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Sammanfattning 
Examensarbetet har genomförts vid Högskolan i Skövde i samverkan med Nobia 
AB. Målet var att implementera ekodesignmetoder i Nobias befintliga 
designprocess och att genomföra en fallstudie på en kökslucka. Fallstudien 
genomfördes för att verifiera ekodesignprocessen och för att föreslå ett lämpligt 
material till en kökslucka.  
 
Under litteraturstudien undersöktes begrepp såsom hållbar utveckling, ekodesign 
och livscykel. Intervjuer genomfördes för att undersöka Nobias designprocess och 
för att identifiera aktiviteterna i varje fas i processen. Faserna var Idégenerering, 
Konceptutveckling, Produktutveckling och Industrialisering. Flera alternativa 
ekodesignmetoder studerades för att undersöka om de var lämpliga att 
implementera i Nobias befintliga designprocess, bland annat Statusanalys och 
olika Checklistor. De förväntade egenskaperna för ekodesignprocessen 
sammanställdes i en kravspecifikation. 
 
Ekodesignmetoderna som implementerades i Nobias befintliga designprocess 
resulterade i en ekodesignprocess, som bestod av Ekostrategihjul, Philips five fast, 
Jämförelsematris, Ekodesignportfolio, Miljöriskanalys och Scorecard. Fallstudien 
inleddes med skapandet av en kravspecifikation beträffande materialets 
förväntade egenskaper. De mest intressanta materialen var Medium Density 
Fibreboard, bambu och gran. Genom en analys av olika material ansågs gran vara 
det bästa materialet, eftersom det medförde minst utsläpp vid transport, 
tillgången är god samt är lokalt producerat. 
 
Det framkom att tillämpningen av ekodesign inom produktutveckling medför 
många fördelar, som till exempel en trivsam arbetsplats, motiverade medarbetare 
och en mer hållbar designprocess. En hållbar designprocess bidrar till att utveckla 
hållbara produkter, vilket bidrar till en bättre miljö. 
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Abstract 
The bachelor project has been carried out at the University of Skövde in 
collaboration with Nobia AB. The purpose of the project was to implement eco-
design methods into the company’s existing design process and to accomplish a 
case study of a cabinet door. The purpose of the case study was to verify the 
proposed eco-design process and suggest a material for a cabinet door. 
 
Sustainable development, eco-design and lifecycle were studied during the 
literature study. Interviews were carried out to study the design process at Nobia 
and to identify the different activities in every phase of the process. The phases 
were Idea Generation, Concept Development, Product Development and 
Industrialization. Several eco-design methods were studied to assess their 
potential to be implemented into Nobia’s existing design process, for example 
Status Analysis and various Checklists. The expected characteristics of the eco-
design process were compiled into a requirement specification. 
 
The methods which were implemented into Nobia’s existing design process 
resulted in an Eco-design process which consisted of Ekostrategihjul, Philips five 
fast, Jämförelsematris, Eco-design portfolio, Environmental Failure Mode and 
Effect Analysis and Scorecard. The case study was initiated by compiling a 
requirement specification. The most promising materials were Medium Density 
Fibreboard, bamboo and fir. Through analysis of various materials fir was 
considered as the best material because of low levels of pollution during 
transportation, good access to the raw material and it is also locally manufactured. 
 
The results show that the use of eco-design within product development entails 
many advantages, such as, a pleasant place of work, motivated staff, and a more 
sustainable design process. A sustainable design process will contribute to the 
development of sustainable products, which entails a better environment. 
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1 Inledning 
I kapitlet presenteras bakgrundsinformation för projektet som innefattar 
information om Nobia, problembeskrivning, uppdragsbeskrivning, målgrupper, 
avgränsningar och strategi för genomförande. 
 
Begreppen process, metod och verktyg förekommer frekvent i rapporten och 
definieras på följande sätt. Process är en följd av uppgifter som krävs för att 
uppnå ett mål och processen beskriver vad som ska göras utan att skildra i detalj 
hur varje uppgift ska genomföras. En metod innehåller tekniker för att 
genomföra uppgiften, hur varje uppgift ska genomföras. Verktyg är ett 
instrument (redskap) som när den appliceras på en speciell metod ökar 
effektiviteten för att uppnå uppgiften (Martin, 1997).  

1.1 Företaget Nobia 
Examensarbetet bedrevs i samverkan med Nobia, som är Europas ledande 
köksspecialist och som utvecklar, tillverkar och säljer kök genom ett tjugotal 
varumärken. Ett av deras svenska varumärken är Marbodal (se Figur 1). Nobias 
vision är att bli den ledande och mest lönsamma köksspecialisten som inspirerar 
personer till att hitta sitt drömkök.  
 

 
Figur 1- Ett kök från Marbodal av modell Åkerö vit (Marbodal, 2017a). 

1.2 Problembeskrivning  
Företaget har behov av att utveckla och förbättra sin designprocess med 
avseende på hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär en balans mellan 
ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter. Företaget arbetar idag 
med Cradle to Cradle (C2C) perspektivet (Braungart & McDonough, 2009) men 
efterlyser ytterligare förslag på metoder som kan användas i deras 
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designprocess för att arbeta för en hållbar utveckling. Fyra frågeställningar 
skapades för att definiera problemet och begränsa projektet. Frågeställningarna 
var: 

• Vilka faktorer påverkar hållbar utveckling inom ramen för Nobias 

designprocess? 

• Vilka ekodesignmetoder finns att tillämpa för en hållbar utveckling? 

• Hur implementeras ekodesignmetoderna i Nobias befintliga 

designprocess? 

• Hur implementeras ekodesignprocessen på en fallstudie med en 

kökslucka? 

• Vilka ekodesignmetoder i den förslagna ekodesignprocessen är relevanta 

vid materialval för en kökslucka? 

• Vilket material från fallstudien kan rekommenderas till Nobia? 

1.3 Uppdragsbeskrivning 
Syftet med examensarbetet är att ge förslag till företaget så att de i sin 
designprocess i ökad grad kan arbeta utefter förutsättningarna för en hållbar 
utveckling. Detta görs genom att föreslå ekodesignmetoder som kan 
implementeras i Nobias befintliga designprocess. Fortsättningsvis kommer den 
modifierade designprocessen som består av Nobias befintliga designprocess och 
implementerade ekodesignmetoder att benämnas som ekodesignprocessen i 
rapporten. För att testa och kommunicera den föreslagna ekodesignprocessen 
genomförs en fallstudie på en kökslucka från Nobia. Fallstudien utförs genom att 
en eller flera ekodesignmetoder från Produktutvecklingsfasen tillämpas på en 
kökslucka. Därefter analyseras resultatet och vidare föreslås ett lämpligt 
material. Fallstudien fokuserar på ett lämpligt material på köksluckan och 
användningen av den föreslagna ekodesignprocessen stödjer beaktandet av 
hållbarhetsaspekter i designprocessen. 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för projektresultatet är Nobia inkluderat produktutvecklare och 
konceptutvecklare på företaget, eftersom det är de som avses komma att 
tillämpa processen och metoderna i sitt arbete. Resultatet kommer dock 
sannolikt att i någon mån påverka hela företaget eftersom resultatet kommer att 
ändra företagets produktutvecklingsarbete vad gäller hållbar utveckling. 
Projektresultatet kan bidra till att efterfrågan på hållbara produkter kommer att 
öka på marknaden. Detta kan medföra att andra företag, som till exempel Nobias 
dotterbolag, ändrar sitt hållbarhetsarbete, vilket skulle kunna bidra till en bättre 
miljö och arbetsförhållanden för de anställda på företaget. Men också ett 
ekologiskt hållbart material och färre samt kortare transporter, vilket även 
medför mindre utsläpp. 

1.5 Avgränsningar 
Att genomföra ett projekt utan att definiera vissa begränsningar kan leda till ett 
sämre resultat eftersom tid då riskerar att spenderas på att undersöka irrelevant 
information. Det kan även leda till att projektet byter riktning, vilket innebär att 
projektets mål som fanns från början blir svårare att uppnå. Projektet begränsas 
genom att enbart genomföra en fallstudie på en kökslucka, Arkitekt plus vit, i 
storlek 396x700 mm (se Figur 2). Varken ett helt kök eller övriga detaljer 
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beaktas däremot ska Nobias krav och standarder för kök följas. Ytterligare ska 
ekodesignprocessen begränsas genom att enbart anpassas till Nobias befintliga 
designprocess. Inga aktiviteter ska elimineras från designprocessen utan enbart 
förslås att adderas. Det innebär att ekodesignprocessen inte är avsedd att kunna 
tillämpas på andra företag och deras designprocesser men kan dock fungera som 
inspiration för motsvarande projekt på andra företag. 
 

 
Figur 2- Modell Arkitekt plus vit från Marbodal (Marbodal, 2017b). 

1.6 Strategi för genomförande 
Eftersom projektet innebär att utveckla en designprocess studerades olika 
designprocesser som ansågs relevanta för projektet, bland annat Ulrich & 
Eppinger’s generella designprocess (Ulrich & Eppinger, 2012). Dock kan deras 
process anses vara mer lämplig för att designa en produkt varför den inte 
användes för detta examensarbete. Istället skapades en egen arbetsprocess för 
projektet som baserades delvis på Cross fyr-stegs modell med faserna 
Utforskning, Generering, Utvärdering och Kommunikation (Cross, 2008). Men 
istället innehöll arbetsprocessen Problembeskrivning, Litteraturstudier, 
Förstudie, Kravspecifikation, Implementering av ekodesignmetoder i Nobias 
befintliga designprocess, Utvärdering och sållning av ekodesignmetoder samt 
Fallstudie på kökslucka (se Figur 3).  
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Figur 3- Arbetsprocessen för projektet. 

Problemet definieras i såväl en problembeskrivning som en 
uppdragsbeskrivning. Därefter genomförs en litteraturstudie och begrepp som 
till exempel Cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle studeras. Begreppen 
undersöks eftersom de, under projektets uppstart med Nobia, var vanligt 
förekommande och dessutom är generella begrepp inom hållbar utveckling. 
Olika material studeras eftersom det efterfrågas av företaget, och därigenom är 
materialstudier ett av målen för projektet. Material studeras iterativt, genom 
studiebesök, intervjuer och litteraturstudier, fram till dess att fallstudien 
genomförs. I förstudien studeras företagets designprocess och en 
konkurrensanalys genomförs. Förstudien utförs parallellt med litteraturstudien. 
Nobias designprocess studeras för att erhålla kännedom om hur 
ekodesignmetoderna kan implementeras för att skapa den föreslagna 
ekodesignprocessen. Konkurrensanalysen genomförs för att undersöka hur 
andra företag arbetar med att implementera hållbar utveckling i sin 
produktutveckling. Därefter studeras ekodesignmetoder som kan implementeras 
i Nobias befintliga designprocess. För att skapa riktlinjer och krav på 
ekodesignprocessen skapas en kravspecifikation. Vidare implementeras 
metoderna som erhålls från litteraturstudien och därefter genomförs en sållning 
av metoder som är relevanta för ekodesignprocessen. Detta sker genom 
intervjuer, en fokusgrupp och diskussioner med Nobia. En kravspecifikation för 
material skapas för att underlätta valet av material till fallstudien. Under 
fallstudien testas den föreslagna ekodesignprocessen genom att den används vid 
design av en produkt, vilket i detta fall rör materialval för en kökslucka.  
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2 Litteraturstudie om hållbar utveckling och 
produktutveckling 

Inledningsvis fanns tillräckligt med bakgrundsinformation för att kunna påbörja 
litteraturstudien, vilken genomfördes parallellt med förstudien. För att föreslå en 
ekodesignprocess krävdes kännedom om de grundläggande begreppen 
beträffande hållbar utveckling. Under arbetet med litteraturstudien undersöktes 
därför innebörden av begrepp såsom hållbar utveckling, miljöanpassad 
produktutveckling och produkters livscykel. 

2.1 Vad är hållbar utveckling? 
’’En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyrå kommånde generåtioners möjligheter ått tillfredsställå sinå behov’’ 
(United Nations, 1987, s. 41) 
 
Brundtlandsrapportens definition för hållbar utveckling är allmänt accepterad 
(Svanström & Gröndahl, 2011). Den innebär att alla människor idag har ansvar 
för att kommande generationer får tillgång till dagens resurser som till exempel 
naturtillgångar och kulturarv samtidigt som de även i framtiden kan njuta av 
dagens levnadsstandard. Detta innebär att en hållbar utveckling uppnås när det 
finns en balans mellan sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetaspekter. I 
Figur 4 visualiseras det när cirklarna möts i Venndiagrammet. Det finns idag 
ingen allmän definition av aspekterna och det är svårt att avgöra när de är 
uppnådda. Hållbar utveckling kan därför ses som ett ideal och ett mål att uppnå 
(Svanström & Gröndahl, 2011). 

 
Figur 4- Inspirerad av Svanström och Gröndahl (2011), visualiserar Venndiagrammet balansen mellan sociala, 

ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter. 

Under litteraturstudien förekom olika definitioner på hållbar utveckling. The 
Royal Academy of Engineering (2005) definierar bland annat tre 
hållbarhetsaspekter som kan ses i Tabell 1. 
Tabell 1- The Royal Academy of Engineering (2005) definierar hållbar utveckling genom Teknocentriska, 

Ekocentriska och Sociocentriska aspekter.  

Teknocentriska aspekter Ekocentriska aspekter Sociocentriska aspekter 
Teknoekonomiska system 
innefattar människors 
färdigheter, uppfinningsrikedom 
och det ekonomiska systemet. 

Ekocentriska aspekter innefattar 
naturresurser och ekologisk 
kapacitet. Det innefattar 
planetens möjlighet att fylla 
behovet av material- och 
energiresurser och att ta hand 
om utsläpp och avfall från 
människans konsumtion.  

Sociocentriska aspekter innebär 
humankapital, sociala 
förväntningar och mänskliga 
ambitioner, till exempel 
människors behov av att ha en 
meningsfull tillvaro. 

Social 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet
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Utifrån analysen av olika definitioner av hållbar utveckling sammanställdes en 
tolkning för innebörden av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

2.1.1 Ekologisk hållbarhet  
Ekologisk hållbarhet kan anses som en grund för en social och ekonomisk 
hållbarhet. Den påverkar miljön positivt genom att förhållanden för odling blir 
bättre, vilket skapar möjligheter för livsmedelsförsörjning och en stabilare 
ekonomi för såväl jordbrukare som världen i stort. Ekologisk hållbarhet 
innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Det kan innefatta till 
exempel klimatsystemens stabilitet, kvalitet på luft, land och vatten men även 
fotosyntesen. Det är fördelaktigt om produktionen av varor och tjänster inte 
överbelastar ekosystemet och att naturen har möjlighet att återskapa förbrukade 
resurser. Människors hälsa kan ibland innefatta ekologisk hållbarhet. Det kan 
vara tillfällen då människan påverkas av den yttre miljön som till exempel buller 
och föroreningar (Kungliga Tekniska högskolan (KTH), 2016). 
Sammanfattningsvis innebär ekologisk hållbarhet att värna om miljön 
(Svanström & Gröndahl, 2011). 

2.1.2 Social hållbarhet  
Social hållbarhet kan innefatta många aspekter och beror på människors 
levnadsförhållanden och kultur. Det som krävs för att en social hållbarhet ska 
uppnås är en rättvisa både mellan folkgrupper och generationer samt en rättvis 
fördelning av makt. Jämlikhet och hög livskvalitet är andra förutsättningar för en 
social hållbarhet (Svanström & Gröndahl, 2011).  

2.1.3 Ekonomisk hållbarhet  
Ekonomisk hållbarhet hör ihop med ekonomisk tillväxt (Svanström & Gröndahl, 
2011). Om den ekonomiska tillväxten minskar påverkas sociala och ekologiska 
hållbarhetsaspekter och landets välmående försämras (KTH, 2017a). Utifrån ett 
lokalt hållbarhetsperspektiv värnas lokala företag med en god ekonomiskt 
tillväxt, vilka i sin tur kan hjälpa samhället vid ekonomiska svårigheter (Urban 
Utveckling, 2017).  

2.1.4 Globala mål för en hållbar utveckling 
I slutet av året 2015 skapades nya globala hållbarhetsmål, som efterträdde FN:s 
milleniemål. De globala målen innehåller 17 stora mål, uppdelade i 169 delmål, 
som ska gälla till år 2030. Under 2016 togs indikatorer fram för att möjliggöra 
mätning och uppföljning av målen (Förenta Nationerna (FN), 2017). Målen 
innefattar både höginkomst- och låginkomstländer. För att kunna uppnå de 17 
målen måste alla ta ansvar, alltifrån privata företag och myndigheter till världens 
alla länder (Globala målen, 2017; KTH, 2017b). Största utmaningarna som FN 
står inför och som innefattas i de globala målen är att utrota fattigdomen, minska 
ojämlikhet och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen. Ekodesign berör 
delar av dessa mål och därför kan ekodesign vara ett sätt att arbeta för att uppnå 
FN:s globala mål (Regeringskansliet, u.å).  
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Figur 5- Illustration av FN:s 17 hållbarhetsmål (Globala målen, 2016). 

2.2 ISO 14062 Miljöanpassad produktutveckling 
ISO, den Internationella Standardiseringsorganisationen, är en global 
organisation. ISO 14062 beskriver hur miljöaspekter kan integreras i 
produktutvecklingen och hur företag kan arbeta kring olika miljöaspekter. Enligt 
Swedish Standard Institute (SIS) (2002) är det viktigt att arbeta med 
miljöanpassad produktutveckling eftersom det främjar kreativiteten och kan 
maximera innovationer, vilket i sin tur skapar ett nytt sätt att tänka kring 
produktutveckling. Företag får då en ny uppfattning om hur produkter kan 
utvecklas. Målet med en miljöanpassad produktutveckling är att arbeta mot att 
minska en negativ miljöpåverkan från produkter under deras livscykel. En fördel 
med miljöanpassad produktutveckling är lägre kostnader genom optimering av 
material och energi samt effektivare tillverkningsprocesser och minskat avfall. 
Miljöanpassad produktutveckling medför ett nytänkande som kan öka 
kreativiteten på företaget, vilket i sin tur medför att företagets status förbättras. 
En anledning till det är att kunderna är mer medvetna om miljöfrågor, vilket 
bidrar till en ökad efterfrågan av hållbara produkter som i sin tur bidrar till att 
miljön förbättras. Att arbeta med något viktigt och betydelsefullt kan medföra att 
motivationen stärks hos de anställda på företaget (Jönbrink, Norrblom & 
Zackrisson, 2011; SIS, 2002).  

2.2.1 Organisation, produkt och kommunikation 
En miljöanpassad produktutveckling kan delas in i tre områden nämligen 
organisation, produkt och kommunikation (SIS, 2002). 

Organisation 
Inom en organisation är det viktigt att ta hänsyn till strategiska frågor eftersom 
det påverkar organisationen från ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv 
(SIS, 2002). Dessa frågor kan beröra bland annat konkurrenters verksamhet, 
olika kundbehov (kundkrav och efterfrågan), leverantörers verksamhet, 
relationerna till investerare och finansiärer samt försäkringsbolag. Det finns 
också ytterligare ett antal områden som de strategiska frågorna berör såsom 
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organisationers miljöaspekter och miljöpåverkan, myndigheters verksamheter, 
industrier och näringslivsorganisationers verksamhet och övriga kravställare 
(SIS, 2002). 

Produkt  
Genom att tidigt integrera och beakta miljöaspekterna i produkten blir den mer 
hållbar, vilket är förmånligt för produkten och miljön. Det är även viktigt att ta 
hänsyn till produktens livscykel, som innebär en analys av miljöaspekter under 
produktens livslängd från hur råvarorna tillverkas till omhändertagandet av den 
uttjänade produkten. Det är också viktigt att bedöma produktens funktion, det 
vill säga hur väl produkten uppfyller målet med avseende på användbarhet, 
användningstid och form. Det förhindrar förbrukning av onödiga resurser som 
till exempel att utveckla funktioner som inte är relevanta för den specifika 
produkten. För att optimera produkten maximalt kan avvägningar göras, till 
exempel på material eller antal delar på produkten (SIS, 2002). 

Kommunikation 
För att skapa en miljöanpassad produktutveckling är det viktigt att alla individer 
på företaget strävar efter att uppnå detta. Förståelsen för miljöanpassad 
produktutveckling, anser SIS (2002), skapas genom att de anställda tar del av 
organisationens policy och utbildning om miljöfrågor. Anställda ska kunna ha 
möjlighet att se exempel på framgångsrika projekt inom miljöanpassad 
produktutveckling, vilket är motivationshöjande för det egna miljöarbetet. Enligt 
SIS (2002) kan kommunikation också innebära att information om 
produktutveckling och dess miljöaspekter återförs från anställda till företagets 
ledning. En miljöanpassad produktutveckling är ett lämpligt verktyg för ett 
företag som vill arbeta för en hållbar utveckling. Hållbara produkter kan 
utvecklas genom att engagera hela företaget så att alla medarbetare är medvetna 
om hållbarhetsaspekter. Det kan uppnås genom att följa en standard med krav 
och regler samt skapa ett eget arbetssätt för att arbeta för en hållbar utveckling.  

2.3 Begreppet livscykel 
Ordet livscykel förekom ofta under litteraturstudien i olika former bland annat 
livscykel, Livscykelanalys och livscykeltänkande (på engelska life cycle thinking). 
Begreppen liknar varandra men kan betyda olika saker. För att förhindra 
misstolkningar ansågs det viktigt att definiera och förklara begreppen.  
 
Livscykel kan innebära hur en produkts liv ser ut från ett utvecklings-, företags- 
och försäljningsperspektiv. Hur lång livslängden på produkten är, beror på 
marknaden, produktens hållbarhet eller den trendmässiga livslängden (Parment, 
2008). Livscykelanalys är en metod som kan användas för att studera hur stegen 
i en livscykel inverkar på produkten. Stegen i en Livscykelanalys är från 
råvaruutvinning till avfallshantering (se Figur 6). Det innefattar råvaruutvinning, 
framställning (förädling), framställning (tillverkning), användning, resthantering 
(materialåtervinning), resthantering (deponering och energiframställning) 
(Svanström & Gröndahl, 2011). 
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Figur 6- Illustration av Livscykelanalysens olika steg (Svanström & Gröndahl, 2011). 

Livscykeltänkande är ett enhetligt synsätt för att uppnå hållbar utveckling som 
innehåller sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetaspekter. Ett 
livscykeltänk är grundläggande om ett företag ska arbeta med ekodesign 
(Tischner, Schmincke & Prösler, 2000). 
 
Genom att ha undersökt, förtydligat och definierat begrepp som är relevanta för 
hållbar utveckling anses det finnas tillräckligt med information för att undersöka 
Nobias designprocess. 
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3 Förstudie om Nobia designprocess och konkurrensanalys 
Med hjälp av information från litteraturstudien om hållbar utveckling ansågs det 
finnas tillräckligt med kunskap för att förstå och tolka Nobias designprocess och 
dess aktiviteter. Syftet var att erhålla kunskap om hur ekodesignmetoderna 
kunde implementeras i Nobias befintliga designprocess. I kapitlet beskrivs 
Nobias designprocess men även genomförandet och resultatet av en 
konkurrensanalys. 
 
Nobias designprocess undersöktes genom att studera olika dokument från 
Nobia. Dokumenten innehöll beskrivningar om syfte och mål med Nobias 
designprocess och dess aktiviteter. All information fanns inte tillgänglig och 
därför genomfördes intervjuer för att ytterligare identifiera aktiviteter i 
designprocessen. Intervjuerna genomfördes med produktutvecklare och 
konceptutvecklare på företaget. 
 
Nobias designprocess kallas för Go To Market process (GTM). Den innefattar alla 
aktiviteter som en produkt genomgår innan den lanseras till marknaden (se 
Bilaga A). Dessa aktiviteter är uppdelade i fyra faser nämligen Idégenerering, 
Konceptutveckling, Produktutveckling och Industrialisering. Varje fas avslutas 
med en avstämning (gate) och i den medverkar produktutvecklare, 
konceptutvecklare och produktutvecklingschefer. Målet med GTM är att lansera 
rätt första gången och att skapa lönsamma produkter eller koncept som är 
relevanta för företagets verksamhet och kunder. Syftet är att skapa idéer på ett 
strukturerat och harmoniserat sätt inom Nobia-koncernen. Men också för att 
säkerställa och maximera vinsterna från idéerna beträffande marknadsföring, 
inköp, försäljning och ekonomi. Genom att följa en designprocess erhålls en 
effektiv planering av resurser, tydliga roller och ansvarsområden och 
kontrollerade arbetssätt som är kända för alla på företaget. Detta förtydligar 
arbetsuppgifterna för anställda, vilket medför tidsbesparingar och gynnar 
kvalitet. 

3.1 Intervjuer 
För att ytterligare undersöka designprocessen genomfördes intervjuer. Vid en 
intervju är det viktigt att ställa öppna frågor om man vill kunna samla in mycket 
information och få öppna svar. Stängda frågor kan medföra att personen väljer 
att inte avslöja information som har en betydelse för projektet (Häger, 2007). 
Därför fokuserades det på att formulera öppna frågor kring Nobias 
designprocess (se Bilaga B och Bilaga C). 
 
Öppna frågor påbörjas med vad, hur, och varför. Vem, när och var används vid 
frågeställningar för att ta reda på fakta (Häger, 2007). Det var också viktigt att 
planera och strukturera upp intervjun och därför delades intervjufrågorna in i 
olika delar; start, mitt och slut. Vid starten ställdes frågor som skulle skapa en 
grund för intervjun. I mitten av intervjun ställdes de frågor som ansågs som mest 
relevanta att få svar på och frågor med en avrundande karaktär eller slutsats 
ställdes i slutet av intervjun. Analysen av svaren underlättades genom att de 
spelades in, vilket också gjorde att det gick att lyssna på svaren flera gånger 
(Häger, 2007). 
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3.1.1 Intervju med konceptutvecklare 
För att skapa en större förståelse om Konceptutvecklingsfasen genomfördes en 
intervju med en konceptutvecklare på Nobia. Målet var bland annat identifiera 
designmetoder eller aktiviteter som används vid utvecklingen av kökskoncept. 
Kökskoncept är ett helt kökskoncept, inte delar av ett kökskoncept som till 
exempel handtag eller luckor. Dessa kallas produktgrupper och utvecklas i 
Produktutvecklingsfasen. Utvecklingen av kökskoncepten baseras på 
aktiviteterna i Idégenereringsfasen. Ett kökskoncept baseras på designtrender, 
konsumentinsikter och marknadstrender. Designtrender studeras genom att 
besöka olika mässor och marknadstrender undersöks genom hembesök. Dessa 
genomförs av företaget för att undersöka vad kunderna efterfrågar på 
marknaden och vad som är positivt samt negativt med olika kökskoncept. Från 
kunskaper som erhålls från aktiviteterna i Idégenereringsfasen skapar 
konceptutvecklaren plattformar (kökskoncepts-plattformar), vilka skapas 
utifrån kökskoncepten. Plattformarna skapas i diskussion med 
produktutvecklare och produktchefer. Kökskoncepten sammanställs genom en 
tidslinje, i vilken kökskoncepten placeras ut beroende på vilken tid på året som 
de ska lanseras. 

3.1.2 Intervju med produktutvecklare 
För att identifiera aktiviteter i Produktutvecklingsfasen och få en bättre 
förståelse för designprocessen, genomfördes en intervju med en 
produktutvecklare på företaget. Liksom i föregående intervju fokuserades det på 
att ställa öppna frågor för att få öppna svar och samla in mycket information.  
 
Under intervjun framkom att större delen av Konceptutvecklingsfasen är en 
grund för Produktutvecklingsfasen. I Produktutvecklingsfasen beslutas om vilket 
område köket ska anpassas till, till exempel hållbar utveckling eller urbanisering. 
Som tidigare nämnts, delas ett kökskoncept in i olika produktgrupper, till 
exempel handtag och köksluckor. Till varje produktgrupp arbetar ett team med 
att utveckla produkten, vilket består av produktutvecklare, projektledare och 
sortimentsansvarig. När alla produktgrupper är fördelade mellan olika team, 
påbörjas utvecklingen av produkten. Utvecklingen baseras på Design brief och 
Business case. I Produktutvecklingsfasen sker skapandet av 2D och 3D ritningar, 
prototyper och design- och processriskanalyser (DFMEA och PFMEA). När ett 
designförslag är utvecklat, utvärderas och analyseras det tillsammans med krav 
från certifieringar och Design brief. Design briefen påbörjas i början av 
designprocessen och utvecklas i Produktutvecklingsfasen till en 
produktspecifikation. Ändringar på produkten genomförs i diskussion med 
nyckelpersoner i företaget och representanter från det varumärke som 
produkten utvecklas till. För att bekräfta den slutgiltiga designen kontrolleras att 
den överensstämmer med Business case och projektets mål. Sammanfattningsvis 
genomförs inte några idégenereringsaktiviteter i Produktutvecklingsfasen 
istället vidareutvecklas idéer från Konceptutvecklingsfasen, designen bekräftas 
och prototyper skapas.  

3.2 Nobias designprocess 
Från intervjuer och analyser av företagets designprocess identifierades 
designprocessens olika faser och dess aktiviteter. Detta genomfördes för att 
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underlätta implementeringen av ekodesignmetoder i befintliga designprocessen. 
Nobias designprocess är fördelad i fyra olika faser, vilka är Idégenerering, 
Konceptutveckling, Produktutveckling och Industrialisering (se Tabell 2). 
 
Tabell 2- Nobias designprocess och dess aktiviteter. 

Fas Aktiviteter 
Idégenerering: Syftet är att, 
genom granskning av trender 
och rådande marknad samt en 
diskussion om genomförbara 
prioriteringar, utforska 
projektets möjlighet. I denna fas 
påbörjas de första 
idégenereringarna av 
kökskoncepten.  

• Trendspaning genomförs på olika mässor för att få inspiration till nya idéer 
• Marknadsundersökningar genomförs 
• Prioriteringar görs av konceptutvecklare och produktchefer genom att 

bestämma vilka idéer som ska vidareutvecklas  
• Design brief och Business case skapas 
• Workshops, i vilka idégenereringar genomförs med hjälp av bland annat 

skisser och modeller 
• Kökskoncepts-plattformar skapas 

Konceptutveckling: Syftet är 
att vidareutveckla kökskoncept. 
Det utgående resultatet från 
denna fas är koncept Design 
brief som används som 
underlag i 
Produktutvecklingsfasen.  

• Produktidéerna utvecklas för varje kökskoncept  
• En tidslinje skapas och olika kökskoncept placeras ut beroende på när 

koncepten ska lanseras 
• För att testa koncepten genomförs fokusgrupper som består av användare  
• Business case färdigställs tillsammans med ekonomiavdelningen 
• Analys av produktions- och inköpsmöjligheter 
• Ritningar och prototyper skapas för kökskoncepten 
• Diskussioner om material och kulörer genomförs 
• Ett kökskoncept fastställs och information om dem levereras till företagets 

produktutvecklare 
• Utgående data från denna fas är koncept Design brief 

Produktutveckling: Syftet är 
att vidareutveckla 
produktgrupperna som bland 
annat består av handtag, fästen  
och köksluckor. 
Produktionsmöjligheter 
undersöks, ritningar skapas och 
riskanalyser genomförs. 

• Produktkoncepten utvecklas till färdiga produkter 
• Diskussioner om certifieringar genomförs 
• Ritningar skapas i 2D och 3D  
• Range content skapas. Det innebär till exempel vilken storlek, antal utförande 

och kulörer som ska finnas för en kökslucka per varumärke 
• Request For Quotation (RFQ), offertförfrågan skapas för att bestämma 

leverantörer eller om produkten ska produceras internt. För att bestämma det 
skapas ritningar och specifikationer skickas ut tillsammans med range content 
samt årsvolym. Leverantörerna skapar prover och föreslår ett pris på 
produkten (köksluckan). Vilken leverantör som blir den slutgiltiga baseras på 
vilket pris och kvalité som produkten (köksluckan) får av dem 

• Request For Information (RFI) innebär att information skickas ut till 
leverantörer för att erhålla ett prisförslag på produkten 

• Leverantörsbedömningar genomförs 
• Materialhantering 
• Verktygschema skapas 
• Processriskanalys skapas 
• Ett utkast skapas beträffande kvalitetsplanering och 

arbetsinstruktioner 
• Kontroll av måttsättning 

• Designriskanalys skapas 
• Fysiska prototyper skapas för att utvärdera design och genomföra tester på 

den 
• Design brief utvecklas till en produktspecifikation som innehåller alla krav för 

respektive produkt 
• Business case avslutas 
• Leverantörer bestäms och NACT-fil skapas, vilken innehåller all produktdata 

(interndata inom företaget). NACT är företagets egna portal som samlar 
projektets dokument på ett ställe. 

• Designen blir låst och kan ej ändras under processen 
Industrialisering: Syftet är att 
kontrollera om produkterna kan 
produceras och lanseras till 
marknaden.  

• NACT-filer och teknisk information delas ut till lokala enheter 
• Instruktionsmanualer skapas 
• Leverantörs-flödeskedja (SCF) skapas 
• Försäljning-och monteringsplaner skapas 
• Produktionen testkörs 
• Produktspecifikationen kontrolleras  
• Master sample skapas 
• Flödeskedjan bekräftas 
• Försäljning- och monteringsplaner bekräftas 
• Avtal undertecknas med leverantörer 
• Personal från de lokala varumärkena arbetar med ritprogram och 

marknadsföringsmaterial  
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Designprocessens olika aktiviteter var inte lika tydliga att identifiera som dess 
faser, vilket berodde på att det inte finns några generella designmetoder i 
aktiviteterna. Prioriteringar beträffande vilka kökskoncept som ska 
vidareutvecklas, genomförs tidigt i designprocessen av företagets 
konceptutvecklare och produktchefer. Besluten grundas på projektets ekonomi, 
aktuella trender och vilken tid på året som kökskonceptet ska vara 
färdigutvecklat och lanserat. Även om företaget är medvetna om en hållbar 
utveckling genom livscykelperspektivet och Cradle to Cradle var det inget som 
kunde identifieras genom aktiviteterna i processen. Däremot är certifieringar 
något som företaget arbetar med, vilket påbörjas tidigt i designprocessen för att 
skapa de bästa förutsättningar till att utveckla en hållbar produkt. Därefter 
används de som krav på produktkoncepten i Produktutvecklingsfasen.  

3.3 Hur arbetar Nobia med hållbar utveckling idag? 
Nobias arbete för en hållbar utveckling analyserades genom att identifiera 
styrkor och svagheter. Informationen användes till att få inspiration och 
förståelse för hur företaget arbetar med hållbar utveckling inom företagets olika 
områden. På det sättet kan ekodesignmetoderna lättare implementeras in i 
Nobias befintliga designprocess. Informationen samlades in från 
hållbarhetsrapporter och genom diskussioner med produktutvecklare på 
företaget. 
 
Inom Nobia ska alla produkter vara säkra att använda under hela produktens 
livstid. För kunderna är hållbarhetsaspekterna viktiga, vilket innebär att det är 
viktigt att uppfylla deras krav. För att undersöka kraven genomförs 
marknadsundersökningar i kundernas hemmiljö. Där undersöks också hur säkra 
produkterna är. Det är viktigt att erhålla information beträffande kundernas 
krav och önskemål eftersom de ligger till grund för kravställningen på 
produkten. När Nobias värdekedja studerades framkom att arbetet för en hållbar 
utveckling genomförs enbart vid materialvalet under deras produktutveckling. 
Under områden såsom inköp, tillverkning, försäljning och transport genomförs 
större satsningar på hållbar utveckling, främst inom social hållbarhet (se Figur 
7).  
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Figur 7- Nobias värdekedja beskriver hur företaget arbetar med hållbar utveckling inom områden som 

produktutveckling, inköp, tillverkning, transport och försäljning (Nobia AB, 2015). 

Ytterligare en faktor i arbetet för en hållbar utveckling inom Nobia, är att sträva 
efter att svanenmärka alla sina produkter. Svanenmärkning är en certifiering 
som skapades och införskaffades av Nordiska ministerrådet 1989. Syftet var då 
att bidra till arbetet för en hållbar konsumtion. Svanen är ett verktyg som bidrar 
till en hållbar utveckling genom att konsumenter köper miljömärkta produkter. 
Inom svanenmärkning finns olika krav på produkten, beroende på vilket område 
produkten tillhör. Kraven som ställs är utifrån ett livscykelperspektiv och hela 
produktens miljöpåverkan och krav höjs regelbundet på produkten (Svanen, 
2016). Nobia är det första köksföretaget att börja svanenmärka alla sina 
produkter, vilket också är en viktig grund i arbetet för en hållbar utveckling. 
Svanenmärkning är en integrerad del under hela Produktutvecklingsfasen och 
många beslut fattas om miljömärkningen som bidrar till att rätt material 
används på produkten.  
 
Det finns olika miljömärkningar som drivs av staten eller olika organisationer. I 
Sverige finns till exempel KRAV, Svanen, Bra miljöval och EU-blomman (Svanen, 
2016; KRAV, 2017; Svanen, 2017). Materialet som beslutas att användas är 
noggrant undersökt från olika miljöanalyser. Dokumentation, intyg och tester 
skickas till miljömärkningen i Sverige (Nobia AB, 2015). På miljömärkningen 
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granskas dokumenten och produkten godkänns om den uppfyller kraven. 
Beroende på vilket material som produkten har, granskas komponterna mot 
ställda krav. Dessa krav är: 
 

• Ingående kemikalier ska innehålla ett minimum av farliga ämnen 
• Trävaror ska ha spårbart ursprung och innehålla trä från certifierat 

skogsbruk 
• Trävaror ska ha låga emissioner av farliga ämnen 
• Ytbehandling ska genomföras i kontrollerade system med vattenbaserade 

färger och UV-buren färg 
 

Nobia arbetar för en social hållbarhet genom att respektera och stödja 
internationella konventioner om mänskliga rättigheter samt lokal 
arbetslagstiftning. Inom företaget förväntas medarbetarna upprätthålla en hög 
etisk standard och följa Nobias uppförandekod. För att skapa en säker och trygg 
arbetsmiljö strävar företaget efter en nollvision för arbetsplatsolyckor och 
beträffande arbetsrelaterade skador (Nobia AB, 2015). Det är fördelaktigt att 
beakta många aspekter inom social hållbarhet i arbetet för en hållbar utveckling 
inom Nobia. Som tidigare nämnts beaktas enbart material inom 
produktutvecklingen och för att förbättra och öka kvalitén på det hållbara 
arbetet inom produktutvecklingen kan istället olika designmetoder och 
leverantörer undersökas. 

3.3.1  Framtidsvision för Nobia kring en hållbar utveckling 
Som tidigare nämnts arbetar Nobia mestadels med social hållbarhet och har valt 
att inte tillämpa särskilt många aktiviteter för en hållbar utveckling i sin 
produktutveckling. Däremot vill Nobia i framtiden utveckla ett välanpassat 
Scorecard, likande den i sektion 3.4. Arbetet har påbörjats men är ännu inte 
avslutat. Målet är att fastställa ett Scorecard (IKEA Group, 2016) som 
ekodesignmetoder kan kopplas till. Ett Scorecard innehåller olika kriterier, till 
exempel energianvändning under produktion. Kriterierna bedöms med poäng, 
som därefter summeras och slutligen erhålls ett värde på produkten. För att 
kunna bedöma produkten behövs en graderingsskala skapas som kan kopplas till 
de olika ekodesignmetoderna. Kriterierna bedöms med poäng och en summa 
erhålls som därefter kan summeras med övriga kriterier. Ytterligare en 
graderingskala behöver skapas för att definiera hur hållbar produkten är. 
Beroende på vilken summa produkten har, kan den bedömas som till exempel 
mycket lämplig, lämplig eller inte lämplig produkt för hållbar utveckling. 

3.4 Konkurrensanalys 
Nobias konkurrenter i Sverige är bland annat IKEA, Ballingslöv och Vedum. En 
konkurrensanalys genomfördes för att få inspiration och kunskap om hur andra 
företag arbetar med hållbar utveckling inom sin produktutveckling. Syftet var att 
undersöka om företagen arbetar med ekodesignmetoder under 
produktutvecklingen eller om det finns andra tillvägagångsätt eller metoder att 
använda i arbetet för en hållbar utveckling. Detta undersöktes genom att 
företagen kontaktades med mål att genomföra en intervju på varje företag. Alla 
företag kunde inte erbjuda en intervju och istället studerades 
hållbarhetsrapporter. En telefonintervju genomfördes med en 
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produktutvecklare från Vedum. Under intervjun fokuserades det på att ställa 
öppna frågor, vilket gav öppna svar och riklig information, något som inte hade 
varit möjligt om stängda frågor hade ställts (Häger, 2007). 
 
Frågorna som ställdes var: 

• Vad gör företaget för att arbeta för en hållbar utveckling inom 
produktutvecklingen? 

• Hur arbetar företaget för en hållbar utveckling? 
• Arbetar företaget med hållbar utveckling redan under idégenereringen. 

Om ja, på vilket sätt?  
• Hur märks arbetet kring hållbar utveckling i utvecklingsstadiet inom 

designprocessen? 
• Är det någon speciell faktor eller aspekt som företaget prioriterar mer än 

andra kring hållbar utveckling? Om ja, varför? 
 

Enligt Häger (2007) är det fördelaktigt att spela in intervju för att kunna 
fokusera på att ställa frågor och lyssna. Därför beslutades att spela in intervjun 
med produktutvecklare på Vedum. En sammanställning av svaren från intervjun 
och resultatet från att studerat hållbarhetsrapporter kan ses i Tabell 3. 
 
Tabell 3- Resultatet av konkurrensanalysen som genomfördes på IKEA, Ballingslöv och Vedum. 

 IKEA  Ballingslöv 
 

Vedum 

Hur arbetar företaget med 
hållbar utveckling inom 
produktutvecklingen? 
Exempel på ekodesignmetoder 
eller andra sätt 

Sustainability 
Scorecard 

 

Under design-och 
utvecklingsfasen 
arbetade företaget med 
ett livcykeltänk 

Inga metoder 
användes i 
utvecklingsarbetet 

Certifieringar som används • FSC • FSC 
• FTI 
• ISO 14001 
• ECOdriving 

• ISO 14001 
• Svanen 

märkning 

 
IKEA arbetar med ett Scorecard under sin produktutveckling. Ett Scorecard är 
ett verktyg som används internt av företaget som möjliggör att mäta och bygga 
upp sitt Business case. Men även till att utveckla fler hållbara produkter, vilket 
genomförs genom olika områden och aspekter. Aspekterna värderas och från 
dessa kan ett värde beräknas. Värdet är ett mått på hur hållbar produkten är. 
IKEA:s Scorecard (IKEA Group, 2016) innehåller elva kriterier (se Tabell 4). 
Tabell 4- Kriterierna som ingår i IKEA:s Scorecard (IKEA Group, 2016). 

IKEA Scorecard 

1. Mer från mindre. Lätta material används och smarta produkter utvecklas som medför mindre användning av 
resurser 

2.  Förnybara material 
3.  Återanvända och återvinningsbara material  
4.  Material från mer hållbara källor 
5. Återanvändning vid produktens slutskede 
6. Kvalité 
7. Transporteffektivitet, vilket uppskattas genom antal produkter per container 
8. Energianvändning i produktion 
9. Återanvändningsbar energi i produktion 
10. Utnyttjande av råmaterial i produktion  
11. Hållbart liv hemma, produkter som möjliggör för konsumenterna att minska energin, vattenförbrukningen, 

minska avfall i hemmet och till att leva en hälsosammare livsstil 



 17 

Från telefonintervjun med produktutvecklaren på Vedum framkom att företaget 
inte använder några ekodesignmetoder för en hållbar produktutveckling. Deras 
huvudfokus är på kunderna och att följa lagen. Företaget har svanmärkta 
produkter men det är enbart på kundernas begäran. Företaget anser att det är 
viktigt att arbeta för en hållbar utveckling men det är inget som prioriteras, utan 
störst fokus är på vad kunderna efterfrågar. De anser även att kök generellt är en 
produkt som inte bidrar till en hög miljöpåverkan eftersom köken är tillverkade 
av trä, som företaget anser är ett mycket hållbart material. IKEA och Ballingslöv 
använder certifieringen Forest Stewardship Council (FSC), vilken innehåller 
standarder för skogsbruk och spårbarhet. Företag som följer reglerna har 
möjlighet att använda FSC:s emblem och varumärke. Certifieringen innebär att 
företaget använder ansvarsfullt skogsbruk. Det innebär ett skogsbruk som tar 
hänsyn till människor och miljö (Forest Stewardship Council, 2016).  

3.4.1 Slutsats om konkurrensanalysen 
I vissa fall kan stora företag genomföra större satsningar på miljön och den 
hållbara utvecklingen än mindre företag. Detta kan bero på att det bland annat 
krävs resurser såsom medvetna och kunniga medarbetare beträffande hållbar 
utveckling. Mindre företag har inte samma möjlighet eftersom de inte har samma 
finansiella möjligheter som stora företag. Detta kan medföra att mindre företag 
inte har samma möjlighet att till exempel anställa en hållbarhetsansvarig. 
Däremot kan det ibland vara fördel för mindre företag att genomföra satsningar 
på hållbar utveckling eftersom de kan påbörja arbetet för hållbar utveckling från 
grunden och göra små förändringar som inte kräver samma resurser men ändå 
kommer kunna ge ett positivt resultat i framtiden.  
 
Ofta styr kunderna vilka miljömärkningar och certifieringar som företagen ska 
använda. Att använda certifieringar är ett sätt att arbeta för en hållbar 
utveckling, eftersom de innehåller krav och regler som bidrar till att företaget 
arbetar för en hållbar utveckling. Sammanfattningsvis är certifieringar ett 
förmånligt sätt att arbeta för en hållbar utveckling och ekodesign. De tillfrågade 
företagen hade generellt inte en god kännedom på metoder eller aktiviteter som 
kan användas för en hållbar utveckling, speciellt inte inom produktutvecklingen. 
I andra områden som till exempel tillverkning, var det större fokus. Till exempel 
gör IKEA ett medvetet val att enbart använda LED-lampor till sina produkter och 
år 2020 ska företaget enbart använda ekologisk bomull i sina produkter (IKEA 
Group, 2016). 
 
Information om aktiviteterna i Nobias designprocess medför en förståelse för 
hur ekodesignmetoder kan anpassas och implementeras i den befintliga 
designprocessen. Från konkurrensanalysen kan konstateras att certifieringar har 
en större betydelse för hållbar utveckling än vad som tidigare antagits. 
Ekodesignmetoder är inte vanligt förekommande inom de undersökta företagen. 
Med information om Nobias arbete för hållbar utveckling kan en litteraturstudie 
om ekodesign påbörjas, se kapitel 4.   
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4 Litteraturstudie om ekodesign 
I den tidigare litteraturstudien förkom ofta begreppet ekodesign som ansågs ha 
en betydande roll i arbetet med att implementera ekodesignmetoder in i Nobias 
befintliga designprocess. Därför genomfördes ytterligare litteraturstudier på vad 
begreppet ekodesign innebär, varför ekodesign är viktigt och en studie om 
ekodesignmetoder. 

4.1 Vad är ekodesign? 
Ekodesign kan definieras som att arbeta mot att utveckla produkter som främjar 
hållbar utveckling (Jönbrink, Norrblom & Zackrisson, 2011). Detta innebär att en 
produkt utvecklas med avseende på hela livscykelperspektivet, från 
råvaruutvinning till hanteringen av produktens avfall. Enligt Knight och Jenkins 
(2009) är ekodesign ett sätt att tänka och analysera på. Genom att applicera 
ekodesignmetoder till designprocessen blir den mer hållbar, vilket medför att 
produkten som utvecklas också blir det. Det finns många metoder som kan 
användas för att bidra till att utveckla hållbara produkter men processen ser 
oftast ut som i Figur 8 (Knight & Jenkins, 2009). Processen innefattar alla steg i 
en produkts livscykel, vilket innebär bland annat råvaruutvinningen av material 
och tillverkningen av produkten. Processen avslutas med hur produkten ska 
tillvaratas när den inte längre är brukbar. Detta innebär hur produktens avfall 
ska hanteras för att råmaterialet ska återvinnas i så hög grad som möjligt. 

 
Figur 8- Ekodesign, ett livscykeltänk genom hela designprocessen (Knight & Jenkins, 2009). 

Tidigare har företag fokuserat på hur mycket utsläpp som deras industrier 
släpper ut. Detta har ändrats och fokus ligger numera på konsekvenserna av 
dagens livsstil generellt hos människor men även på produkter och deras 
livscykel. Idag ligger ett stort ansvar på industrier beträffande deras produkter. 
Företag är ansvariga för vilken miljöpåverkan produkten har vid tillverkning, 
användning och återvinning. För att minska miljöpåverkning, är ett sätt att 
arbeta utifrån produktens livscykelsteg (Jönbrink, Norrblom & Zackrisson, 
2011). Att företag arbetar med ekodesign medför att de blir mer eftertraktade av 
kunderna. Detta kan bero på att fler konsumenter är medvetna om 
miljöproblemen och konsekvenserna av att inte arbeta för en hållbar utveckling. 
Genom att arbeta med ekodesign kan företag möta framtidens kundkrav, vilket 
bidrar till ökad efterfrågan på produkten (Jönbrink, Norrblom & Zackrisson, 
2011). 
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Ytterligare ett sätt att arbeta med ekodesign är att utveckla produkter som 
skapar maximal nytta med minimal miljöbelastning. Detta kan uppnås genom att 
tidigt definiera produktens funktion, vilket förhindrar att onödigt arbete 
spenderas på smådetaljer och funktioner som inte är relevanta för produkten 
(Jönbrink, Norrblom & Zackrisson, 2011). Förbrukningen av material och energi 
vid tillverkningen av en produkt är ofta de största bidragande orsakerna till en 
produkts miljöbelastning (Jönbrink, Norrblom & Zackrisson, 2011). Genom att 
vara medveten om orsakerna kan miljöbelastningen förhindras och det kan 
göras genom att implementera ekodesignmetoder som fokuserar på material och 
energi i designprocessen. En viktig faktor inom ekodesign är livslängden på 
produkten. Genom att utveckla en produkt med lång livslängd, minskas 
miljöpåverkan eftersom inga nya produkter produceras, vilket medför en 
minskad konsumtion. Återvinning av produkten är viktigt eftersom det minskar 
resursutarmningen av material. Vissa produkter behöver demonteras innan 
materialet kan återanvändas och andra produkter kan återvinnas (Jönbrink, 
Norrblom & Zackrisson, 2011). 
 
Det finns skillnader mellan en traditionell designprocess och en 
ekodesignprocess. Den traditionella innehåller inte ett livscykelperspektiv, vilket 
ekodesignprocessen gör. Numera är det vanligt att designprocesser innehåller 
olika miljöaspekter. Till exempel har Ulrich och Eppinger (2012) implementerat 
Design for Environment (DFE) till sin designprocess, se sektion 4.3. Många olika 
faktorer påverkar en produkts miljöpåverkan och några är material och energi 
som behövs till tillverkningen. Sammanfattningsvis kan ekodesign anses viktigt, 
eftersom det blir allt vanligare att miljöaspekter implementeras i olika 
designprocesser. Dock är det inte självklart för alla företag att använda dem. I 
följande avsnitt förklaras varför ekodesign är viktigt.  

4.2 Varför ekodesign 
Att arbeta för en bättre miljö kan verka självklart men långt ifrån alla företag gör 
det. Därför genomfördes en litteraturstudie och under den framkom att det finns 
många miljöhot som kan motverkas genom att arbeta med ekodesign. Enligt 
Magnusson och Franzén (1999) står Sverige inför flera olika miljöhot som 
uppkommit eftersom människan inte tidigare tagit hänsyn till miljön och inte 
arbetat för att motverka dem. Sveriges riksdag och regering är medvetna om 
problemen och har därför sammanställt 13 miljöhot som bör lösas till 2020 
(Magnusson & Franzén, 1999; Naturvårdsverket, 2016; Jönbrink, Norrblom & 
Zackrisson, 2011).  
 
Dessa 13 miljöhot är: 

1. Klimatpåverkande gaser 
2. Uttunning av ozonskiktet 
3. Försurning av mark och vatten 
4. Fotokemiska oxidanter/marknära ozon 
5. Tätorternas luftföroreningar och buller 
6. Övergödning av vatten och mark 
7. Påverkan genom metaller 
8. Påverkan av organiska miljögifter 
9. Nyttjande av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs 
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10. Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och 
infrastruktur 

11. Anspråk mot särskilt värdefulla områden 
12. Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter 
13. Strålning  

4.3 Begrepp inom ekodesign 
Nobia arbetar med Cradle to Cradle (C2C) perspektivet och därför ansågs det 
viktigt att genomföra en litteraturstudie på begreppet. Under litteraturstudien 
framkom även andra begrepp som ansågs relevanta för ekodesign, till exempel 
Cirkulär ekonomi och Design For Environment (DFE). Begreppen är vanligt 
förekommande inom näringslivet och kan ibland användas fel. Därför är det 
viktigt att förklara skillnaderna mellan dessa begrepp. 
 
Enligt Ulrich and Eppinger (2012) är DFE en designprocess, i vilken olika steg 
följs för att utveckla en produkt som värnar om miljön. DFE innehåller sju steg:  
 

1. Skapa en DFE-agenda.  
- Detta innebär hur en produkt ska utvecklas och vilka steg som 

planeras att genomföras i utvecklingsarbetet. 
2. Identifiera produktens potentiella miljöpåverkningar.  

- Detta genomförs för att kunna undersöka produktens 
svagheter. 

3. Bestäm riktlinjer för DFE. 
- När svagheterna är identifierade, bestäms riktlinjer för hur 

produkten ska utvecklas.  
4. Tillämpa DFE-riktlinjerna på designen. 
5. Förfina designen. 
6. Jämför designen med DFE-målen. 
7. Reflektera över DFE-processen och resultatet.  

 
Idag arbetar Nobia med Cradle to Cradle (Braungart, McDonough & Bollinger, 
2006) och syftet är att skapa produkter som är nedbrytbara eller som kan 
återvinnas (se Figur 9). Enligt Braungart och McDonough (2009) är det bättre att 
göra rätt saker än att försöka att göra fel saker lite mindre fel. Detta innebär till 
exempel att det inte går att minska dagens konsumtion. Istället kan produkter 
skapas som lättare går att brytas ned och återskapas i det tekniska och 
biologiska kretsloppet. Det biologiska kretsloppet innebär att avfallet bryts ned. I 
det tekniska kretsloppet demonteras det. Genom att enbart acceptera flöden som 
kan vara anpassade till det biologiska och det tekniska kretsloppet ska 
produktens delar kunna demonteras och användas till en annan produkt. Detta 
medför att produkten kan återanvändas samtidigt som funktionen förblir 
oförändrad (Europeiska Unionen, 2016).  
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Figur 9- Illustration av begreppet Cradle to Cradle (Braungart, McDonough & Bollinger, 2006). 

Cirkulär ekonomi är ett uttryck där ekonomiska modeller skapar 
affärsmöjligheter som fokuserar mer på kretslopp än linjära processer. I dagens 
samhälle finns flera linjära processer med en tydlig början och slut (EMF, 2014). 
Syftet med Cirkulär ekonomi är att utveckla produkter och tjänster som kan 
tillvaratas genom ett biologiskt och tekniskt kretslopp. Målet med en Cirkulär 
ekonomi är att inte behöva slänga något (EMF, 2014; Stiftelsen Svensk 
Industridesign, 2017). Sammanfattningsvis har DFE, Cirkulär ekonomi, C2C 
likheter och olikheter. C2C används inom Cirkulär ekonomi, i vilken grunden 
utgörs av biologiska och tekniska kretslopp. DFE är definierat av Ulrich and 
Eppinger, som visar hur miljöaspekterna kan integreras i designprocessen. Att 
definiera och förtydliga begreppen hjälper det företag att använda korrekta 
begrepp och genom detta förhindras misstolkningar. 

4.4 Ekodesignmetoder  
Under litteraturstudien upptäcktes området ekodesignmetoder; metoder som 
kan användas för att utveckla hållbara produkter under ett företags 
produktutveckling. Det förekommer flera olika metoder som kan användas i 
olika delar av designprocessen. I förstudien framkom att Nobia har 
grundläggande krav på ekodesignmetoder. Några är de ska vara enkla att 
använda av personalen, vara lätta att förstå och inte ta lång tid att genomföra. 
Följande ekodesignmetoder ansågs därför extra intressanta. 

•Tillverkning av produkt

•Användning av produkt

•Återlämning av produkt

•Demontering av produkt

Tekniska 
kretsloppet

•Tillverkning av produkt

•Användning av produkt

•Nedbrytning av produkt

•Produkten blir till ett 
biologiskt näringsämne

Biologiska 
kretsloppet
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4.4.1 Ekostrategihjulet 
Ekostrategihjulet är en metod som ger en överblick över potentiella 
miljöförbättringar till produktutvecklaren. Metoden utförs genom att klockvis 
följa miljöstrategierna. Strategierna är numrerade 1–8 (se Figur 10) och följer 
livscykelns delar från 
råvarutillverkning till 
avfallshantering (Mulder, 2006). 
Strategier som behandlas i 
metoden är: 
 

1. Optimera funktionen  

2. Minska påverkan under 

användning 

3. Minska mängden 

material 

4. Välj rätt material 

5. Optimera livslängden 

6. Optimera produktionen 

7. Optimera 

resthanteringen 
8. Optimera distributionen 

Varje produkt kan analyseras 
genom en gradering mellan 1–5, 
vilket skapar ett hjul som kan 
redovisas grafiskt. Metoden kan användas som tidigt stöd inom idégenereringen 
eller för att diskutera och analysera koncept baserat på strategierna. Detta kan 
genomföras med berörda medarbetare på företaget.  

4.4.2 Philips five fast 
Philips five fast är utvecklad av företaget Philips (Tischner, Schmincke & Prösler, 
2000) och är en lämplig metod att använda under brainstormningen eller som en 
snabb avstämning under Produktutvecklingsfasen. Det beror på att metoden är 
lätt att förstå och snabb att genomföra. Metoden innebär att svara ja eller nej på 
fem frågor (se Tabell 5). Frågorna är uppdelade inom områdena Energi, 
Återvinning, Farligt avfall och Hållbarhet, Reparerbarhet och Produktvärde 
(Tischner, Schmincke & Prösler, 2000). Resultatet kan tolkas utifrån en 
bedömningsmall som kan ses i Tabell 6. Från den anses fem ja vara ett utmärkt 
alternativ medan ett ja ifrågasätter var den gröna känslan är. Philips five fast 
rekommenderas enligt Tischner, Schmincke och Prösler. (2000) att genomföras 
tillsammans med en referensprodukt för att kunna jämföra och analysera 
skillnader och likheter mellan koncepten, som sedan kan användas för att 
bedöma hur hållbar produkten är. 
  

Figur 10- Illustration av Ekostrategihjulet innehållande flera 

olika strategier från livscykeln (Jönbrink, Norrblom & 

Zackrisson, 2011). 
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Tabell 5- Frågorna som ställs på koncepten i Philips five fast (Tischner, Schmincke & Prösler, 2000). 

Produkt/projekt Ansvarig person: Datum: 
  
Frågekategorier Ja/Nej 
Kategori 1-Energi 
 
Kräver den föreslagna designen mindre energi än referensens motsvarighet? 

 

Kategori 2-Återvinning 
 
Är den föreslagna produkten mer återvinningsbar än referensprodukten? 

 

Kategori 3-Innehåll av farligt avfall 
 
Innehåller och/eller producerar produktdesignen mindre kemiskt avfall än vad 
referensalternativet gör? 

 

Kategori 4-Hållbarhet, reparerbarhet och produktvärde 
 
Har den föreslagna designen en bättre hållbarhet, reparerbarhet eller underhållsnivå än 
referensprodukten? 

 

Kategori 5-Alternativa möjligheter att erbjuda service?  

 
Tabell 6- Philips five fast´s bedömningsmall som skildrar tolkningen av antal ja i metoden (Tischner, Schmincke & 

Prösler, 2000). 

Antal gånger Ja Förklaring 

5 Ja Ett utmärkt alternativ 

4 Ja Förmodligen ett val som går att genomföra 

3 Ja Intressant alternativ men behöver fortfarande förbättras 

2 Ja Vänligen ompröva konceptet 

1 Ja Var är den gröna känslan? 

 

4.4.3 Jämförelsematris  
I matrisen jämförs olika material genom att analysera olika aspekter som 
baseras utifrån en produkts livscykel (Dahlström, Jönbrink & Brohammer, 2000). 
Aspekterna som bedöms är Resursutarmning, Energi för framställning, Övrigt 
under framställning, Tillverkning, Användning, Livslängd, Återvinning och Annat. 
Om det går att kvantifiera storleken på miljöbelastningarna är det fördelaktigt 
annars kan materialen bedömas genom +(bättre), -(sämre) och = (neutralt) 
(Dahlström, Jönbrink & Brohammer, 2000). Plustecknet (+) innebär att 
materialet är bättre än materialen som jämförs. Likhetstecknet (=) betyder att 
materialet är neutralt i jämförelse med övriga material och minustecknet (-) 
innebär att materialet är sämre än övriga material. För övriga kommentarer 
finns en kolumn, kommentar, som kan användas till att samla anteckningar för 
materialet eller jämförelsen (se Tabell 7). Metoden är lättöverskådlig, kan 
användas på alla material och passar företag som arbetar med material. 
Jämförelsematrisen är inte lika teknisk som andra metoder och den kräver inte 
lika mycket tid att genomföra som en Livscykelanalys (Dahlström, Jönbrink & 
Brohammer, 2000).  
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Tabell 7- Illustration av Jämförelsematrisen och dess aspekter (Dahlström, Jönbrink & Brohammer, 2000). 

Jämförelsematris  
Aspekt  Material A Material B Kommentar 
Resursutarmning    
Energi för framställning    
Övrigt under framställning    
Tillverkning    
Användning    
Livslängd    
Återvinning    
Annat    

 

4.4.4 Ekodesignportfolio 
Syftet med metoden är att jämföra produktkoncept eller konceptidéer. Den kan 
eliminera dåliga lösningar och identifiera de bästa lösningarna (Tischner, 
Schmincke & Prösler, 2000). Ekodesignportfolion är uppbyggd av två axlar som 
möts, vilka är Ekologisk förbättringspotential (y-axel) och Teknisk och ekologisk 
möjlighet/ marknadspotential (x-axel) (se Figur 11). 

 
Figur 11- Ekodesignportfolio med axlarna Ekologisk förbättringspotential och Teknisk och ekologisk möjlighet/ 

marknadspotential (Tischner, Schmincke & Prösler, 2000). 

Ekodesignportfolion delas upp i fyra olika delar. I del ett samlas alla koncept som 
har en hög ekologisk påverkningspotential, vilket innebär att de är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara. I del två samlas koncept som ger snabba vinster. 
Dessa konceptet har små möjligheter att förbättras på det ekologiska planet men 
är tekniskt och ekonomiskt möjliga. I del tre samlas koncept som långsiktigt kan 
vara lönsamma och som har ekologisk förbättringspotential. Dock finns det 
svårigheter att genomföra konceptet ur ett tekniskt och ekologiskt perspektiv. I 
del fyra samlas koncept som anses vara sämre, vilket innebär att de har små 
möjligheter att förbättras ekologiskt och är svåra att genomföra utifrån ett 
tekniskt och ekonomiskt perspektiv (Tischner, Schmincke & Prösler, 2000). 
Ekodesignportfolion kan genomföras relativt snabbt och enkelt tillsammans med 
medarbetare inom produktutvecklingsprojekt. Däremot kan metodiken vara 
svårare att förstå för företag som inte är vana att arbeta med liknande metoder 
än för företag som använder denna metodik dagligen. 
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4.4.5 Miljöriskanalys 
Miljöriskanalys (MFMEA) är en metod som används för att genomföra 
strukturerade miljögranskningar inom produktutvecklingsprojekt. Bengtsson, 
Norberg och Zackrisson (2002) anser att den bör utföras i ett tvärfunktionellt 
team. Det en grupp med personer som besitter olika kunskaper och styrkor 
(Lindahl & Tingström, 2006), vilka kan vara inom produktion, konstruktion, 
marknad, inköp, skyddsombud, kvalitet och miljö (Bengtsson, Norberg & 
Zackrisson, 2002). Syftet med en miljögranskning är att identifiera den 
miljöpåverkan som den aktuella produkten ger upphov till. Men också för att 
göra en värdering som visar var det är mest angeläget att vidta och föreslå 
åtgärder. Miljöriskanalys baseras på en riskanalys (FMEA). Metodiken som 
används i en FMEA är liknande den som är i en MFMEA. Därför är det inte svårt 
för en person som är bekant med FMEA att förstå och genomföra en MFMEA 
(Bengtsson, Norberg & Zackrisson, 2002). Skillnaden mellan en designriskanalys 
(DFMEA), Miljöriskanalys (MFMEA) och processriskanalys (PFMEA) är att 
MFMEA fokuserar på produktens miljöpåverkan (se Figur 12) och inte på 
konstruktion eller processrelaterade fel, som DFMEA och PFMEA gör. 
 

 
Figur 12- Exempel på en MFMEA (Bengtsson, Norberg & Zackrisson, 2002). 

Magnusson och Franzén (1999) rekommenderar att genomföra MFMEA tidigt i 
produktutvecklingsprojekt. Helst ska en MFMEA genomföras innan den tekniska 
kravspecifikationen är färdigställd. Om miljöriskerna identifieras tidigt kan de 
implementeras i den tekniska kravspecifikationen. Genom att miljöriskerna 
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redan är identifierade vid genomförandet av den tekniska kravspecifikationen 
kan det förhindra att produkten bidrar till miljöproblem. Det är möjligt att inte 
alla risker upptäcks men många gör det, vilket ökar förutsättningarna att 
utveckla en hållbar produkt. Om en MFMEA genomförs tidigt i 
produktutvecklingsprojekt finns en risk att produkten inte har utvecklats helt 
eller att teknisk information saknas, till exempel vilka material produkten har 
eller hur vissa delar av produkten ska produceras. Vid det scenariot kan 
miljögranskningen genomföras på en liknande produkt, en referensprodukt. 
 
Informationen om olika ekodesignmetoder medför en bättre förståelse om vilka 
krav som kan ställas på metoderna och ekodesignprocessen. Därmed finns 
tillräckligt med informationen för att skapa en kravspecifikation för 
ekodesignprocessen. 
  



 27 

5 Kravspecifikation 
Från litteraturstudierna och förstudien om Nobias designprocess fanns 
information om några krav som kan ställas på ekodesignprocessen. Dock ansågs 
kraven för ekodesignprocessen inte vara helt definierade. Därför utvecklades en 
kravspecifikation för att skapa riktlinjer till processen. I den fanns även krav för 
de ekodesignmetoder som ingick i processen. Kravspecifikationen baserades på 
ett målträd som skapades tillsammans med företaget. 

5.1 Målträd 
Ett målträd kan skapas för att förhindra missförstånd om projektets mål mellan 
klient och produktutvecklare (Cross, 2008). Målen rankas och utvecklas uppifrån 
och ned. När listan expanderas skapas en högre och lägre nivå med mål. Genom 
att läsa målen uppåt besvaras frågan varför?. Om frågan läses nedåt, besvaras 
hur?. Efter varje mål förtydligades vad som menas med uttalandet. För att 
ytterligare förtydliga och utveckla målen kan frågorna varför?, hur? och vad? 
ställas. Relevanta frågor enligt Cross (2008) är: 
 

• Varför vill målet uppnås?  
• Hur kan målet uppnås? 
• Vad innebär problemet? 

 
Målträdet skapades för att identifiera krav som fanns på ekodesignprocessen och 
ekodesignmetoderna. Ovanstående frågor ställdes till produktutvecklare på 
företaget och ett målträd erhölls (se Figur 13). 
 

 
Figur 13- Målträdet som skapades tillsammans med Nobia. 
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Enligt målträdet ska ekodesignmetoderna uppnå syftet utan ökade kostnader 
eftersom ekodesign bör vara ekonomiskt lönsamt. Det innebär att tillämpandet 
av en ekodesignmetod inte ska kosta mer än vad aktiviteterna i Nobias 
designprocess gör idag. Inga förkunskaper ska krävas av personen som använder 
metoden. Den ska heller inte vara för tidskrävande att motivera anställda på 
företaget att arbeta med ekodesign. Dessutom ska metoden också vara lätt att 
förstå och följa. Den ska kunna implementeras i Nobias befintliga designprocess 
och dess faser. Vidare ska ekodesignprocessen kunna genomföras på en 
kökslucka. 

5.2 Kravspecifikation 
Med inspiration från målträdet skapades en kravspecifikation. Enligt Cross 
(2008) finns begränsningar av vad produkter, tjänster och processer klarar av 
att uppnå. Detta förtydligades genom att skapa och använda en 
kravspecifikation. Det är en lista med krav och önskemål baserat på tidigare 
insamlade data. Krav (K) är obligatoriska och måste uppfyllas medan önskemål 
(Ö) inte har karaktären att vara tvingande (Cross, 2008). Kraven skapades för att 
användas som riktlinjer vid implementeringen och sållningen av olika 
ekodesignmetoder. 
 
Kravspecifikationen är uppdelad i olika kolumner nämligen Nummer(nr), 
Krav/Önskemål (K/Ö), Källa, Förklaring, Realisering och Datum (se Tabell 8). 
Kraven är numrerade från 1 till 7. Källa beskriver var kravet kommer från. 
Förklaring ger en tydligare uppdelning av kravet. Realisering beskriver när 
kravet anses vara uppnått. Kravspecifikation är ett levande dokument och 
kraven förnyas eller ändras under projektet (Cross, 2008). Därför anges datum 
för att uppmärksamma när kravet senast blev ändrat.  
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Tabell 8- Kravspecifikationen för ekodesignprocessen. 

Kravspecifikation för ekodesignprocessen 
 

 
Nr K/Ö Beskrivning 

 
Källa Förklaring Realisering Datum  

1 K Ekodesignmetoden ska 
vara lätt att använda 

Nobia Användare ska lätt kunna förstå 
vad, hur och varför metoden ska 
användas i ekodesignprocessen 

Den ska vara lätt att 
genomföra med enkla 
steg. Stegen ska inte vara 
fler än tio och bestå av 
tydliga förklaringar  

12/12 
2016 

2 K Ekodesignmetoden ska 
vara lätt att förstå 

Nobia Nobias personal ska inte behöva 
genomgå en utbildning utan 
enbart följa enklare 
beskrivningar och instruktioner  

Den ska vara lätt att förstå 
genom enkelt språk och 
tydlig struktur i 
beskrivningen. 

12/12 
2016 

3 K Ekodesignmetoden ska 
inte kosta mer i 
jämförelse med övriga 
aktiviteter i Nobias 
designprocess 

Nobia Metoden ska inte kräva fler 
resurser än övriga aktiviteter i 
Nobias designprocess 

Diskussion med Nobia 1/12 
2016 

4 K Ekodesignmetoden ska 
inte ta mer tid att 
genomföra än övriga 
etablerade metoder 
och aktiviteter i Nobias 
designprocess 

Nobia Den ska inte ta mer tid än övriga 
aktiviteter i Nobias 
designprocess 

Diskussion och 
avstämning med Nobia  

6/12 
2016 

5 K Ekodesignprocessen 
ska ha ett 
livscykeltänk 

Litteraturstudier, 
sektion 2.3 

Metoderna i processen ska 
beröra livscykelaspekterna som 
råvaruutvinning, material och 
transport 

Kontrollera att delar av 
livscykelaspekterna finns 
med i metoden genom 
diskussion med Nobia  

12/12 
2016 

6 K Ekodesignmetoden ska 
kunna användas till 
övriga köksprodukter 
för Nobia, vilka främst 
utvecklas i 
Produktutvecklingsfas
en 

Nobia Metoden ska kunna anpassas till 
vilken produkt som helst inom 
Nobias sortiment 

Detta ska uppnås genom 
att implementera 
ekodesignmetoder som 
inte är avsedda för en 
specifik produkt 

1/12 
2016 

7 K Ekodesignmetoden ska 
implementeras i 
Nobias befintliga 
designprocess på ett 
smidigt sätt  

Nobia Den ska passa in i Nobias 
designprocess och dess faser. 
Den ska inte överlappa andra 
aktiviteter som finns med i 
Nobias designprocess 

Avstämning med Nobia 12/12 
2016 
 

 
Några av kraven är att ekodesignmetoden inte ska ta mer tid att genomföra än 
övriga aktiviteter i Nobias designprocess och ekodesignprocessen ska ha ett 
livscykeltänk. Några krav anses vara uppnådda efter diskussion med företaget. 
Kraven är formulerade så att de går att besvaras med ja eller nej. Kraven ligger 
till grund för implementeringen av ekodesignmetoder i Nobias befintliga 
designprocess, vilket beskrivs i nästa kapitel. 
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6 Implementering av ekodesignmetoder i Nobias befintliga 
designprocess 

Efter att ha studerat ekodesignmetoder och Nobias designprocess kunde 
implementeringen av ekodesignmetoder påbörjas. Denna implementering 
resulterade i en ekodesignprocess för Nobia. 

6.1 Utkast 1 av ekodesignprocessen 
Nedan presenteras Utkast 1 av ekodesignprocessen (se Tabell 9). 
 
Tabell 9- Utkast 1 av ekodesignprocessen, i vilken Statusanalys, Ekostrategihjul, Jämförelsematris, MQFD, 

Livscykelanalys, MET-matris och MFMEA implementeras. 

Fas Aktiviteter Ekodesignmetoder 
Idégenerering: Syftet är 
att, genom granskning av 
trender och rådande 
marknad samt en 
diskussion om 
genomförbara 
prioriteringar, utforska 
projektets möjlighet. I 
denna fas påbörjas de 
första idégenereringarna 
av kökskoncepten.  

• Trendspaning genomförs på olika mässor för att 
få inspiration till nya idéer 

• Marknadsundersökningar genomförs 
• Prioriteringar görs av konceptutvecklare och 

produktchefer genom att bestämma vilka idéer 
som ska vidareutvecklas  

• Design brief och Business case skapas 
• Workshops, i vilka idégenereringar genomförs 

med hjälp av bland annat skisser och modeller 
• Kökskoncepts-plattformar skapas 

• Statusanalys 

Konceptutveckling: Syftet 
är att vidareutveckla 
kökskoncept. Det utgående 
resultatet från denna fas är 
koncept Design brief som 
används som underlag i 
Produktutvecklingsfasen.  

• Produktidéerna utvecklas för varje kökskoncept  
• En tidslinje skapas och olika kökskoncept placeras 

ut beroende på när koncepten ska lanseras 
• För att testa koncepten genomförs fokusgrupper 

som består av användare  
• Business case färdigställs tillsammans med 

ekonomiavdelningen 
• Analys av produktions- och inköpsmöjligheter 
• Ritningar och prototyper skapas för 

kökskoncepten 
• Diskussioner om material och kulörer genomförs 
• Ett kökskoncept fastställs och information om 

dem levereras till företagets produktutvecklare 
• Utgående data från denna fas är koncept Design 

brief 

• Ekostrategihjul 
• Jämförelsematris 
• MQFD 
• Livscykelanalys 
• MET-matris 

Produktutveckling: Syftet 
är att vidareutveckla 
produktgrupperna som 
bland annat består av 
handtag, fästen  
och köksluckor. 
Produktionsmöjligheter 
undersöks, ritningar 
skapas och riskanalyser 
genomförs. 

• Produktkoncepten utvecklas till färdiga produkter 
• Diskussioner om certifieringar genomförs 
• Ritningar skapas i 2D och 3D  
• Range content skapas. Det innebär till exempel 

vilken storlek, antal utförande och kulörer som 
ska finnas för en kökslucka per varumärke 

• Request For Quotation (RFQ), offertförfrågan 
skapas för att bestämma leverantörer eller om 
produkten ska produceras internt. För att 
bestämma det skapas ritningar och 
specifikationer skickas ut tillsammans med range 
content samt årsvolym. Leverantörerna skapar 
prover och föreslår ett pris på produkten 
(köksluckan). Vilken leverantör som blir den 
slutgiltiga baseras på vilket pris och kvalité som 
produkten (köksluckan) får av dem 

• Request For Information (RFI) innebär att 
information skickas ut till leverantörer för att 
erhålla ett prisförslag på produkten 

• Leverantörsbedömningar genomförs 
• Materialhantering 
• Verktygschema skapas 
• Processriskanalys skapas 
• Ett utkast skapas beträffande 

kvalitetsplanering och 
arbetsinstruktioner 

• Kontroll av måttsättning 
• Designriskanalys skapas 
• Fysiska prototyper skapas för att utvärdera design 

och genomföra tester på den 
• Design brief utvecklas till en produktspecifikation 

som innehåller alla krav för respektive produkt 

• MFMEA 
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• Business case avslutas 
• Leverantörer bestäms och NACT-fil skapas, vilken 

innehåller all produktdata (interndata inom 
företaget). NACT är företagets egna portal som 
samlar projektets dokument på ett ställe. 

• Designen blir låst och kan ej ändras under 
processen 

Industrialisering: Syftet 
är att kontrollera om 
produkterna kan 
produceras och lanseras till 
marknaden.  

• NACT-filer och teknisk information delas ut till 
lokala enheter 

• Instruktionsmanualer skapas 
• Leverantörs-flödeskedja (SCF) skapas 
• Försäljning-och monteringsplaner skapas 
• Produktionen testkörs 
• Produktspecifikationen kontrolleras  
• Master sample skapas 
• Flödeskedjan bekräftas 
• Försäljning- och monteringsplaner bekräftas 
• Avtal undertecknas med leverantörer 
• Personal från de lokala varumärkena arbetar med 

ritprogram och marknadsföringsmaterial 

 

 
Under Idégenereringsfasen implementeras Statusanalys och i 
Konceptutvecklingsfasen Ekostrategihjul, Jämförelsematris, Miljö Quality 
Function Deployment (MQFD), Livscykelanalys och MET-matris samt i 
Produktutvecklingsfasen en MFMEA. 

Idégenereringsfasen 
Statusanalys (se Bilaga D) föreslås att genomföras tidigt i Idégenereringsfasen 
för att undersöka och definiera omgivningens behov och krav på miljörelaterade 
aspekter. Statusanalysen består av ett antal frågor bland annat angående 
marknaden, medarbetarnas engagemang och företagets visioner (se Bilaga D). 
En Statusanalys kan skapa en diskussion om vilka mål som eftersträvas 
beträffande arbetet med ekodesign inom företaget. Metoden förtydligar delar av 
arbetet med ekodesign för medarbetarna och målet uppnås lättare om alla 
medarbetare är medvetna och strävar mot samma mål. Metoden är inte lämplig 
att genomföra i varje fas av designprocessen men kan användas som start för 
olika projekt och företag. Statusanalysen kan genomföras på nytt om ändringar 
sker inom företaget till exempel vid omorganisation, när nya medarbetare 
anställs eller om ett nytt projekt startar inom ett helt annat område än tidigare. 
 
Konceptutvecklingsfasen 
Ekostrategihjulet (se sektion 4.4.1) är en metod som bör implementeras i 
Konceptutvecklingsfasen för att användas som stöd vid utvecklingen av hela 
kökskoncept. I Konceptutvecklingsfasen påbörjas diskussioner beträffande 
material och kulörer och därför bör en Jämförelsematris (se sektion 4.4.3) 
inkluderas i ekodesignprocessen. Om en Jämförelsematris implementeras kan 
mycket information samlas in om olika material, vilket bidrar till god kännedom 
om materialens miljöpåverkan med avseende på livscykelaspekterna. Fördelen 
med metoden är att tydligt urskilja skillnader och likheter mellan materialen 
med hänsyn till miljöaspekterna. Dock fokuserar metoden enbart på material och 
inte på hela produktkoncept (kökskoncept). Skulle fler material jämföras, 
behöver fler kolumner tillfogas i Jämförelsematrisen. 
 
MQFD är en metod som underlättar hanteringen av miljökrav i 
produktutvecklingen. Miljökraven värderas på produkten och stödjer sedan val 
av lösningar som beslutas att arbeta med (Jönbrink, Norrblom & Zackrisson, 
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2011). MQFD bör inkluderas i ekodesignprocessen för att tidigt definiera 
kundkrav och krav på miljörelaterade aspekter. På detta sätt kan information om 
kundkrav och miljöaspekter samlas på ett ställe. Eftersom metoden kommer in 
tidigt i processen ökar förutsättningarna att utveckla en hållbar produkt. 
Metoden är detaljerad men den kan ta lång tid att genomföra, vilket kan medföra 
kostnader för företaget. En Livscykelanalys (se sektion 2.3) bör tillfogas i Nobias 
befintliga designprocess eftersom kökskonceptens hela livscykel analyseras och 
svagheter samt fel kan tidigt identifieras. Till exempel kan produktionen av en 
viss produktgrupp av kökskonceptet orsaka större utsläpp än förväntat. Det 
finns emellertid några problem med en Livscykelanalys. Kökskoncepten är stora 
och innehåller många olika produktgrupper. Dock är inte alla produktgrupper 
färdigutvecklade i denna fas. Materialet, konstruktionen och produktionen är 
inte heller fastställda, vilket bidrar till att informationen inte är tillgänglig, något 
som försvårar genomförandet av Livscykelanalysen. Metoden är även 
tidskrävande eftersom produkten är stor och innehåller flera produktgrupper 
och detaljer som behöver analyseras. 
 
En Material-Energi-Toxiska-utsläpp-matris (MET-matris) är en metod som ger 
en snabb överblick över en produkts viktigaste ingående och utgående 
miljöaspekter (Lindahl, 2006). Miljöproblemen kategoriseras inom Material, 
Energianvändning och Toxiska utsläpp (se Tabell 10). För att erhålla det bästa 
resultatet av en MET-matris är det viktigt att definiera produkten som ska 
studeras (Byggeth & Hochschorner, 2005; Jönbrink, Norrblom & Zackrisson, 
2011). På grund av att det oftast är varierad mängd av konsumerat material kan 
MET-matrisen anses som osäker eftersom den saknar exakta uppgifter (Janin, 
2000). 
 

Tabell 10- Exempel på en MET-matris (Grenoble, 2015; Jönbrink, Norrblom & Zackrisson, 2011). 

Funktionell enhet:  

 Material Energianvändning Toxiska utsläpp 
Produktion av material och komponenter    

Tillverkning    
Distribution    
Användning    

• Operation    

• Service    

Resthantering    

• Återvinning    

• Avfall    

 
MET-matrisen bör tillfogas i Nobias befintliga designprocess. Metoden anses 
relevant eftersom i Konceptutvecklingsfasen påbörjas diskussioner om material 
och produktion, vilka inkluderar frågor om energiförbrukning och toxiska 
utsläpp. Fördelen med en MET-matris är att den är tydlig och lätt att förstå. I 
vissa fall kan det dock krävas en miljökunnig person för att fastställa exakt vilka 
ämnen som finns i materialen. 

Produktutvecklingsfasen 
Företaget arbetar redan med riskanalyser, bland annat designriskanalys 
(DFMEA) och processriskanalys (PFMEA) och har god kännedom om metodiken, 
varför Miljöriskanalys (MFMEA) (se sektion 4.4.5) bör inkluderas i 
ekodesignprocessen. För bästa resultat bör MFMEA placeras innan DFMEA och 
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PFMEA så att miljöriskerna tidigt kan identifieras och därmed kan kraven 
påverkas i DMFEA och PFMEA. För ett optimalt resultat krävs att stora resurser, 
till exempel pengar, personal och tid, spenderas på att skapa en MFMEA. Genom 
att alla krav samlas på ett ställe skapar metoden en god översikt över miljökrav 
och marknadskrav. Att samtidigt kunna marknadsföra att företaget arbetar med 
MFMEA kan medföra en positiv effekt på försäljningen eftersom det finns en stor 
efterfrågan på produkter som bidrar till en bättre miljö. 
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7 Vidareutveckling av ekodesignprocessen 
Utkast 1 av ekodesignprocessen från föregående kapitel vidareutvecklades i 
detta kapitel genom diskussioner, intervjuer med produktutvecklare och 
fokusgrupper. I kapitlet presenteras utkasten av ekodesignprocessen och det 
slutgiltiga resultatet av fokusgruppen. Utkasten illustreras av tabeller 
innehållande ekodesignmetoder. Fet markering illustrerar nya 
ekodesignmetoder eller metoder som har förflyttats inom ekodesignprocessen 
och en genomstrykning illustrerar borttagna ekodesignmetoder. 

7.1 Utkast 2 av ekodesignprocessen 
I en diskussion med en produktutvecklare på företaget analyserades och 
diskuterades Utkast 1. Målet var att diskutera Nobias designprocess, vilket 
innebar att bekräfta tolkningen av aktiviteterna i designprocessen och diskutera 
implementeringen av de olika ekodesignmetoderna. Under diskussionen 
framkom att metoderna borde integreras i flera faser. Detta medförde att i 
Utkast 2 implementerades även MQFD till Idégenereringsfasen och 
Produktutvecklingsfasen, Ekostrategihjulet till Idégenereringsfasen och 
Jämförelsematrisen till Produktutvecklingsfasen (se Tabell 11). 
 
Tabell 11- Utkast 2 av ekodesignprocessen efter diskussion med produktutvecklare.  

Fas Ekodesignmetoder 
Idégenerering • Statusanalys (se sektion 6.1) 

• Ekostrategihjulet (Se sektion4.4.1)-Metoden inleds 
• MQFD-Metoden inleds 

 
Konceptutveckling • Ekostrategihjulet (se sektion4.4.1) 

• MQFD-Metoden vidareutvecklas (se sektion 6.1) 
• Livscykelanalys (se sektion 2.3 och 6.1) 
• Jämförelsematris (se 4.4.3)-Metoden inleds 
• MET-matris (se sektion 6.1) 

Produktutveckling • MQFD-Metoden vidareutvecklas 
• Jämförelsematris-Metoden vidareutvecklas 
• MFMEA (se sektion 6.1) 

Industrialisering  

Idégenereringsfasen 
Statusanalys (se Bilaga D) ansågs vara en relevant metod för ett företag, som 
Nobia, som precis har påbörjat arbetet med att skapa en hållbar utveckling 
eftersom metoden berör områden som företagets vision, medarbetarnas 
engagemang och vilka metoder som skulle kunna implementeras. Dock ansågs 
metoden inte vara givande för varje produktutvecklingsprojekt eftersom 
medarbetarna är oftast samma och redan har kunskaper om vilka 
ekodesignmetoder som kan vara relevanta att använda. Metoden ansågs ta mer 
tid än vad den gör nytta och därför eliminerades den från Utkast 2. 
 
Ekostrategihjulet (se sektion 4.4.1) borde implementeras i Idégenereringsfasen 
av den befintliga designprocessen för att vara ett stöd under idégenereringen, i 
vilken metoden kan användas som en checklista eller som stöd för diskussion 
med hjälp av strategierna. Ekostrategihjulet ger möjlighet att styra diskussioner, 
vilket även skulle kunna användas till andra tillfällen inom designprocessen. 
Metoden skulle också kunna anpassas till diskussioner beroende på hur lång tid 
genomförandet av den får ta. Ekostrategihjulet skapar en tydlig struktur kring 
arbetet med ekodesign och vilka produktgrupper som ska diskuteras eller 
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beaktas under produktutvecklingen. Sammanfattningsvis kunde 
Ekostrategihjulet vara en lämplig metod att använd som vägledning för Nobia 
när hela kökskoncept skapas i Idégenereringsfasen. MQFD (se sektion 6.1) var en 
av metoderna som integrerades i fler faser och borde implementeras i 
Idégenereringsfasen eftersom marknadsundersökningarna påbörjas i denna fas, 
något som bidrar till att kundkraven tidigt kan samlas in. I 
Konceptutvecklingsfasen finns ytterligare information om vilka krav som skulle 
kunna ställas på produkten utifrån miljöaspekter och kundkrav, vilket skapar 
goda förutsättningar för att kunna vidareutveckla metoden i 
Produktutvecklingsfasen. 

Produktutvecklingsfasen 
Jämförelsematrisen tillfogades även i Produktutvecklingsfasen, i vilken 
diskussioner om material samt kulörer genomförs och beslut fattas om det 
slutgiltiga materialvalet för de olika produktgrupperna som ingår i 
kökskonceptet. 

7.2 Utkast 3 av ekodesignprocessen 
I en diskussion med företaget framkom att Utkast 2 inte ansågs innehålla 
tillräckligt med relevanta ekodesignmetoder för företaget och hållbar utveckling, 
därför genomfördes ytterligare en litteraturstudie (kapitel 4). Från den 
inkluderades fler ekodesignmetoder till Utkast 3 av ekodesignprocessen (se 
Tabell 12). 
 
Tabell 12- Utkast 3 av ekodesignprocessen. 

Fas Ekodesignmetoder 
Idégenerering • Statusanalys 

• Ekostrategihjulet-Metoden inleds 
• MQFD-Metoden inleds 

Konceptutveckling • Ekostrategihjulet 
• Checklistor 

• Checklista för miljöanpassad produktutveckling 
• Brezet och van Hemmels checklista 

• MQFD-Metoden vidareutvecklas 
• Livscykelanalys 
• Jämförelsematris-Metoden inleds 
• Morfologisk tabell  
• Philips five fast  
• Ekodesignportfolio  
• Ekodesignmatris  
• MET-matris 

Produktutveckling • MQFD-Metoden vidareutvecklas 
• Jämförelsematris-Metoden vidareutvecklas 
• ABC-analys  
• Philips five fast  
• Ekodesignmatris  
• Ekodesignportfolio  
• MFMEA 

Industrialisering • Ekostrategihjulet  
• Checklistor  

•  Checklista för miljöanpassad produktutveckling 
•  Brezet och van Hemmels checklista 

 
Konceptutvecklingsfasen 
Två Checklistor; Checklista för miljöanpassad produktutveckling (se Bilaga E) 
(Magnusson & Franzén, 1999) och Brezet och van Hemmels checklista (Brezet & 
van Hemel, 1997) föreslogs att genomföras i Konceptutvecklingsfasen. Båda 
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Checklistorna innehåller ett livscykeltänk som är ett krav från 
kravspecifikationen. Dessutom ökar möjligheterna för att utveckla en hållbar 
produkt om Checklistorna implementeras tidigt i den befintliga designprocessen. 
Checklistorna kan tidsbegränsas genom att styra diskussionerna. Detta beroende 
på om Idégenereringsfasen ska vara liten eller stor, vilket även kan bero på 
projekt. Checklistorna är även lätta att förstå och genomföra eftersom det finns 
en beskrivning tillgänglig för deras olika steg, vilka förhindrar missförstånd som 
kan uppstå om hur metoden ska utföras. 
 

En Morfologisk tabell (Tischner, Schmincke & Prösler, 2000; Luttorp & 
Lagerstedt, 2006) borde tillfogas in i den befintliga designprocessen eftersom 
den ansågs relevant under idégenereringen av kökskoncept. En Morfologisk 
tabell är en tabell, i vilken olika idéer som genereras sammanställs till ett nytt 
koncept (Tischner, Schmincke & Prösler, 2000). Morfologisk tabell ansågs 
relevant eftersom de olika produktgrupperna kan utvecklas och kombineras till 
ett helt kökskoncept samtidigt som hållbarhetsaspekter beaktas. För Nobia, är 
det en annorlunda metod att använda under sin idégenerering. Philips five fast 
(Tischner, Schmincke & Prösler, 2000) kunde implementeras i 
Konceptutvecklingsfasen av den befintliga designprocessen eftersom den är en 
snabb och enkel metod. Den kräver heller inga förkunskaper och är lätt att 
förstå. Metoden skulle kunna användas under denna fas genom att jämföra olika 
koncept och på detta sätt urskilja vilka koncept som borde vidareutvecklas (se 
sektion 4.4.2). 
 
Ekodesignportfolion (Tischner, Schmincke & Prösler, 2000) kunde inkluderas i 
utkast 2 av ekodesignprocessen och i Konceptutvecklingsfasen eftersom den är 
en relevant metod vid sållningen av kökskoncept. Istället för att skapa tidslinje 
och välja ut olika kökskoncept kan de elimineras med hjälp av 
Ekodesignportfolions axlar (se sektion 4.4.4). En Ekodesignmatris (Tischner, 
Schmincke & Prösler, 2000) är inte detsamma som en Ekodesignportfolio. Båda 
metoderna jämför olika koncept men Ekodesignmatrisen är mer detaljerad och 
strukturerad eftersom matrisen delas upp i olika kolumner (se Tabell 13). 
Kolumnerna beskriver fördelar för miljön, företaget, användaren och samhället. 
Möjligheterna delas upp i tekniska och finansiella möjligheter. Metoden borde 
implementeras i den befintliga designprocessen för att jämföra koncepten på en 
mer detaljerad nivå, både inom Konceptutvecklingsfasen när det slutgiltiga valet 
av kökskoncept genomförts och Produktutvecklingsfasen när valet av 
slutkoncept för varje produktgrupp genomförts. 
 
Tabell 13- Illustration av en Ekodesignmatris (Tischner, Schmincke & Prösler, 2000). 

Nya lösningar Fördelar och förbättringspotential Möjligheter 

För miljön För företaget För kunden För samhället Tekniska Finansiella 
Lösning 1    
Lösning 2    
Lösning 3    
Lösning 4    

Produktutvecklingsfasen 
ABC-analys (Tischner, Schmincke & Prösler, 2000) är en metod som kan 
användas för att analysera miljöpåverkan med hjälp av elva kriterier och tre 
bedömningsgrupper (A, B och C). A är problematiskt, B medel och C ofarligt 



 37 

(Byggeth & Hochschorner, 2005; Tischner, Schmincke & Prösler, 2000). ABC-
analysen borde implementeras i Nobias befintliga designprocess eftersom den 
tidigt fokuserar på vilka gifter produkten medför genom en analys av hela 
livscykeln. Metoden borde tillfogas i Produktutvecklingsfasen eftersom när ett 
kökskoncept är valt, kan varje produktgrupp analyseras. Nobia arbetar inte med 
en liknande metod och den liknar heller ingen av de andra ekodesignmetoderna i 
Utkast 3. Philips five fast (se sektion 4.4.2) borde implementeras i 
Produktutvecklingsfasen för att bekräfta att slutkonceptet är det bästa, vilket 
kan fastställas genom att ställa frågorna som finns i metoden till slutkonceptet. 
Ekodesignportfolion (se sektion 4.4.4) tillfogades för att eliminera koncepten i 
varje produktgrupp. 

Industrialiseringsfasen 
För att undersöka om målet med att utveckla en hållbar produkt är uppnått 
föreslogs en avstämning mot Ekostrategihjulet (se sektion 4.4.1). Enligt företaget 
ansågs det viktigt att i slutet av Industrialiseringsfasen reflektera över fördelar 
och nackdelar beträffande projektet, vilket kan bidra till att utveckla kommande 
projekt. Vidare föreslogs även att jämföra slutkonceptet med Checklistor 
(Checklista för miljöanpassad produktutveckling och Brezet samt van Hemmels 
checklista) för att bedöma hur hållbar slutkonceptet är i relation till 
Checklistorna.  

7.3 Sållning och Utkast 4 av ekodesignprocessen 
Efter att flera olika metoder inkluderats i Utkast 3 av ekodesignprocessen kunde 
en sållning av ekodesignmetoderna genomföras. Sållningen genomfördes med 
inspiration från Knight och Jenkins (2009) och olika frågor ställdes mot 
ekodesignmetoderna. Frågorna som ansågs relevanta för ekodesignprocessen 
var: 
 

• Möter metoden kravspecifikationen för ekodesignprocessen? 
• Möter metoden lagbaserade miljökrav? 
• Kan metoden användas av anställda på företaget? 
• Överensstämmer det med hur produkten på företaget lanseras? 
• Är metoden lätt att använda och implementera i processen? 
• Sparar metoden tid genom hela processen? 
• Är metoden ekonomiskt rimligt för företaget att använda? 

 
Frågorna sammanställdes till en tabell, se Tabell 14. Varje metod från Utkast 3 av 
ekodesignprocessen bedömdes mellan 1 och 5, 5 var helt uppfyllt och 1 ej 
uppfyllt.  
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Tabell 14- Checklistor, Ekostrategihjul och Jämförelsematris ansågs vara bäst och sämst resultat erhöll 

Morfologisk tabell, MQFD och MET-matris.
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Möter metoden kravspecifikationen för ekodesignprocessen? 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3

Möter metoden lagbaserade miljökrav? 4 4 3 1 3 2 3 3 4 3 4 4

Kan metoden användas av anställda på företaget? 5 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5

Minskas risken för att viktiga element glöms bort? 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 5

Överensstämmer det med hur produkterna på företaget lanseras? 2 3 5 1 3 3 4 4 4 4 5 5

Är metoden lätt att använda och implementera i processen? 5 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 5

Sparar metoden tid genom hela processen? 4 2 3 2 4 4 3 2 4 4 3 5

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

Summa 32 22 27 18 29 27 30 28 28 26 30 37

Placering 2 11 9 12 5 8 3 7 6 10 4 1  

Från denna metod ansågs några ekodesignmetoder bättre och andra sämre. 
Högst poäng erhöll Checklistor (Checklista för miljöanpassad produktutveckling 
och Brezet och van Hemmels checklista) (37 p), Ekostrategihjul (32 p) och 
Ekodesignmatris (30p). Metoderna som erhöll ett sämre resultat var Morfologisk 
tabell (18 p), MQFD (22p) och MET-matrisen (26 p). Det berodde bland annat på 
att metoderna ansågs ta lång tid att genomföra, medförde ett sämre 
livscykeltänk och ansågs vara svåra att förstå för företaget. Därför eliminerades 
metoderna och ett nytt utkast skapades, Utkast 4 (se Tabell 15). 
 
Tabell 15- Utkast 4 av ekodesignprocessen som presenterades för fokusgruppen på företaget. 

Fas Ekodesignmetoder 
Idégenerering • Ekostrategihjulet-Metoden inleds 

• MQFD-Metoden inleds 
• Checklistor  

• Checklista för miljöanpassad produktutveckling 
•  Brezet och van Hemmels checklista 

Konceptutveckling • Ekostrategihjulet  
• Checklistor 

• Checklista för miljöanpassad produktutveckling 
• Brezet och van Hemmels checklista 

• MQFD-Metoden vidareutvecklas  
• Livscykelanalys 
• Jämförelsematrisen-Metoden inleds 
• Morfologisk tabell 
• Philips five fast 
• Ekodesignportfolio 
• Ekodesignmatris 
• MET-matris 

Produktutveckling • MQFD- Metoden vidareutvecklas 
• Jämförelsematris-Metoden vidareutvecklas 
• ABC-analys  
• Philips five fast 
• Ekodesignmatris- 
• Ekodesignportfolio 
• MFMEA 

Industrialisering • Ekostrategihjulet 
• Checklistor 

• Checklista för miljöanpassad produktutveckling 
•  Brezet och van Hemmels checklista  
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Checklistorna (Checklista för miljöanpassad produktutveckling och Brezet och 
van Hemmels checklista) erhöll höga poäng vid bedömningen av 
ekodesignmetoder, därför borde de tillfogas i Idégenereringsfasen. Checklistorna 
kan bidra med förslag om vilka områden eller miljö- och hållbarhetsaspekter 
som ska beaktas i utvecklingen av kökskoncepten. 

7.4 Fokusgrupp med produktutvecklare och konceptutvecklare 
Efter att några metoder sållats bort blev resultatet Utkast 4 som presenterades 
för en fokusgrupp på företaget. En fokusgrupp är en grupp med personer som 
har kunskap inom ett område och diskussioner genomförs från frågeställningar 
samt teman (Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind, 2016). Inför fokusgruppen 
skapades frågeställningar som skulle styra diskussionen och för att effektivisera 
skapades en agenda med olika punkter som skulle diskuteras. 
 
Frågeställningarna var: 
 

• Är aktiviteterna i Nobias designprocess rätt tolkade? 
• Vilka fördelar finns med Utkast 4? 
• Vilka nackdelar finns med Utkast 4? 
• Hur passar ekodesignmetoderna in i Nobias designprocess och 

arbetsprocess? 
 
Fokusgruppens arbete genomfördes tillsammans med två produktutvecklare och 
en konceptutvecklare på företaget. Personerna hade kunskaper beträffande 
Nobias designprocess. För att effektivisera fokusgruppen skapades ett dokument 
med de ekodesignmetoder som presenterades i Utkast 4. I dokumentet 
förklarades varför metoderna passade in i företagets designprocess och hur 
metoderna skulle genomföras. 
 
Med dessa förberedelser genomfördes fokusgruppen som började med en 
presentation av ledaren och därefter gav de medverkande ett godkännande om 
tillåtelse att spela in diskussionerna för att senare kunna lyssna på inspelningen. 
Vidare lästes agendan upp och fokusgruppens syfte förklarades. Därefter 
diskuterades om Nobias designprocess var rätt tolkad och när den var bekräftad 
påbörjades analysen av de implementerade ekodesignmetoderna. Innan en 
diskussion påbörjades om huruvida ekodesignmetoden passade in eller inte 
förklarades hur metoden skulle genomföras och varför ekodesignmetoden 
ansågs passa in i Nobias designprocess. Vidare diskuterades fördelar och 
nackdelar med ekodesignmetoden. Denna procedur genomfördes för varje 
ekodesignmetod tills alla hade diskuterats. Slutligen fanns tid för ytterligare 
diskussioner och invändningar och därefter genomfördes en sammanfattning av 
hela fokusgruppen så att ingenting hade missats. 

7.4.1 Resultat av fokusgrupp  
Efter att fokusgruppen genomförts eliminerades många metoder bland annat 
Checklistor, Livscykelanalys, ABC- analys och Ekodesignmatris. Resultatet av 
fokusgruppen var den föreslagna ekodesignprocessen som kan ses i Tabell 16 
som även illustrerar de metoder som eliminerades. 
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Tabell 16- Resultatet av fokusgruppen. 

Fas Ekodesignmetoder  
Idégenerering • Ekostrategihjulet-Metoden inleds 

• Philips five fast  
• Checklistor  

• Checklista för miljöanpassad produktutveckling 
•  Brezet and van Hemmels checklista 

Konceptutveckling • Ekostrategihjulet 
• Checklistor 

• Checklista för miljöanpassad produktutveckling 
• Brezet och van Hemmels checklista 

• Livscykelanalys 
• Jämförelsematris-Metoden inleds 
• Philips five fast 
• Ekodesignportfolio 
• Ekodesignmatris 

Produktutveckling • Jämförelsematris-Metoden vidareutvecklas 
• ABC-analys  
• Philips five fast 
• Ekodesignmatris 
• Ekodesignportfolio 
• MFMEA 

Industrialisering • Ekostrategihjulet 
• Checklistor 

• Checklista för miljöanpassad produktutveckling 
•  Brezet and van Hemmels checklista 

Idégenereringsfasen  
Under fokusgruppen eliminerades Checklistorna (Checklista för miljöanpassad 
produktutveckling (se Bilaga E) och Brezet and van Hemmels checklista) 
eftersom de ansågs vara för stora och omfattande för att kunna genomföras. 
Ekostrategihjulet (se sektion4.4.1) ansågs relevant eftersom metoden är lätt att 
förstå och kan anpassas beroende på projekt och tid. Ekostrategihjulet (se 
sektion 4.4.1) kunde utföras fullständigt eller användas som en checklista. 
Philips five fast (se sektion 4.4.2) kunde snabbt sålla bort idéer under det första 
idéstadiet av olika kökskoncept och därför implementerades den i 
Idégenereringsfasen istället för i Konceptutvecklingsfasen. Livscykelanalysen (se 
sektion 2.3) ansågs ta för lång tid att genomföra om metoden skulle vara lönsam. 
Under Idégenereringsfasen fanns det heller inte tillräckligt med information för 
att genomföra en fullständig Livscykelanalys och på grund av det ansåg företaget 
att den skulle uteslutas från ekodesignprocessen. 

Konceptutvecklingsfasen   
Jämförelsematrisen (se sektion 4.4.3) ansågs relevant eftersom den innefattar 
alla livscykelsteg och kan lätt och tydligt specificera materialen. Genom att 
implementera metoden både i Konceptutvecklingsfasen och i 
Produktutvecklingsfasen finns möjlighet att samla in mer information för att 
kunna vidareutveckla Jämförelsematrisen i Produktutvecklingsfasen. I 
Konceptutvecklingsfasen eliminerades Philips five fast (se sektion 4.4.2) och 
istället förflyttades den till sent i Idégenereringsfasen. Detta för att på ett snabbt 
och enkelt sätt kunna sålla bort idéer från första idégenereringen, som innefattar 
skapandet av kökskoncepten. Företaget är vant att arbeta med en liknande 
metod som Ekodesignportfolion (se sektion 4.4.4). Den har delvis samma 
metodik som företagets metod och ansågs därför vara relevant och behölls i 
ekodesignprocessen. För anställda på företaget är den lättare att förstå, vilket 
skapar positiv känsla för arbetet för en hållbar utveckling. Företaget ansåg även 
att metoden är snabb att genomföra och effektiv. 



 41 

Produktutvecklingsfasen 
Under Produktutvecklingsfasen eliminerades Ekodesignmatrisen (se sektion 7.2) 
eftersom den innehåller likande kolumner som Ekodesignportfolions axlar. 
Kolumnerna som skildrar ekologiska aspekter för kunden, företaget och 
samhället samt finansiella möjligheter från Ekodesignmatrisen är inte med i 
Ekodesignportfolion. Dessa föreslogs att tillfogas i ny variant av 
Ekodesignportfolion.  
 
ABC-analysen (se sektion 7.2) ansågs vara för omfattande och svår för att 
företaget skulle bli motiverat att arbeta med ekodesign. Därför implementerades 
lätta, enkla och användbara metoder till uppstarten av arbetet med ekodesign. 
Philips five fast (se sektion 4.4.2) eliminerades från Produktutvecklingsfasen 
eftersom den ansågs vara effektivast att använda i Idégenereringsfasen och kan 
användas till att lättare sålla bort kökskoncept. Ekodesignportfolion (se sektion 
4.4.4) kan användas till att eliminera kökskoncept men eftersom de redan är 
bestämda och specificerade i Produktutvecklingsfasen uteslöts metoden från 
denna fas. MFMEA (se sektion 4.4.5) ansågs relevant eftersom flera riskanalyser 
genomförs under Produktutvecklingsfasen. Det medför att produktutvecklarna 
på företaget har god kännedom om metoden och dess metodik. Företaget ansåg 
att MFMEA kan genomföras i samband med skapandet av DFMEA och PFMEA. 

Industrialiseringsfasen 
Målet som innebär att utveckla en hållbar produkt, skulle bedömas med hjälp av 
Ekostrategihjulet (se sektion 4.4.1). Företaget ansåg att metoden kunde bidra 
med tillräcklig information för att bedöma om projektets mål var uppnått eller 
inte och därför eliminerades Checklistorna från Industrialiseringsfasen. 
 
Som tidigare nämndes, vill Nobia i framtiden fokusera på att skapa ett Scorecard 
(se sektion 3.4). Därför föreslogs det att koppla ihop metoderna 
Ekodesignportfolion och Ekostrategihjulet tillsammans med ett Scorecard. Detta 
kan göras genom att modifiera metoderna, till exempel genom att tillfoga en 
graderingskala till Ekostrategihjulet. Förslagsvis kan strategierna bedömas 
utifrån en graderingsskala. Beroende på summan av de olika strategierna, erhålls 
ett resultat för slutkonceptet. Resultatet kan sedan jämföras med en produkt i 
samma modell från en tidigare lansering och en bedömning kan genomföras om 
produkten är hållbar. Ett värde erhålls på slutkonceptet, vilket kan användas av 
förteget till att kommunicera med leverantörerna och marknaden. Därför 
föreslogs Scorecard som sista aktivitet i ekodesignprocessen. 
 
Övrig diskussion under fokusgruppen 
Under fokusgruppen upptäcktes en feltolkning av Nobias designprocess och 
därför förflyttades några aktiviteter från början av Konceptutvecklingsfasen till 
senare delen av Idégenereringsfasen. Övrigt som diskuterades under 
fokusgruppen var att Ekodesignportfolion (se sektion 4.4.4) är lik en metod som 
företaget redan använder. Därför föreslogs att vid en vidareutveckling modifiera 
metoden så att den ska passa företaget. Främst var det benämningen av axlarna 
som skulle behöva ändras. Företaget kunde se en stor potential till att använda 
metoden i Nobias framtida Scorecard och efter den omfattande vidareutveckling 
av ekodesignprocessen erhölls ett resultat (se Tabell 17). 
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Tabell 17- Slutgiltiga resultatet av fokusgruppen. 

 
Den slutgiltiga ekodesignprocessen innehöll Ekostrategihjulet och Philips five 
fast, vilka ingick i Idégenereringsfasen och Jämförelsematrisen och 
Ekodesignportfolion som ingick i Konceptutvecklingsfasen. I 
Produktutvecklingsfasen ingick Jämförelsematrisen och MFMEA och i 
Industrialiseringsfasen Scorecard som bestod av metoderna Ekostrategihjul och 
Ekodesignportfolio. 
 
  

Fas Ekodesignmetoder 
Idegenereringsfasen • Ekostrategihjulet 

• Philips five fast 

Konceptutvecklingsfasen • Jämförelsematris 

• Ekodesignportfolio 

Produktutvecklingsfasen • Jämförelsematris 

• MFMEA 

Industrialiseringsfasen • Scorecard 
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8 Fallstudie 
När ekodesignprocessen hade fastställts kunde en fallstudie genomföras för att 
verifiera ekodesignmetoderna, vilket innebär att metodernas användbarhet 
testas på en produkt från Nobia samt för att föreslå ett lämpligt 
konstruktionsmaterial. 
 
Metoderna testades på en referensprodukt som var en kökslucka av modell 
Arkitekt vit, av Medium Density Fibreboard (MDF). Övriga material som testades 
under fallstudien var gran (se sektion 8.3) och bambu (se sektion 8.4). Gran var 
relevant eftersom det är ett lokalt material och har goda hållfasthetsegenskaper. 
Bambu var ett material som företaget tidigare varit intresserat av. Fallstudien 
genomfördes på metoderna i Produktutvecklingsfasen, vilka var 
Jämförelsematris och MFMEA. MFMEA ansågs inte relevant eftersom fallstudien 
genomfördes enbart på en kökslucka utan några övriga detaljer som till exempel 
handtag, muttrar och skruvar. Det innebär att det inte fanns något annat att 
analysera än material, därför ansågs Jämförelsematrisen vara en bättre metod 
att använda när ett material skulle rekommenderas till Nobia. Ytterligare en 
anledning var att några av aspekterna som beaktades i MFMEA, även 
analyserades i Jämförelsematrisen.  

8.1 Materialval till köksluckan 
Eftersom ett lämpligt material skulle rekommenderas till Nobia, undersöktes 
olika alternativ som därefter skulle jämföras med köksluckan, vilken är 
tillverkad av en MDF-skiva. Innan ett lämpligt material kunde rekommenderas 
till Nobias krävdes mer kännedom om hållbar materialanvändning och 
materialets betydelse i designprocessen. Detta studerades genom en 
litteraturstudie. 
 
För att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att ställa krav på hållbar 
materialanvändning. Dock finns inte den uppfattningen beträffande material och 
materialval, eftersom det oftast saknas tekniska lösningar och kompetens hos 
företag. Ofta är miljöaspekterna inte integrerade i designprocessen, därför är det 
viktigt att kunna beröra materialfrågorna tidigt i designprocessen (Sagström, 
Troell & Wadman, 2002). Utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv kan 
hållbar materialanvändning innebära att välja material med minsta möjliga 
miljöpåverkan. Men också att minska materialförbrukningen för en produkt, 
vilket innebär att använda så lite material som möjligt vid tillverkningen av 
produkten (Sagström, Troell & Wadman, 2002). För att skapa en produkts bästa 
möjliga funktion är det viktigt att välja rätt material. Hållbar materialanvändning 
innebär att skapa en effektiv och produktiv produktframtagning för företaget. 
Det är förenligt med vissa svårigheter för företag att välja det miljömässigt bästa 
materialet (Jönbrink, Norrblom & Zackrisson, 2011). Följande aspekter kan vara 
relevanta i bedömningen av ett hållbart material: råvarutillgång, energiåtgång 
vid framställning av råvara, utsläpp i samband med materialframställning, 
tillverkning, användning, vattenkonsumtion, produktens livslängd, resthantering 
av produkt samt arbetsmiljö.  
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8.1.1 Undersöka material 
För att öka förståelsen för hållbara material och deras egenskaper genomfördes 
en intervju med en forskare inom naturmaterial och polymerer på Högskolan i 
Skövde, ett besök på Material ConneXion samt litteraturstudier. 

Intervju med forskare på Högskolan i Skövde 
En intervju genomfördes med en forskare inom materialval med fokus på 
naturmaterial och polymerer på Högskolan i Skövde. Frågorna som ställdes var: 
 

• Inom vilket område genomförs forskningen? 
• Vilka material kan rekommenderas till en kökslucka beträffande hållbar 

utveckling? 
• Vilka material är intressanta att undersöka ytterligare? 

 
Målet med intervjun var att erhålla information om forskarens kunskapsområde 
men även om vilka material som var relevanta att studera närmare. Material som 
är biologiskt nedbrytbara ansågs vara intressant eftersom de lätt kan brytas ned 
och cirkulera i det biologiska kretsloppet. Biomassmaterial ansågs därför vara 
intressanta. Enligt forskaren är det ett material som tidigare varit en produkt 
men som har återanvänts och skapats till ett nytt material. Biomassmaterialen 
ansågs relevanta eftersom forskaren tidigare arbetat med liknande material. De 
kan också ha goda hållfasthetsegenskaper, beroende på ursprungsmaterialet. 

Möte med Material ConneXion 
Efter intervjun med forskaren påbörjades undersökningen om vilka krav som 
kunde ställas på det eftersökta materialet. Därefter genomfördes en diskussion 
med Nobia beträffande detta och ytterligare krav tillkom. Kraven 
sammanställdes till en lista och som presenterades för Material ConneXion. 
Denna lista användes sedan som riktlinjer i sökandet efter ett hållbart material.  
 
Kraven som ställdes på materialet var: 
 

• Materialet ska vara hållbart och slitstarkt 
• Materialet ska vara estetiskt tilltalande 
• Materialet ska kunna återanvändas 
• Materialet ska vara lätt att bryta ned 
• Materialet ska ha livcykeltänk 
• Materialet ska ha en lätt vikt eftersom det kan minska på transport- och 

monteringskostnader 
 
Material ConneXion är en databas med en stor materialsamling beträffande 
material och deras egenskaper (Material ConneXion, 2016). Utifrån Nobias krav 
samlades 20 olika material in. Dock kunde materialen inte undersökas på grund 
av tekniska problem med databasen, varför en ny litteraturstudie påbörjades. I 
samband med den skapades en kravspecifikation som förtydligade vilka 
egenskaper materialet, enligt Nobia, borde ha. 
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8.1.2 Kravspecifikation för materialval 
Som tidigare nämndes i kapitel 5, är en kravspecifikation en lista med krav och 
önskemål baserad på tidigare insamlade data. Krav (K) är obligatoriska och 
måste uppfyllas medan önskemål (Ö) inte har karaktären att vara tvingande 
(Cross, 2008).  
 
Kravspecifikationen för material är uppdelad i kolumner; Nummer(nr), 
Krav/Önskemål (K/Ö), Källa, Beskrivning, Förklaring och Datum (se Tabell 18). 
Kraven är numrerade från 1 till 8. Beskrivning formulerar kravet eller 
önskemålet och Förklaring förtydligar beskrivningen. Kraven och önskemålen 
kan besvaras med ja eller nej. En källa anger kravets ursprung. 
Kravspecifikationen är ett levande dokument (Cross, 2008), därför anges datum 
för att förtydliga när kraven ändrats.  
 
Tabell 18- Kravspecifikationen för material.  

Kravspecifikation för material 
 

Nr K/Ö Beskrivning Förklaring  Källa  Datum 
1 K Materialet ska ha en god 

hållfasthet 

Det ska klara av påfrestningar som 

köksluckan utsätts för. Kan kontrolleras med 

att utföra hållfasthetsberäkningar och tester 

för att definiera hur mycket kraft materialet 

tål 

Nobia 15/12 2016 

2 K Materialet ska vara slitstarkt Det ska klara av daglig användning av 

köksluckan. Kan kontrolleras med hjälp av 

undersökningar som testar materialets 

tålighet vid daglig användning av köksluckan. 

Dessa undersökningar kan genomföras 

tillsammans med användaren för att erhålla 

god kännedom om hur köksluckan används 

och vilka förslitningar som kan uppstå 

Nobia 22/12 2016 

3 K Materialet ska vara estetiskt 

tilltalande 

Detta kan bedömas och kontrolleras av 

målgrupper som Nobia tar fram samt 

marknadsundersökningar 

Nobia 15/12 2016 

4 Ö Materialet ska ha en lätt vikt  En minskad vikt kan leda till mindre 

transportkostnader. För att kontrollera att det 

blir rätt vikt och hur lätt materialet måste 

vara för att minska kostnader och utsläpp kan 

beräkningar genomföras.  

Nobia 15/12 2016 

5 K Materialet ska vara biologiskt 
nedbrytbart 

Det kan kontrolleras i diskussion med 
biologer och kemister 

Intervju på 

Högskolan i 

Skövde, 

sektion 8.1.1 

15/12 2016 

6 Ö Arbetsförhållandena ska vara 

fördelaktiga för personer 

som arbetar med 

framställningen av materialet 

Regelbundna kontroller och undersökningar 

av personal på fabrikerna där materialet 

produceras kan genomföras 

Sociala 

aspekter 

sektion 2.1.2 

15/12 2016 

7 Ö Materialet ska inte påverka 

hälsan negativt hos 

konsumenterna 

Flera noggranna kontroller kan genomföras 

innan produktion. Testgrupper med personer 

som är extra känsliga för ämnen i materialet 

kan användas 

Sociala 

aspekter 

sektion 2.1.2 

15/12 2016 

8 Ö Materialtillförseln ska inte 

påverka de boende i området 

där materialet utvinns. 

Detta kan förhindras genom att genomföra 

noggranna kontroller av marken innan 

avverkningen påbörjas. Plantera lika mycket 

träd som skördas så att nytt material kan växa 

upp igen 

Sociala 

aspekter 

sektion 2.1.2 

15/12 2016 
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8.1.3 Materialval 
I litteraturstudien samlades information in om materialval. Materialen som 
ansågs relevanta till fallstudien var MDF-skivan, gran och bambu. MDF-skivan är 
vanlig i företagets sortiment och användes därför som referensprodukt i 
fallstudien. Bambu har tidigare varit intressant för företaget eftersom materialet 
har goda hållfasthetsegenskaper och är estetiskt tilltalande. Det finns god 
tillgång av gran i Sverige, vilket medför korta transporter. Samtliga material är 
estetiskt tilltalande och slitstarka, har goda hållfasthetsegenskaper samt kan 
användas till en kökslucka. 

8.2 Information om Medium Density Fibreboard 
För att genomföra en relevant Jämförelsematris erfordrades mer information om 
köksluckan som är tillverkad av Medium Density Fibreboard (MDF). 
 
Köksluckan Arkitekt plus vit består av MDF-skiva; en träskiva uppbyggd av spån 
från olika material som limmas ihop för att erhålla en hög hållfasthet (Träguiden, 
2016). Oftast används syntetiskt lim. MDF-skivan tillverkas i en torr miljö och 
har en slät yta på båda sidor vilket bidrar till ett estetiskt tilltalande utseende. 
Köksluckan är tillverkad i ett och samma stycke och behandlas med en primer 
vid tillverkningen som förhindrar onödiga rispor. Vidare målas luckan med en 
vattenbaserad färg (vit), som härdas med hjälp av ett UV-ljus. Efter det valsas 
köksluckan. Valsning är en tillverkningsmetod som används för att ändra den 
inre strukturen. Köksluckan passerar mellan två roterande cylindrar, vilket 
minskar köksluckans bredd och höjd, vilket även gör materialet tjockare 
(Ullman, 2003). Tillverkningen genomförs inte i Sverige utan i Polen och därifrån 
importeras MDF-skivan av Nobia. Transporten genomförs med lastbil från Polen 
till Sverige via Östersjön. Trämaterialen som ingår i MDF-skivan är till 70 % 
återvunnet och består av bland annat gran, al, asp, björk och lärkträd.  

8.3 Information om gran 
För att genomföra en relevant Jämförelsematris erfordrades mer information om 
materialet gran. 
 
Gran är en av Sveriges vanligaste trädsorter och 41,4 % av Sverige skogsareal 
består av gran. Den är utbredd över nästan hela Sverige eftersom den fuktiga 
marken i Sverige skogar och den låga temperaturen skapar goda förutsättningar 
för deras tillväxt. Det tar lång tid för en gran att bli fullvuxen i jämförelse med 
bambu. Avverkningen av granen genomförs vid 70–150 års ålder. En gran kan bli 
uppemot 51 meter hög och 5 meter bred, vilket ger mycket virke (Skogssverige, 
2016).  
 
Trä är miljövänligt i jämförelse med andra material. Det släpper ut mindre 
svaveldioxid än andra material och avfallet är minimalt (Petersen & Solberg, 
2005). Dessutom är trä det konstruktionsmaterial som släpper ut minst 
koldioxid (Svenskt Trä, 2017). Granens färg varierar mellan krämvit till lätt gul. 
Dess fibrer går rakt genom trädet med en slät och jämn yta. Gran har en 
medelhög densitet och goda hållfasthetsegenskaper. Materialet klarar av 
maskinbearbetning, sågning, limning och fogning (Svenskt Trä, 2017). 
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Kretsloppet för en gran kan ses i Figur 14. Solen gör att granen får energi att 
växa. Ett fullvuxet träd huggs ned och transporteras till ett sågverk. Därefter tas 
barken bort och materialet sågas till brädor som används till en produkt och som 
därefter eldas upp eller återvinns. Vidare medför förbränningen att koldioxid 
släpps ut, vilket gör att nya träd kan växa. 
 

 
Figur 14- Kretsloppet för bland annat gran (Svenskt Trä, 2017). 

8.4 Information om bambu 
För att genomföra en relevant Jämförelsematris erfordrades mer information om 
materialet bambu. 
 
Bambu växer i många tropiska och subtropiska länder. Det har blivit ett vanligt 
alternativ istället för trä. Bambu används till möbler, hushållsprodukter, båtar 
och musikinstrument. Materialet kan även användas till plywood och MDF. Det 
finns stora skillnader mellan vanligt trä och bambu bland annat genom 
makroskopiska och mikroskopiska, kemiska, fysiska och hållfasthetsegenskaper 
(Chaowana, 2013). 
 
Som tidigare nämnts är bambu ett alternativt material till trä på grund av att den 
är billig, snabbväxande och lättillgänglig. Bambu har liknande fysiska och 
kemiska egenskaper samt hållfasthet som trä (Chaowana, 2013). Bambu har 
länge varit det äldsta byggmaterialet i de tropiska och subtropiska områdena i 
världen. Det är det vanligaste byggmaterialet i Asien. Bambu växer i Asien och 
Afrika och används i Amerika, Europa och Australien. Av all skog i världen är 
ungefär 36 miljoner hektar bambu (Lobovikov,Paudel, Piazza, Ren & Wu, 2007). 
Bambu mognar snabbt och erhåller en hög styrka och efterfrågan ökar ständigt. 
Som tidigare nämnts växer bambu snabbt och kan nå sin fulla längd under en och 
samma säsong (Chaowana, 2013). Tillskillnad från gran är bambu ingen trädsort 
utan ett gräs. Det finns flera sorter med olika diametrar. Det finns nästan 1250 
olika arter av bambu. 20 av dessa kan användas som konstruktionsmaterial 
(Correal, Ramirez, Gonzalez & Camacho, u.å). Bambu är uppbyggd av ett yttre 
och ett inre skal och mellan dessa finns fibrer. Tjockleken beror på vilken sort 
det är, vanligtvis är den 0,7–2,9 centimeter. Bambu kan bli 15–30 meter hög 
(Correal et al., u.å).  
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För att tillverka en bräda i bambu behöver en 2–3 meter lång bambustjälk 
avverkas. Vidare delas den upp i radiella delar som är 1–1,5 meter långa, 
därefter avlägsnas noderna (se Figur 15). För att ta bort inre och yttre lager 
passerar materialet genom en slipmaskin. Materialet behandlas med 
ytbehandling som skyddar bambun mot insektsangrepp. Därefter torkas 
materialet i en ugn för att uppnå en fuktighetsnivå på 5 %. Vidare limmas 
delarna ihop till en bräda (Correal et al., u.å).  
 

 
Figur 15- Illustration som skildrar bambuns uppbyggnad (Correal et al., u.å). 

8.5 Genomförande av fallstudie 
I detta avsnitt redovisas genomförandet av fallstudien på köksluckan. 

8.5.1 Jämförelsematris 
Fallstudien ska genomföras med en Jämförelsematris, i vilken olika aspekter för 
MDF-skivan, gran och bambu ingår (se Tabell 19). Jämförelsematrisen bedöms 
med plustecken (+) som innebär att materialet är bättre än övriga material som 
jämförs, likhetstecken (=) betyder att materialet är neutralt i jämförelse med 
övriga material och minustecken (-) representerar att materialet är sämre i 
jämförelse med övriga material. Eftersom det inte finns exakta uppgifter om 
varje aspekt, tillfogas kommentar till bedömningen och en vinnare för varje 
aspekt utses. 
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Tabell 19- Jämförelsematris för en MDF-skiva, gran och bambu. 

Jämförelsematris  
Aspekt MDF-skiva  Gran  Bambu Kommentar 
Resursutarmning - 

Vid tillverkningen krävs 
att flera olika material 
utvinns 

= 
Tillgången på gran är 
god. Däremot tar det 
längre tid för trädet att 
växa till full längd 

+ 
Bambu växer upp fort 
och vissa sorter kan 
avverkas inom fyra 
månader 

Bambu anses 
som vinnare 

Energi för 
framställning 

- 
MDF-skivan innehåller 
sex olika material, vilket 
leder till hög 
energiframställning 

+ 
Gran bidrar inte till 
hög energiförbrukning 
enligt Chaowana 
(2013) 

+ 
Bambu bidrar inte till 
en hög 
energiförbrukning 
enligt Chaowana 
(2013) 

Det var svårt 
att få tillgång 
till exakta 
uppgifter 
eftersom de 
anses som 
hemliga inom 
vissa företag 
 
Gran och 
bambu anses 
som vinnare  

Övrigt under 
framställning 

Informationen finns ej 
tillgänglig 

Informationen finns ej 
tillgänglig 

Informationen finns ej 
tillgänglig  

Det finns ingen 
information 
tillgänglig, 
vilket gör det 
omöjligt att 
utse en 
vinnare 

Tillverkning - 
Syntetiskt lim används 
vid framställningen av 
MDF-skivan, vilket inte 
är fördelaktigt ur en 
miljösynpunkt 
(Ekobyggportalen, 
2017) 

+ 
Tillverkningen av en 
solid skiva medför inga 
farliga utsläpp. 
Materialet är 
biologiskt och det 
finns inga giftiga 
utsläpp 

+ 
Tillverkningen av 
bambu (se sektion 8.4) 
är likande som för 
gran dock krävs en 
ytbehandling för att 
motverka 
insektsangrepp  

Gran anses 
som vinnare  

Användning = 
Daglig användning  

= 
Daglig användning  

= 
Daglig användning 

Ingen vinnare 
 

Livslängd = 
MDF-skivans livslängd 
är relativt lång. Däremot 
beror livslängden 
mycket på vilken 
ytbehandling som 
används på köksluckan. 
Denna information är 
känslig att ge ut och 
svår att hitta 

= 
Livslängden för gran 
är relativt lång. 
Däremot beror 
livslängden mycket på 
vilken ytbehandling 
som används på 
köksluckan. Denna 
information är känslig 
att ge ut och svår att 
hitta 

= 
Livslängden för bambu 
är relativt lång. 
Däremot beror 
livslängden mycket på 
vilken ytbehandling 
som används på 
köksluckan. Denna 
information är känslig 
att ge ut och svår att 
hitta 

Ingen vinnare  

Återvinning -  
MDF-skivan kan 
återvinnas. Däremot 
påverkas naturen av det 
syntetiska limmet 

+ 
Materialet är lätt att 
återvinna  

+ 
Materialet är lätt att 
återvinna  
 

Bambu och 
gran anses 
som vinnare  

Annat - 
Transporten påbörjas i 
Polen 
 

+ 
Gran finns tillgänglig 
lokalt i Sverige 
 

- 
Transporten påbörjas 
oftast i Asien 
 

Gran anses 
som vinnare i  
 

 

8.5.2 Analys av resultatet från Jämförelsematrisen 
Det var svårt att utse ett vinnande material eftersom vissa aspekter hade större 
betydelse än andra. Därför genomfördes en analys av varje aspekt i 
Jämförelsematrisen. Aspekterna som analyserades var Resursutarmning, Energi 
för framställning, Övrigt under framställning, Tillverkning, Användning, 
Livslängd, Återvinning och Annat. 
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Resursutarmning 
Det behövs sex olika trämaterial för att tillverka MDF-skivor. Dock är uppemot 
70 % återvunnet material vilket gör att endast uppemot 30 % av materialet 
behöver nytillverkas. Detta medför att många transporter, vilket inte är 
fördelaktigt för miljön. Det finns god tillgång på gran i Sverige. Dock tar det lång 
tid för gran att växa upp, minst 70 år. Bambu finns inte lokalt men växer 
snabbare än gran. Bambu är en grässort som i vissa fall växer upp på fyra 
månader. Vid framtagning av bambu avverkas skog för att få plats till att odla 
mer bambu, vilket påverkar befolkningen och djurlivet i området. Trots det 
ansågs bambu som vinnare på grund av att den var snabbväxande.  

Energi för framställning  
Denna information var svår att hitta eftersom den kan anses som hemlig för 
vissa företag. Med tanke på hur många material som ingår i MDF-skivan bör det 
sannolikt krävas mycket energi vid framställningen. Energiåtgången för 
framställning av produkter gjorda av gran och bambu är osäker men eftersom 
MDF-skivan innehåller sex material ansågs gran och bambu som vinnare.  

Övrigt under framställning 
Denna aspekt var svår att undersöka eftersom informationen var svåråtkomlig, 
varför ingen vinnare utsågs. Ytbehandlingarna kan påverka framställningen av 
materialet. Det kan innebära att de påverkar personalens hälsa, materialets 
egenskaper och omgivningen kring fabriken.  

Tillverkning 
Det finns skillnader i tillverkningsprocessen för en MDF-skiva och gran och 
bambu. Under tillverkningsprocessen av MDF-skivan blandas spån med 
syntetiskt lim, vilket inte är miljövänligt. Tillverkningsprocessen för gran och 
bambu är likartad, se sektion 8.3 och 8.4. Däremot behöver bambu en 
ytbehandling som förhindrar insektsangrepp, vilket inte krävs för gran och 
därför utsågs gran som vinnare.  

Användning  
Det gjorde en bedömning att köksluckor av gran, bambu och MDF används på 
samma sätt. Användaren kan eventuellt påverkas hälsomässigt av olika 
ytbehandlingar men informationen om detta saknades. Därför kan inget material 
anses som bättre än något annat. 

Livslängd  
En kökslucka är inte en teknologisk produkt som utvecklas hela tiden, vilket 
medför att den inte behöver bytas ut lika ofta som till exempel en mobiltelefon. 
Därför kan livslängden på en kökslucka anses som relativ lång, ungefär 25 år. 
Däremot är det svårt att uppskatta livslängden för materialen bambu och gran. 
Detta beror på att ytbehandling har en stor inverkan på livslängden. Både bambu 
och gran har en god hållfasthet vilket medför att köksluckan blir tålig och klarar 
av höga belastningar. Eftersom det inte fanns någon information om en specifik 
ytbehandling kunde inte en rättvis bedömning göras, vilket medförde att ingen 
vinnare kunde utses. 
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Återvinning 
Återvinningen av köksluckan anses lätt att genomföra eftersom den enbart 
består av ett material, förutom de handtag och fästen som normalt förekommer 
på en kökslucka. Dessa metalldelar påverkar inte materialjämförelsen då de 
förekommer på köksluckor av alla sorters material. Positivt för återvinningen är 
att alla tre material som jämförs i detta projekt är biologiskt nedbrytbara. En 
avgörande faktor är innehållet i ytbehandlingen och hur det påverkar naturen 
och människan. MDF-skivan innehåller uppemot 70 % återvunnet material och 
kan lätt brytas ned. Det är däremot inte fördelaktigt att materialet består av 
uppemot 30 % lim som inte är biologiskt nedbrytbart. Gran och bambu kan utses 
som vinnare. 

Annat 
Vad gäller transporter av materialet till köksluckor ses en stor skillnad. Eftersom 
produktionen och tillverkningen sker i Tidaholm är det ur transporthänseende 
fördelaktigt om materialet finns i närområdet. MDF-skivan tillverkas i Polen. 
Detsamma gäller för bambu eftersom den mestadels växer i Asien. Detta medför 
stora transportkostnader och koldioxidutsläpp för att kunna transportera 
materialet till Sverige. Däremot växer och förädlas gran lokalt. Därför ansågs 
gran vara det lämpligaste materialet beträffande transport. 

8.5.3 Resultat 
Bambu och gran var jämförbara i Jämförelsematrisen. Båda materialen kan 
användas till köksluckor men den avgörande aspekten var transporten. Om 
transporten av bambu hade kunnat göras mer miljövänligt och till en lägre 
kostnad hade det varit fördelaktigt för företaget att använda bambu. I framtiden 
kanske det går att lösa, till exempel genom att skapa odlingar som är större än i 
dagsläget och ligger närmare Sverige och effektivare transporteringsätt än vad 
som används idag. Materialet som ansågs vara lämpligast för Nobia var därför 
gran, dels eftersom det finns tillgång i Sverige men också för att långa 
transporter kan undvikas. Materialet är solitt och återvinns lätt och är dessutom 
starkt och hållbart. 
 
Utifrån informationen från fallstudien, tidigare undersökningar och studier finns 
tillräckligt med information för att kunna presentera resultatet av 
ekodesignprocessen och fallstudien. 
  



 52 

9 Slutgiltigt resultat 
Resultatet av projektet var en ekodesignprocess, Nobias befintliga designprocess 
inkluderat implementerade ekodesignmetoder och ett materialförslag till Nobia. 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna som skapades i början av projektet i 
sektion 1.2. 
 
Faktorer som påverkar hållbar utvecklingen för Nobia och andra företag är 

ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Men också 

livscykelaspekterna kan påverka, vilka innefattar råvaruutvinning, framställning 

(förädling), framställning (tillverkning), användning, resthantering 

(materialåtervinning), resthantering (deponering och energiframställning).  

9.1 Resultatet av ekodesignprocessen 
Det finns flera metoder att använda för en hållbar utveckling Metoderna som 
slutligen inkluderades i ekodesignprocessen var Ekostrategihjulet, Philips five 
fast, Jämförelsematris, Ekodesignportfolio och MFMEA. I framtiden ska 
Ekostrategihjulet och Ekodesignportfolion sammankopplas med företagets 
Scorecard, vilket tillfogades i Industrialiseringsfasen (se Tabell 20) 
 
Tabell 20- Den slutligen föreslagna ekodesignprocessen. 

Fas Aktiviteter 
Idégenerering: Syftet är att, 
genom granskning av trender 
och rådande marknad samt en 
diskussion om genomförbara 
prioriteringar, utforska 
projektets möjlighet. I denna fas 
påbörjas de första 
idégenereringarna av 
kökskoncepten.  

• Trendspaning genomförs på olika mässor för att få inspiration till nya idéer 
• Marknadsundersökningar genomförs 
• Prioriteringar görs av konceptutvecklare och produktchefer genom att 

bestämma vilka idéer som ska vidareutvecklas  
• Design brief och Business case skapas 
• Workshops, i vilka idégenereringar genomförs med hjälp av bland annat 

skisser och modeller 
• Kökskoncepts-plattformar skapas 

• Ekostrategihjulet 
• Philips five fast 

Konceptutveckling: Syftet är 
att vidareutveckla kökskoncept. 
Det utgående resultatet från 
denna fas är koncept Design 
brief som används som 
underlag i 
Produktutvecklingsfasen.  

• Produktidéerna utvecklas för varje kökskoncept  
• En tidslinje skapas och olika kökskoncept placeras ut beroende på när 

koncepten ska lanseras 
• För att testa koncepten genomförs fokusgrupper som består av användare  
• Business case färdigställs tillsammans med ekonomiavdelningen 
• Analys av produktions- och inköpsmöjligheter 
• Ritningar och prototyper skapas för kökskoncepten 
• Diskussioner om material och kulörer genomförs 
• Ett kökskoncept fastställs och information om dem levereras till företagets 

produktutvecklare 
• Utgående data från denna fas är koncept Design brief 

• Jämförelsematris  
• Ekodesignportfolio 

Produktutveckling: Syftet är 
att vidareutveckla 
produktgrupperna som bland 
annat består av handtag, fästen  
och köksluckor. 
Produktionsmöjligheter 
undersöks, ritningar skapas och 
riskanalyser genomförs. 

• Produktkoncepten utvecklas till färdiga produkter 
• Diskussioner om certifieringar genomförs 
• Ritningar skapas i 2D och 3D  
• Range content skapas. Det innebär till exempel vilken storlek, antal utförande 

och kulörer som ska finnas för en kökslucka per varumärke 
• Request For Quotation (RFQ), offertförfrågan skapas för att bestämma 

leverantörer eller om produkten ska produceras internt. För att bestämma det 
skapas ritningar och specifikationer skickas ut tillsammans med range content 
samt årsvolym. Leverantörerna skapar prover och föreslår ett pris på 
produkten (köksluckan). Vilken leverantör som blir den slutgiltiga baseras på 
vilket pris och kvalité som produkten (köksluckan) får av dem 

• Request For Information (RFI) innebär att information skickas ut till 
leverantörer för att erhålla ett prisförslag på produkten 

• Leverantörsbedömningar genomförs 
• Materialhantering 
• Verktygschema skapas 
• Processriskanalys skapas 
• Ett utkast skapas beträffande kvalitetsplanering och 

arbetsinstruktioner 
• Kontroll av måttsättning 
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• Designriskanalys skapas 
• Fysiska prototyper skapas för att utvärdera design och genomföra tester på 

den 
• Design brief utvecklas till en produktspecifikation som innehåller alla krav för 

respektive produkt 
• Business case avslutas 
• Leverantörer bestäms och NACT-fil skapas, vilken innehåller all produktdata 

(interndata inom företaget). NACT är företagets egna portal som samlar 
projektets dokument på ett ställe. 

• Designen blir låst och kan ej ändras under processen 

• Jämförelsematris 
• MFMEA 

Industrialisering: Syftet är att 
kontrollera om produkterna kan 
produceras och lanseras till 
marknaden.  

• NACT-filer och teknisk information delas ut till lokala enheter 
• Instruktionsmanualer skapas 
• Leverantörs-flödeskedja (SCF) skapas 
• Försäljning-och monteringsplaner skapas 
• Produktionen testkörs 
• Produktspecifikationen kontrolleras  
• Master sample skapas 
• Flödeskedjan bekräftas 
• Försäljning- och monteringsplaner bekräftas 
• Avtal undertecknas med leverantörer 
• Personal från de lokala varumärkena arbetar med ritprogram och 

marknadsföringsmaterial  
• Scorecard 

 
Ekostrategihjulet föreslogs för att öka kreativiteten och tillföra fler hållbara 
aspekter som kan beaktas i Nobias workshops och idégenereringar. Philips five 
fast implementerades i Idégenereringsfasen för att snabbt eliminera idéer som 
inte är genomförbara. I Konceptutvecklingsfasen påbörjas diskussioner om 
material och kulörer, varför en Jämförelsematris borde tillfogas. 
Ekodesignportfolio implementerades för att sålla ut koncept på ett relevant och 
enkelt sätt som företaget också är bekant med. Under Produktutvecklingsfasen 
genomförs ytterligare diskussioner om kulörer och därför tillfogades 
Jämförelsematrisen. MFMEA föreslogs att tillfogas i Produktutvecklingsfasen 
eftersom företaget har god kännedom om riskanalyser och arbetar sedan 
tidigare med liknande metoder. I Industrialiseringsfasen, när en produkt är 
färdigutvecklad, rekommenderades en uppföljning med Ekostrategihjulet och 
Ekodesignportfolion för att jämföra konceptet och genomföra en bedömning av 
produktens hållbarhet. Det kunde göras genom att sammankoppla 
Ekostrategihjulet och Ekodesignportfolion med Nobias kommande Scorecard. 

9.2 Resultatet av fallstudien 
För att verifiera ekodesignmetoderna genomfördes en fallstudie på de metoder 
som ingick i Produktutvecklingsfasen i ekodesignprocessen, vilka var 
Jämförelsematris och MFMEA. Jämförelsematrisen ansågs mest relevant för valet 
av material och genomfördes därför i fallstudien. Som tidigare nämndes 
jämfördes MDF-skivan, bambu och gran. MDF-skivan var relevant eftersom den 
redan används av Nobia och att de tidigare varit intresserade av bambu. Gran 
ansågs relevant för att det är ett av de vanligaste träslagen i Sverige. Från 
analysen av Jämförelsematrisen fastställdes att gran är det bästa materialet för 
Nobia. Detta beror på korta transporter och tillgången på materialet.  
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10 Diskussion och slutsats 
Ett projekt kan genomföras på flera sätt och många problem kan uppstå. I detta 
kapitel diskuteras fördelar och nackdelar om projektet, metodiken och 
resultatet. Kapitlet innehåller även en slutsats och förslag till vidareutveckling. 

10.1 Metodik 
I detta avsnitt diskuteras metodiken beträffande ekodesignprocessen och 
fallstudien. 

10.1.1 Ekodesignprocessen 
Projektet påbörjades med en litteraturstudie som innefattade studier av 
ekodesignmetoder och olika begrepp inom ekodesign. Det var ett tidskrävande 
arbete eftersom många metoder liknade varandra, vilket medförde att mycket 
tid spenderades på att förstå hur metoderna fungerade och hur de skulle 
tillämpas. Denna tidsåtgång kunde inte undvikas eftersom informationen från 
litteraturstudien utgjorde en relevant grund för det fortsatta arbetet med 
implementeringen av ekodesignmetoder. 
 
Ett målträd skapades före kravspecifikationen för att definiera projektets och 
ekodesignprocessens mål. För att erhålla ett bättre resultat av målträdet kunde 
ett dokument ha skickats ut innehållande information om hur målträdet skulle 
genomföras och vad målet var till produktutvecklaren som metoden 
genomfördes tillsammans med på företaget. Produktutvecklaren hade även 
kunnat diskuterat mål och krav på projektet samt ekodesignprocessen med 
andra produktutvecklare på företaget innan metoden genomfördes. 
Kravspecifikationen baserades på målträdet och kraven kan anses som vaga. De 
hade kunnat beskrivas mer konkret för att göra kravspecifikationen mer tydlig. 
Detta hade kunnat uppnås genom att definiera vad företaget ansåg vara lätt och 
enkelt med metoderna. Fler förslag på krav hade erhållits om fler personer på 
företaget medverkat i skapandet av målträdet. Detta hade givit fler krav på 
ekodesignprocessen och ekodesignmetoderna. Mer tid hade sparats om 
kravspecifikationen skapats före litteraturstudien eftersom det hade bidragit till 
att fler metoder eliminerats. Men samtidigt hade det varit svårt eftersom det då 
inte funnits någon kännedom beträffande olika ekodesignmetoder och vilka 
ställda krav som varit relevanta för metoderna, vilket hade försvårat arbetet.  
 
Under sållningen av ekodesignmetoderna genomfördes en metod inspirerad från 
Knight och Jenkins (2009). Det hade varit mer givande om fler personer kunnat 
medverka för att erhålla en mer objektiv sållning av metoderna. En workshop 
eller en fokusgrupp hade varit lämpligt att genomföras tillsammans med 
produktutvecklare, konceptutvecklare och hållbarhetsansvarig på företaget. 
Även kravspecifikationen för material innehöll vaga krav, vilket kunde 
förbättrats genom samråd med företaget. Deras kunskaper om material hade 
kunnat bidra till mer konkreta krav för materialet som till exempel specificerade 
hållfasthets- och densitetsvärden. Detta genomfördes tyvärr inte eftersom delar 
av produktionen för material genomfördes i Polen vilket försvårade arbetet. 
Däremot kunde trots det en kravspecifikation för material skapas. 
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Under projektet genomfördes intervjuer och diskussioner med företaget och 
mycket information erhölls om deras uppfattning av ekodesign. Om fler 
produktutvecklare och andra anställda som till exempel hållbarhetsansvarig 
medverkat i intervjuerna hade ytterligare information och åsikter om 
ekodesignmetoderna, deras krav och implementeringen i Nobias befintliga 
designprocess samlats in. Det hade varit givande att intervjua den 
hållbarhetsansvarige på förtaget beträffande Nobias designprocess och 
implementeringen av ekodesignmetoder. Det hade varit möjligt om personen 
inte varit nyanställd och under upplärning vid tiden som utvärderingen av 
metoderna genomfördes. Trots det bidrog företagets produktutvecklare och 
konceptutvecklare med relevant information. 
 
Det fanns även en oklarhet gällande mål och förväntat resultat i början av 
projektet, vilket kan ha bidragit till otydlighet. Detta hade kunnat förhindras 
genom att tidigt i projektet skapa ett målträd tillsammans med företaget för att 
förtydliga projektet och slutresultatets mål. Vid identifieringen av Nobias 
designprocess intervjuades enbart en produktutvecklare som utvecklade 
köksluckor. Om produktutvecklare för andra produktgrupper intervjuats hade 
ytterligare aktiviteter kunnat identifierats under Produktutvecklingsfasen. Dessa 
aktiviteter hade varit relevanta för ekodesignprocessen. 

10.1.2 Fallstudien 
Fallstudien genomfördes på en kökslucka genom en Jämförelsematris. Den 
ansågs relevant eftersom den jämför material, något som företaget efterfrågade. 
Metoden var lämplig för fallstudien eftersom det inte fanns detaljerad 
informationen om materialen, vilket hade krävts om till exempel en MET-matris 
hade utförts i fallstudien. Köksluckan innehöll inga övriga detaljer, därför kunde 
enbart bedömningar göras på materialet och ytbehandlingarna. Om fallstudien 
genomförts på en kökslucka med fler detaljer som handtag och skruvar hade ett 
mer detaljerat resultat erhållits. Om Jämförelsematrisen genomförts tillsammans 
med personer inom företaget, till exempel material-, tillverknings- och 
produktionsansvariga, hade eventuellt mer detaljerad information erhållits om 
materialet.  

10.2 Resultat 
I detta avsnitt diskuteras resultatet beträffande ekodesignprocessen och 
fallstudien. 

10.2.1 Ekodesignprocessen 
Målet med implementeringen av ekodesignmetoder uppnåddes eftersom 
metoderna som implementerades var lätta att förstå och genomföra. Detta är 
viktigt för ett företag som ska börja arbeta med ekodesign. För att inte motverka 
kreativitet och motivation krävs det metoder som är lätta att förstå och enkla att 
genomföra. 

10.2.2 Fallstudien 
Resultat av fallstudien var att gran rekommenderades som material till 
köksluckan. Flera olika material jämfördes (MDF-skivan, gran och bambu) och 
ingen av materialen hade någon ytbehandling. För att kunna göra en bättre 
bedömning av materialen hade mer information om ytbehandlingar behövts. 
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Fallstudien genomfördes på en kökslucka utan andra detaljer och därför kunde 
enbart materialet bedömas beträffande miljöaspekter. Som tidigare nämndes 
hade resultatet blivit annorlunda om mer information om materialet erhållits 
från material-, tillverknings-och produktionsansvariga.  
 
Metoden som genomfördes under fallstudien var en Jämförelsematris. För att 
kunna genomföra fallstudien krävdes god kännedom om olika material och deras 
egenskaper. Information om material skulle genomföras parallellt med 
implementeringen av ekodesignmetoder men på grund av ett sent materialval 
kunde inte lika mycket information om material erhållas. Om materialvalet 
genomförts tidigare hade det varit lättare att hitta relevant information om 
materialen och en bättre bedömning av aspekterna i Jämförelsematrisen hade 
därmed kunnat göras. Ett annat resultat hade erhållits om 
informationssökningen påbörjats tidigare och att inte enbart litteraturstudier 
genomförts beträffande materialet. Det hade varit givande att genomföra 
intervjuer med Nobias kontakter för tillverkningen, vilka dock inte fanns på plats 
i Tidaholm. Besök på en tillverkningsindustri som framställer de undersökta 
materialen, hade också givit relevant information. Det hade givit mer 
information om de olika aspekterna i Jämförelsematrisen. Om en fokusgrupp 
genomförts gällande fallstudien med personer med kunskaper inom tillverkning 
av MDF-skiva, bambu och gran hade troligtvis ett bättre resultat erhållits på 
Jämförelsematrisen.  

10.3 Slutsats  
Att implementera ekodesignmetoder till en designprocess kan vara svårt, 
eftersom olika metoder passar olika företag. Det går inte att skapa en generell 
process med integrerade ekodesignmetoder, eftersom Nobias designprocess är 
annorlunda än andra företag. Beroende på metodens syfte kan den behöva 
ändras efter projektets karaktär. Att arbeta med ekodesign kan medföra ett 
nytänkande, skapa motiverade medarbetare och utveckling av hållbara 
produkter. Detta resulterar i att miljöhot samt klimatförändringar kan minskas, 
varför ekodesign är fördelaktigt. 

10.4 Förslag till vidareutveckling  
I framtiden rekommenderas att arbeta med att anpassa alla metoder i 
ekodesignprocessen till Nobias Scorecard. Detta kan bidra till att bedöma om en 
produkt är hållbar eller inte, vilket kan underlättas av att skapa en 
graderingsskala mellan 1 och 5 för Ekostrategihjulet. Det rekommenderas även 
att skapa ytterligare graderingar som är relevanta för varje ekodesignmetod i 
Nobias Scorecard. Vidare är en rekommendation att använda Statusanalys vid 
uppstarten av arbetet för hållbar utveckling. Detta innebär att medarbetarna kan 
diskutera företagets strategier och definiera mål som medarbetarna har för en 
hållbar utveckling. Denna metod kan genomföras vid nyanställning och om 
projekten helt byter område eller inriktning. Idag följer inte Nobia en ISO-
standard om miljöanpassad produktutveckling i det dagliga arbetet i 
produktutvecklingen. Detta är något som de rekommenderas att använda 
eftersom det är ett lätt och strukturerat sätt att följa arbetet för ekodesign, 
framförallt vid starten av arbete med ekodesign.  
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Bilaga A- GTM process 
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Bilaga B- Intervjufrågor till konceptutvecklare 
Huvudfrågan är: Vad innebär din roll som konceptutvecklare på Nobia? 
Start  

• Hur många är det som arbetar med konceptdelen?  

•  Huvudfrågan: Vad innebär din roll som konceptutvecklare?  

• Vilka metoder ingår i idégenereringsfasen av designprocessen? Vilka metoder 

vidareutvecklas senare i designprocessen? 

Mitten: 
• Vilka metoder använder konceptutvecklarna? 

• Hur ser konceptutvecklarens arbetsuppgifter ut? 

• Hur samverkar du med övriga personer eller aktörer i designprocessen? 

• Hur bestäms vilka områden som ska beröras? 

• Hur implementeras hållbarhetstänket inom konceptutvecklingsdelen av 

designprocessen? 

• På vilket sätt resoneras kring material i den delen av processen? 

• Hur resoneras det beträffande transport och logistik? 

• Hur kan era konceptmöten se ut? Finns det någon plan för hur de ska 

se ut och finns någon mall som skildrar vad som ska diskuteras under 

dessa möten? 

Från ditt arbete med konceptet: 

• Vad skickar konceptutvecklare vidare till nästa person att arbeta vid en annan 

del av designprocesssen? 

• Vilka är dina kontaktuppgifter för återkoppling av denna intervju? 
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Bilaga C-Intervjufrågor till produktutvecklare 
Frågor om hela produktutvecklingsprocessen 
Start: 

• Hur skapas Design brief?  

• Ser de olika ut beroende på projekt?  

• Finns det någon standardmall? 

Du nämnde att det finns nio product managers 

• Hur är dessa nio uppdelade när det kommer till områden för köket? 

• Hur genomförs och förbereds era workshops? Vad är opportunity evaluation? 

• Hur används detta? 

• Hur genomförs det? 

• Varför används den? 

• I vilket steg av designprocessen används detta? 

• Hur är utvecklingen av kökskoncept uppdelade inom designprocessen? 

• Vad är konceptgenomgång? 

• Var någonstans genomförs fokusgrupperna? I konceptdelen? 

• Varför används fokusgrupper?  

• Vad består fokusgrupperna av? 

• Vad är en produktgrupp?  

• Hur är produktgrupperna uppdelade? 

• Hur används skisser och prototyper i konceptutvecklingen? 

Mitten: 
Frågor om produktutvecklingsdelen av GTM processen: 

• Ge ett exempel på hur produktutvecklare arbetar inom 

produktutvecklingsfasen av designprocessen.  

• Vad är det första som produktutvecklarna gör efter mötet med 

konceptutvecklaren? 

• Hur delas konceptdelarna upp i produktutvecklingen? 

• Hur samarbetar konceptutvecklare och vid utvecklingen av produktgrupperna? 

• Genomförs någon idégenerering under produktutvecklingen? eller baseras det 

på konceptutvecklarens arbete?  

• Hur bestäms vilka koncept som ska vidareutvecklas?  

• Hur genomförs konceptvalet? 

Slut: 
Övrigt: 

• Hur bestäms launch window? 
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Bilaga D-Statusanalys 
Företaget 

1. Vad är företagets affärsidé och hur passar ekodesign in? 

2. Följer företaget speciella rutiner/metoder under produktutvecklingen? I så fall 

vilka? 

3. Har företaget infört kvalitet- eller miljöledningssystem? 

4. Hur motiverade är medarbetarna för utvecklingsarbete? 

5. Har företaget en ledning som stimulerar till utveckling och prioriterar detta? 

6. Är medarbetarna vana vid att samarbeta mellan avdelningar och 

kompetensområden i företaget? 

7. Vilken kompetens inom produktutveckling finns i företaget? 

8. Vilken kompetens inom miljö finns inom företaget? 

9. Hur genomförs marknadsanalyser och analys av kundens behov? 

10. Har branschen/företaget erfarenhet av speciella miljökrav på sina produkter? 

11. Vilket är företagets främsta konkurrensfördel? (pris, kvalitet, image, annat)? 

12. Har företagets produkter egenskaper som är unika jämfört med 

konkurrenternas? Vilka? 

Marknaden 
13. Vilka är företagets kunder? 

14. Vilka är trenderna på marknaden och i samhället när det gäller företagets 

bransch (priskänslighet, miljömedvetenhet, image)? 

15. Vilka myndigheter och branschföreningar är viktiga eller intressanta för 

företaget, vad gäller till exempel branschavtal, miljöpolitik, miljölagar, 

exportregleringar? 

16. Vilka nuvarande konkurrenter och eventuella framtida har företaget? 

Tänk också på alternativa produkter och tjänster som kan täcka samma 

funktion. 

17. Vilka leverantörer har företaget? Hur fungerar samarbetet mellan dessa? 

Hur duktiga är leverantörerna på miljöområdet? 

18. Vilka övriga samarbetspartners har företaget? 

19. Vilka av intressenterna är intresserade av att företaget miljöanpassar sina 

produkter? 

20. Vilka miljökrav och önskemål har de? 
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Bilaga E-Checklista Miljöanpassad produktutveckling 
Inköp/anskaffning 
Leverantörens miljöpåverkan 

 Välj leverantörer med ett aktivt och seriöst miljöarbete 

Materialets miljöpåverkan 
 Använd så lite material som möjligt 

 Använd förnyelsebara material 

 Välj återvunnet material 

 Undvika farliga ämnen i komponenter, material och 

framställningsprocesser 

 Undvik material vars framställning är energikrävande 

 Undvik material som leder till uttömning av begränsade naturresurser 

Miljöpåverkan vid inleverans av material/komponenter/delsystem 
 Välj leverantörer i närområdet  

 Utforma komponenter/delsystem för effektiv packning 

 Minimera vikten på material/komponent/delsystem och dess emballage 

Tillverkning 
Miljöpåverkan under tillverkningsprocessen 

 Minimera energiförbrukningen 

 Minimera mängden avfall och utsläpp 

 Undvik farliga kemikalier i tillverkningsprocessen 

 Minska behovet av kemikalier 

 Minimera mängden spillmaterial och kassationer 

 Återanvänd eller återvinn spillmaterial, restprodukter och avfall 

Miljöpåverkan vid utleverans av färdig produkt 
 Välj energieffektiva utsläppsnåla transportsätt 

 Effektivisera distributionssystemet 

 Utforma produkter som kan packas effektivt 

 Minimera vikten på produkten och dess emballage 

Användning 
Miljöpåverkan i samband med installation 

 Minimera mängden emballagematerial och välj återvinningsbart 

material 

Miljöpåverkan under användning/drift 
 Eftersträva en låg energiförbrukning 

 Minimera energiförluster, till exempel friktions- och värmeförluster 

 Minimera utsläpp 

 Använd miljöanpassade drifthjälpmedel 

 Minimera vikten (om produkten transporteras under användningsfasen) 

 Minimera mängden förbrukningsmaterial 

 Möjliggör återvinning av förbrukningsmaterial/förbrukningsdetaljer 

Livtidsoptimering 
 Modulindela produkten 

 Möjliggör uppgradering och tillbyggnad 

 Underlätta service och reparation 

 Utforma en robust och hållbar konstruktion 

 Eftersträva en tidlös design 

Resthantering 
Demontering 
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 Utforma tydliga moduler och submontage 

 Placera fästpunkter för enkel åtkomst och frånskiljning 

 Minimera antalet fästpunkter 

 Använd få typer av fästelement, få olika skruvdimensioner osv 

 Möjliggör demontering och standardverktyg 

 Märk upp komponenter som innehåller miljöhälsofarliga ämnen 

 Lämna information om demontering 

Återanvändning 
 Möjliggöra oförstörande demontering  

 Välj standardkomponenter och märk med standardbeteckning 

 Bygg in möjligheter till enkel visuell kontroll 

 Skydda mot slitage och korrosion och underlätta rengöring 

Materialåtervinning 
 Välj material som är tekniskt sett enkelt att återvinna  

 Välj material som har ett etablerat återvinningssystem 

 Minimera antalet olika material  

 Undvik sammansatta material (kompositer) 

 Undvik ej löstagbara förband mellan olika material 

 Undvik förband där ett främmande tillsatsämne tillförs, t ex limförband 

 Märk upp plastmaterial 

 Undvik att lackera eller metallbelägga plastdetaljer 

 Undvik metallinsatser i plastdetaljer 

Förbränning och deponering 
 Välj brännbara material 

 Undvik farliga ämnen i produkten  


