsats 
 
Material och övrig information: 
Kan användas som sittmöbel 
Spånskiva med laminat eller faner yta och massiv kantlist 
Krönskiva finns som tillval 
Laminat: vitt, ljusgrå, mörkgrå, bok, björk eller ek 
Faner: bok, björk eller ek 
Handtag, infällda eller utfällda i plast eller metall och plast 
Modulsystem finn i portrait eller landscape för stående eller liggande A4 
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Rygg kan vara klädd eller i träutseende som tillval  
Kan få toppskiva i skrivbordets höjd, med justerbara ben (att ställa/lägga ovanpå 
exempelvis hurts) 
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Jämförelse space m. konkurrenter 
Mellan de olika konkurrenterna och Thule Möbler ABs serie Space, nedan beskrivs 
det som saknas i Space men finns i x-antal konkurrenters serier.  
 
Typ av förvaring: 
Hurtsar, 2  
Tower, 2 
Postskåp, 1 
(Vägghängda skåp/hyllor), 1 
 
Modulstorlekar: 
Både Edsbyn och Kinnarps har många fler modulstorlekar än Space.  
Alla konkurrenter har moduler som både är antingen smalare eller bredare eller 
samma som Space (bredd 800), 
Horreds bredder: 800, 1200, 1600 
Kinnarps: 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 1800 
Edsbyn: 601, 801, 1181, 1581 
 
Kinnarps och Edsbyn har moduler som är smalare på djupet än Space (ca 400), 330 
resp. 320, Horreds moduler är 380 djupa.  
 
Dörrtyper: 
Horisontell Jalusi, 1 
Profilerad Jalusi, 1  
Akustikdörr, 1 
 
Sockeltyp: 
Dubbelradig sockel med ben (för skåp rygg mot rygg), 1 
Träsockel/Täckt sockel, 3 
Fyrkantiga ben, 3 
Ställbara/utdragbara fötter, 1 
Krom, 1 
 
Tillbehör: 
Toppmatad låda, 1 
Lådinsats/lådkassett, 3 
 
Material: 
Ek, 3 
Fler färger (lackade), 3 
Fasta hyllplan, 1 
Anti-tiltsystem för låda, 1 
Modulsystem i antingen portrait eller landscape, 1 
Krönskiva finns som tillval (för hurtsar kan skivan fås i bordshöjd), 1 

Sammanfattning 
Utveckla något som kan konkurrera med en tower-förvaring.  
Utveckla något som kan motsvara de flesta bredd-önskemålen, gärna utan att behöva 
lägga till ”nya” komponenter.  
Lådinsats/kassett kommer in i detaljutveckling, men kommer inte vara ett krav.  
Typ av ben i sockel (rund/fyrkantig) är inget vi behandlar av ”konstruktionsskäl” 
men kan ses som en rekommendation, samma sak gäller möjligheten till utökade 
färgval.  
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Bilaga 17 - Mått och vikt använd i konceptutvärdering miljödeklaration 
Komponent B/N Material (enl deklaration) Antal  Storlek Vikt/st 
Sidostycke hög B Stomme vitlaminat 2 800x410x19 3,812 
Hyllplan B Hyllplan vitlaminat 3 760x343x18,5 2,957 
Toppskiva B Stomme vitlaminat 1 760x406x18,5 3,5 
Hjul B Sockel hjul 4 60x60x70 0,306 
Täckskiva/rygg B Stomme vitlaminat 2 760x781x12 4,5 
Ställbara fötter N Sockel låg 4 x 0,065 
Sidostycke inre modul N Stomme vitlaminat 2 350x343x18,5 1,362 
Bakstycke/rygg N Stomme vitlaminat 1 760x720x12 4,148 
Bottenhylla B Stomme vitlaminat 1 800x410x18,5 3,721 
Hyllplan B Hyllplan vitlaminat 1 760x343x18,5 2,957 
Sidostycke (hög) B Stomme vitlaminat 2 800x410x19 3,812 
Toppskiva B Stomme vitlaminat 1 760x406x18,5 3,5 
Hjul  B Sockel hjul 4 60x60x70 0,306 
Sidostycke, yttre modul N Stomme vitlaminat 2 870x434x18,5 4,283 
Toppskiva, yttre modul N Stomme vitlaminat 1 800x434x18,5 3,938 
Ställbara fötter N Sockel låg 4 x 0,065 
Täckskiva, yttre modul N Stomme vitlaminat 2 870x800x12 5,121 
Rygg, inre modul (valfri) B Stomme vitlaminat 1 760x781x12 4,5 
Sidostycke (nytt större) N Stomme vitlaminat 2 870x434x18,5 4,283 
Toppskiva B Stomme vitlaminat 3 760x406x18,5 3,5 
Hjul B Sockel hjul 4 60x60x70 0,306 
Ställbar fot N Sockel låg 4 x 0,065 
Sidostycke, inre modul B Stomme vitlaminat 1 800x410x19 3,812 
Toppskiva, yttre modul N Stomme vitlaminat 1 780x434x18,5 3,84 
Täcksida, yttre modul N Stomme vitlaminat 2 870x780x12 4,993 
Rygg, inre modul (valfri) B Stomme vitlaminat 1 760x781x12 4,5 

Långsida N Stomme vitlaminat 2 800x400x18,5 3,63 
Kortsida N Stomme vitlaminat 2 363x400x18,5 1,647 
Rygg (valfri) N Stomme vitlaminat 1 765x381x12 2,195 
Slagdörr låg N Dörrar vitlaminat 2 360x380x16 1,342 
Slagdörr hög N Dörrar vitlaminat 1 360x760x16 2,684 
Jalusi N Jalusi 1 765x375x5 0,729 
Sockel  N Sockel låg 4 x 0,065 
Hyllplan/Avdelare N Hyllplan vitlaminat 1 363x360x18,5 1,482 
Skjutdörr N Dörrar vitlaminat 2 360x390x16 1,377 

Bottenhylla B Stomme vitlaminat 1 800x410x18,5 3,721 
Hyllplan B Hyllplan vitlaminat 1 760x343x18,5 2,957 
Sidostycke hög B Stomme vitlaminat 2 800x410x19 3,812 
Toppskiva B Stomme vitlaminat 1 760x406x18,5 3,5 
Rygg B Stomme vitlaminat 1 760x781x12 4,5 
Sockel B Sockel låg 4 x 0,065 
Vertikalt hyllplan N Hyllplan vitlaminat 1 380x343x18,5 1,478 
Sorteringsbord N         
Långsida N Stomme vitlaminat 2 760x100x18,5 0,862 
Kortsida N Stomme vitlaminat 2 363x100x18,5 0,411 
Botten N Stomme vitlaminat 1 380x750x12 2,16 
Sorteringslåda N         
Långsida N Stomme vitlaminat 2 380x100x18,5 0,431 
Kortsida N Stomme vitlaminat 2 363x100x18,5 0,411 
Botten N Stomme vitlaminat 1 380x370x12 2,16 
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Lådinsats/lådkassett N         
Sidor insats N Stomme vitlaminat 2 380x343x18,5 1,478 
Topp/Botten instats N Stomme vitlaminat 2 343x343x18,5 1,334 
Lådfronter N Dörrar vitlaminat 2 380x190x16 0,708 
Lådsida och rygg N Stomme vitlaminat 6 343x180x12 0,46 
Lådbotten N Stomme vitlaminat 2 343x320x12 0,832 
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Bilaga 18 - Pugh's matris 

Förvaringsserie  
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Referens A B1 B2 C D 

Förvaring 

Tillräckligt förvarings-
utrymme 

Inrymma papper (A4) 6 6 1 10 0 0 0 0 0 0 
Inrymma pärmar 6 6 1 9 0 0 0 0 0 0 

Inrymma kontors- och 
arbetsmaterial 6 6 1 8 0 0 0 0 0 0 

Inrymma personliga tillhörigheter 7 5 1 8 0 -1 -1 -1 0 0 

Säker förvaring 
Ha låsbara delar 4 5 1 5 0 1 1 1 0 0 

Dold förvaring 4 5 1 7 0 1 1 1 0 0 

Användning 

Flexibilitet 
Erbjuda flera användningsområden 9 8 9 3 0 1 1 1 2 1 

Anpassningsbar 5 4 6 4 0 -2 -2 -2 2 1 

Lättillgängligt 

Anpassad för närhet till arbetsplats 3 6 1 8 0 2 2 2 2 0 
Ge överblick av förvarat material 4 3 1 8 0 0 0 0 0 0 

Lätt att strukturera 6 3 1 9 0 0 0 0 1 1 
Lätt att hantera 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 

Tar liten plats 8 9 1 5 0 1 1 1 0 0 

Produktion 
Tillverkning 

Enkel montering 6 1 8 1 0 -1 -1 -1 1 0 
Anpassad till maskinpark 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 

Sluthantering Lätt att demontera 6 1 9 1 0 -1 -1 -1 1 0 

Utseende/ 
Utformning 

Ge ordnat intryck 
Dold förvaring 4 4 1 8 0 1 1 1 0 0 

Lätt att strukturera 3 2 1 9 0 0 0 0 1 1 
Tar liten plats 6 7 1 4 0 1 1 1 0 0 

   
Summa + 0 8 8 8 10 4 

2 Mycket bättre 
 

Summa - 0 -5 -5 -5 0 0 
1 Bättre 

 
Summa  0 3 3 3 10 4 

0 Lika  
 

Viktad summa säljare 0 11 11 11 48 20 
-1 Sämre 

 
Viktad summa inköpare 0 21 21 21 26 10 

-2 Mycket sämre 
 

Viktad summa Thule 
Möbler 0 -54 -54 -54 196 65 

   
Viktad summa användare 0 18 18 18 30 15 
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Förvaringsserie  
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Förvaring 

Tillräckligt förvarings-
utrymme 

Inrymma papper (A4) 6 6 1 10 0 0 0 0 0 0 
Inrymma pärmar 6 6 1 9 0 0 0 0 0 0 

Inrymma kontors- och 
arbetsmaterial 6 6 1 8 0 0 0 0 0 0 

Inrymma personliga tillhörigheter 7 5 1 8 0 1 1 1 1 1 

Säker förvaring 
Ha låsbara delar 4 5 1 5 0 0 0 0 0 0 

Dold förvaring 4 5 1 7 0 1 1 1 0 0 

Användning 

Flexibilitet 
Erbjuda flera 

användningsområden 9 8 9 3 0 -1 -1 -1 2 0 
Anpassningsbar 5 4 6 4 0 -2 -2 -2 2 1 

Lättillgängligt 

Anpassad för närhet till arbetsplats 3 6 1 8 0 2 2 2 1 0 
Ge överblick av förvarat material 4 3 1 8 0 -1 -1 -1 0 0 

Lätt att strukturera 6 3 1 9 0 1 1 1 1 1 
Lätt att hantera 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 

Tar liten plats 8 9 1 5 0 0 -1 0 0 0 

Produktion 
Tillverkning 

Enkel montering 6 1 8 1 0 -1 -1 -1 1 0 
Anpassad till maskinpark 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 

Sluthantering Lätt att demontera 6 1 9 1 0 -1 -1 -1 0 0 

Utseende/ 
Utformning 

Ge ordnat intryck 
Dold förvaring 4 4 1 8 0 0 0 0 0 0 

Lätt att strukturera 3 2 1 9 0 0 0 0 1 1 
Tar liten plats 6 7 1 4 0 1 1 1 1 0 

   
Summa + 0 6 6 6 10 4 

2 Mycket bättre 
 

Summa - 0 -6 -7 -6 0 0 
1 Bättre 

 
Summa  0 0 -1 0 10 4 

0 Lika  
 

Viktad summa säljare 0 -11 -26 -11 109 39 
-1 Sämre 

 
Viktad summa inköpare 0 13 2 13 56 16 

-2 Mycket sämre 
 

Viktad summa Thule 
Möbler 0 -69 -71 -69 90 19 

   
Viktad summa användare 0 16 12 16 36 20 
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Bilaga 19 - För och nackdelsanalys sammankoppling av moduler 
 

PNI - Positivt, Negativt, 
Intressant 

  
    Koncept/ 

detalj Positivt Negativt  Intressant 

Klämma 
plast 

Lätt att montera fästen Kan vara skör (böjpåverkan) 

Smidigt att den kan sätta ihop 
fyra skåp samtidigt, även om fler 
beslag kan behövas för att säkra 

Lätt att demontera fästen 
Medför upphöjning i framkant 
som kan vara i vägen Lätt att variera färg 

Billigt att tillverka Låser inte skåpen i alla riktningar   

Lägre miljöpåvkeran än metall 
Vid innanförliggande dörrar 
krävs glipa   

  
Kan eventuellt repa 
skivmaterialet   

  

Om dörr och öppen modul 
kombineras syns bara halva 
beslaget    

  
Kan endast placera modulerna 
med ryggen åt ett håll   

  
Vid utanpåliggande dörrar kan 
inte fästet fästas efter dörren   

Klämma 
plast inkl. 
snäppen 

Sitter bättre än utan snäppe, 
Låser modulerna i alla riktningar Svårare att demontera fästen 

Smidigt att den kan sätta ihop 
fyra skåp samtidigt, även om fler 
beslag kan behövas för att säkra 

Lätt att montera fästen Kan vara skör (böjpåvkeran) Lätt att variera färg 

Billigt att tillverka  
Medför upphöjning i framkant 
som kan vara i vägen   

Lägre miljöpåvkeran än metall 
Vid innanförliggande dörrar 
krävs glipa   

  
Kan eventuellt repa 
skivmaterialet   

  

Om dörr och öppen modul 
kombineras syns bara halva 
beslaget    

  Spår måste fräsas för snäppe   

  
Kan endast placera modulerna 
med ryggen åt ett håll   

  
Vid utanpåliggande dörrar kan 
inte fästet fästas efter dörren   

Klämma 
metall 

Mer hållbar (mindre skör) än 
plast Sämre miljömässigt än plast 

Smidigt att den kan sätta ihop 
fyra skåp samtidigt, även om fler 
beslag behövs för att säkra 

Håller ihop modulerna hårdare 
än plast Låser inte skåpen i alla riktningar 

Kan ge lite "identitet" och 
"attityd" åt möbeln, särskilt om 
möbeln inte har dörrar 

Tar mindre plats än plast (kan 
vara tunnare) 

Vid utanpåliggande dörrar kan 
inte fästet fästas efter dörren 

Materialet känns lite lyxigare och 
lite robustare än plast 

Lätt att tillverka (stansa och 
bocka)  

Vid innanförliggande dörrar 
krävs liten glipa (ev. inte en 
nackdel om justering ej måste 
göras)    

Lätt att demontera fästen 
Kan eventuellt repa 
skivmaterialet   

Lätt att montera fästen 
Kan endast placera modulerna 
med ryggen åt ett håll   

  

Om dörr och öppen modul 
kombineras syns bara halva 
beslaget    
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Klämma 
metall 
inkl. 

snäppen 

Mer hållbar (mindre skör) än 
plast Sämre miljömässigt än plast 

Smidigt att den kan sätta ihop 
fyra skåp samtidigt, även om fler 
beslag kan behövas för att säkra 

Håller ihop modulerna hårdare 
än plast Svårare att demontera fästen 

Kan ge lite "identitet" och 
"attityd" åt möbeln, särskilt om 
möbeln inte har dörrar 

Tar mindre plats än plast (kan 
vara tunnare) 

Vid utanpåliggande dörrar kan 
inte fästet fästas efter dörren 

Materialet känns lite lyxigare och 
lite robustare än plast 

Lätt att tillverka (stansa och 
bocka)  

Vid innanförliggande dörrar liten 
glipa (ev. inte en nackdel)    

Lätt att montera fästen 
Kan eventuellt repa 
skivmaterialet   

Sitter bättre än utan snäppe, 
Låser modulerna i alla riktningar 

Kan endast placera modulerna 
med ryggen åt ett håll   

  

Vid innanförliggande dörrar 
krävs liten glipa (ev. inte en 
nackdel om justering ej måste 
göras)    

  Spår måste fräsas för snäppe   

Bult och 
mutter 

Finns förmodligen som standard Kräver många hål (estetiskt) Finns att köpa, slippa tillverka 
Billigt att köpa jämfört med att 
tillverka egna fästen 

Kan tappa saker i hål som inte 
har skruv isatt 

Kan försänkas för att undvika 
kanter 

Hyfsat lätt att montera 
Krånglig monteringsposition, 
mellan två skåp 

Kan eventuellt lösas med färre 
hål 

Hyfsat lätt att demontera     

Skruvarna syns inte från utsidan     
Inbyggd ventilation (de hål som 
inte skruvas)     
Modulerna kan placeras och 
fästas åt alla håll     

Låser moduler i alla riktningar     

Rygg i 
perforerad 

plåt 

Mer förvaringsdjup pga tunnare 
skiva 

Större miljöpåvkerkan än 
lösningar i skivmaterial 

Hålen kan användas för flera 
ändamål 

Inbyggd ventilation Dyrare än skivmaterial 

Helt nytt jämfört med var Thule 
gör idag, dock finns konkurrenter 
med liknande lösningar… 

Hål för fästen av tillbehör och 
hyllplan inbyggda 

Flexibiliteten i fäste/snäppe kan 
vara sämre än i skivor   

Mer hållbart för belastning än 
skivor 

Kräver demontering av enskild 
modul för återvinning    

Luftigare utseende 
Kan endast placera modulerna 
med ryggen åt ett håll   

Rygg  med 
skåror och 
fäste a la 

trådbacks-
stativ 

Hål/skåror för fästen av tillbehör  
inbyggda Ett extra moment att fräsa 

I princip samma funktion som i 
perforerad plåt men slipper byta 
material.  

Snäppfäste håller både framåt 
och bakåt 

Kan vara svårt att få ytfinish i 
skårorna 

Kortare skåror gör att snäppen 
kan uttnyttjas bättre så att de inte 
glider i sidled.  

Billigare än exempelvis 
perforerad plåt 

Kan endast placera modulerna 
med ryggen åt ett håll 

Eventuellt kan hyllor sättas på 
konsoller fästa i ryggen 

Mindre miljöpåverkan än plåt   
Snäppen kan eventuellt finnas 
som standard.  

Lätt att demontera fästen   
Eventuellt byta material i ryggen 
till trä eller mdf 

Lätt att montera fästen     

Hörn-
beslag 

Låser moduler i alla riktningar 
Kräver stifthål i hörn och mitt på 
långsidor 

Blir en visuell detalj för hela 
möbeln.  

Lätt att montera fästen 
Kräver tre olika versioner av 
hörnfästen   

Lätt att demontera fästen 
Skapar mellanrum mellan 
modulerna   

  
Osäkert om modulerna kan 
placeras och fästas åt alla håll   
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Kräver mer material än de flesta 
övriga fästelement   

Kopplings-
beslag 

Låser moduler i alla riktningar 
Kräver fräsning av rundade eller 
koniska hål  

Möjlighet att dölja icke 
utnyttjade hål med halvt beslag 

Lätt att montera kopplingsbeslag 
Kan vara svårt att få ytfinish i 
hålen (se Intressant) 

Möjlighet att välja färg på beslag 
som estetisk detalj 

Lätt att demontera 
kopplingsbeslag 

Svårt att placera hålen så att de 
fungerar åt alla håll 

Möjlighet att ändra till hål, för 
platta med stift, se nedan 

Låg vikt leder till låg 
miljöpåverkan     
Modulerna kan placeras och 
fästas åt flera håll     

Symmetrisk hålbild     

Kopplings-
beslag stift 

Låser moduler alla riktningar Kräver borrning av hål 
Kräver ingen ytfinish i hålen då 
de är väldigt små 

Lätt att montera kopplingsbeslag   
Möjlighet att välja färg på beslag 
som estetisk detalj 

Lätt att demontera 
kopplingsbeslag   

Möjlighet att dölja icke 
utnyttjade hål med halvt beslag 

Modulerna kan placeras och 
fästas åt alla håll   

Kan eventuellt tillverkas i metall 
om plast inte håller 

Låg vikt leder till låg 
miljöpåverkan     

Symmetrisk hålbild     

 



 

1 av 1 
 

Bilaga 20 – Analys av handtag 
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Bilaga 21 - FMEA 
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Kriteria för bedömning av frekvens     

Bedömning Frekvens Värdering 

Osannolikt att fel kan uppträda <1/100000 1 
Mycket liten sannolikhet för fel <1/10000 2 - 3 
Låg sannolikhet för fel <1/1000 4 - 5 
Viss sannolikhet för fel <1/100 6 - 7 
Hög sannolikhet för fel <1/10 8 - 9 
Mycket hög sannolikhet för fel <1/1 10 
   

Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad   
Bedömning   Värdering 

Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten 1 

Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten men intakt 
funktion 

2 - 3 

Mycket liten olycksrisk eller risk för störd funktion 4 - 6 

Olycksrisk under speciella omständigheter eller utebliven 
funktion 

7 - 9 

Allvarligt risk för personskada 10 

   

Kriteria för bedömning av upptäcktssannolikhet   

Bedömning   Värdering 

Fel som alltid uppmärksammas 1 

Normal sannolikhet för upptäckt  2 - 3 

Viss sannolikhet för upptäckt 4 - 6 

Liten sannolikhet för upptäckt 7 - 9 

Osannolikt att fel upptäcks 10 
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Bilaga 22 - Mall Miljödeklaration 
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Bilaga 23 - Instruktion för ifyllande av miljödeklaration 
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Bilaga 24 – Underlag, Blad 1  
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Bilaga 25 - Underlag, blad 2 
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Bilaga 26 - Underlag, blad 3 
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Bilaga 27 - Underlag, blad 4 
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Bilaga 28 - Ritningar kortsida, långsida och rygg till modul 
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Bilaga 29 - Ritning kopplingsbeslag 
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Bilaga 30 - Ritning hyllplan och avdelare 
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Bilaga 31 - Ritningar dörr, låg och hög 
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Bilaga 32 - Ritning handtag 


