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Sammanfattning 
Rapporten behandlar framtagandet av en produktutvecklingsmetod för industriellt restmaterial. 
Studien har gjorts på uppdrag av Creatables som är ett projekt inom företaget KAAV AB. Creatables 
arbetar med att ta fram konsumentprodukter genom att ta tillvara och förädla restmaterial från 
industrin, därav deras slogan Made from Waste.  
 
Dagens konsumtionssamhälle förbrukar mycket av jordens resurser och det krävs en effektivisering i 
utnyttjandet av dessa för att säkra tillgångar för framtida generationer. Creatables är ett ungt projekt 
med små resurser och således har syftet med examensarbetet varit att ta fram en ny 
produktutvecklingsmetod för Creatables anpassad till deras arbetssätt och storlek. 
 
För att utreda uppgiften har arbetet delats in i två delar som sedan utvecklats parallellt med varandra. 
En produktutvecklingsmetod och ett flertal produkter av restmaterial har arbetets fram. 
 
Litteraturstudier, intervjuer och studiebesök har genomförts för att bygga en grund för resultatet att stå 
på. Tidigare publicerade teorier om produktutveckling har studerats och informationen och resultaten 
från dessa har i kombination med produktutvecklingsarbetet använts för att ta fram en 
produktutvecklingsmetod som passar Creatables. 
 
Resultatet är indelat i tre huvudområden. Första delen av resultatet är en vägledning till hur Creatables 
bör arbeta och tänka för att hitta relevanta företag. Därefter följer en utförlig beskrivning av den 
framtagna produktutvecklingsmetoden som har fått namnet The Creatables’ Way. Till sist redovisas en 
produkt i form av en slipshållare. Slipshållaren håller tillbaka slipsen på samma sätt som en 
slipsklämma men gör detta på baksidan av slipsen utan att synas. Slipshållaren går även att integrera i 
emballaget som skjortan levereras med och därmed förädlas emballaget och mängden av avfall 
reduceras vilket ger ett mervärde till både skjortan och dess emballage. 
 
Fortsatt arbete bör bedrivas med att testa och utvärdera den framtagna produktutvecklingsmetoden 
med avsikt att jämföra den med Creatables arbetssätt idag för att sedan kombinera starka och svaga 
sidor från de båda. Slipshållaren ska testas i en nollserie för att bestämma den slutgiltiga designen och 
en bedömning bör göras om ett patent eller mönsterskydd ska sökas. 
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Abstract 
This report covers the work on developing a new product development method for industrial waste 
material. The study is an assignment from Creatables which is a project within KAAV AB. Creatables 
is currently gathering industrial waste to turn it into new design products, hence their slogan Made 
from Waste. 
 
Today’s society consumes a lot of earth’s natural resources and a more effective use of those resources 
must take place to make life equally pleasant for future generations. Creatables is a new project with 
limited resources why the purpose of this master’s thesis has been to develop a method that suits 
Creatables size and workflow. 
 
To succeed with the study the work has been divided into two parts that has been going on parallelly. 
One product development method and a number of products have been generated. 
 
Literature, interviews and field studies have been conducted to build a solid ground for the result to 
stand on. Earlier published theories on product development have been read and the information and 
result of these in combination with the developed products have been used to create a new method for 
Creatables. 
 
The result is divided into three main parts. The first part is a guide to how Creatables should work to 
find interesting companies. Then a thorough description follows on the new product development 
method named The Creatables Way. Finally a new tie holder is presented. The tie holder restrains the 
tie like a tie bar but does that at the back of the tie without exposing itself. The tie holder is also 
possible to integrate in the collar support that arrives with the shirt when it’s new. This way the 
amount of packaging is reduced and so is the amount of waste. 
 
Future work should be conducted on testing and verifying the new product development method and 
compare it with the ones that Creatables is using today. The tie holder needs a production test to 
establish the final design and an investigation must be done to determine if a patent inquiry in 
necessary. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till hur konsumtionen påverkar resurshanteringen i världen och 
dessutom ges en bakgrund till KAAV och Creatables. 

1.1 Konsumtion 
Detta kapitel refererar till, om inget annat anges, David Report utgåva 9. 
 
I dagens samhälle är det hög tid att börja ifrågasätta den pågående konsumtionshysterin. Den har en 
mycket direkt påverkan på vår resurshantering. När vardagliga saker som till exempel kläder, möbler 
och elektronik blir billigare och stora länder som Brasilien, Kina och Indien växer i sin ekonomi krävs 
mer naturresurser. Konsumtionen av den allt rikare under- och medelklassen i fattiga länder är ett 
oundvikligt faktum. Denna utveckling är inte konstig på något sätt, att den allt rikare befolkningen vill 
ta del av samma varor och tjänster som erbjuds internationellt är en naturlig utveckling mot en högre 
standard. 
 
Samhället idag är byggt på konsumtion av varor och tjänster där uttrycket money makes the world go 
round är vedertaget. Det blir hela tiden svårare att undkomma de krafter som vill att vi ska spendera 
våra pengar så fort som möjligt. Vi tar SMS-lån för att tillfredställa alla köpbegär som via 
reklambudskap når oss så fort vi kliver ur sängen på morgonen. John A Greco, ordförande för Direct 
Marketing Association (DMA), sa i oktober 2006 att konsumenten exponeras för 5000 budskap per 
dag och att gränsen för vad en människa kan ta åt sig för länge sedan är nådd (Pettersson, 2006). All 
reklam har samma grundläggande syfte, nämligen att få oss att köpa just den produkten för att bli 
lyckligare. Konsumtion har gått från att köpa det man behöver till att bli ett i många fall kostsamt 
tidsfördriv. Olyckligtvis fyller denna överkonsumtion våra soptunnor mycket snabbt och kostar jorden 
stora mängder av dess naturliga resurser. Saker, prylar och grejer fyller våra hem och det är ingen 
överdrift att idag säga att den som har mest saker när man dör vinner. 
 
Dagens konsumenter börjar mer och mer ifrågasätta produkters uppkomst och ursprung i och med 
kunders attitydändring på grund av den senaste tidens alarmerade rapporter om vår planets hälsa. I 
framtiden kan det kanske vara mer passande att säga att den som dör med mest insikt vinner. Den 
överkonsumtion av saker som fyller våra liv får många att inse att de blir hindrade att hitta den riktiga 
lyckan i livet när shoppingen blir ett substitut för något vi saknar. 
 
Det finns etiska aspekter på den konsumtionen som bedrivs idag. Är det rätt att ha shopping som ett 
nöje när nästan en miljard går och lägger sig hungriga om kvällen (SIDA, 2009)? Som konsument har 
vi alla möjligheter i världen att påverka. Givetvis är det varje människas fullständiga rättighet att 
tillgodose sig själv med mat och husrum för en dräglig tillvaro, men sen då? Det är vi som bestämmer 
vad vi köper och med detta väljer vi vad vi investerar våra pengar i. Världen kommer sedan att formas 
efter dessa beslut, det finns alltså både bra och dålig konsumtion. 

1.1.1 Produktion och mode 
Innan konsumtion kan ske måste någon form av produktion ske. Detta görs av företagen och de som 
styr företagen. Arbetar företagen idag med att utveckla metoder för hållbar utveckling som kan erbjuda 
produkter till en lycklig befolkning som lever i harmoni med planeten eller skyndar de på utvecklingen 
av nya produkter för att så snabbt som möjligt sälja nya saker till oss för att tjäna mer pengar?  
 
En förändring i sättet vi konsumerar kan dock börja skönjas. Fler och fler tänker efter lite extra innan 
de accepterar vad de olika företagen erbjuder. Ett tydligt exempel är den ökade efterfrågan efter 
ekologisk bomull i kläder (Grön Design, 2008). Den vackra bild som företagen målar upp om deras 
produkter börjar sakta blekna och i dagens läge kommer mer krav och frågor från konsumenterna som 
tvingar företag till att rätta in sig i ledet eller försvinna. 
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Här finns det en ny chans för olika företag att finna marknadsandelar. Att hitta ny form av socialt 
ansvar genom att vara mer hållbar i sin utveckling och medveten om världen runt omkring kan företag 
få ett försprång mot andra som lever kvar i gamla vanor. Utmaningen för företagen är att hänga med i 
utveckling för att kunna göra vinst på konsumenternas vilja att handla på ett ansvarsfullt och hållbart 
sätt. För företag kommer dessa typer av frågor att bli allt viktigare som konkurrerande argument. Det 
är dock först när företagen ser möjligheten att tjäna pengar på en förändring som den kommer att ske. 
Om vi då som konsumenter kräver bättre och mer hållbara produkter har företagen inget annat val än 
anpassa sig efter oss. 
 
Relationen mellan producenter och konsumenter är viktig att beakta när konsumtion ska diskuteras. 
Den ”mindre framgångsrike” konsumenten kan ibland porträtteras som ett offer för de stora 
exploaterande företagen som kan tillverka produkter till en låg kostnad. Det kanske är provokativt att 
säga att en förskjutning har skett i handeln där den nya medelklassen lever som rika gjorde förr och 
handlar generöst prissatta varor från Kina och att de rika idag har det lättare att handla hållbara och 
medvetna produkter producerade lokalt och med rättvisare metoder. Men viktigt att komma ihåg är att 
alla konsumenter har den fria viljan och att alla bidrar till hur det ser ut på marknaden. Ingen är 
egentligen mer offer än någon annan. Arkitekten och designern Tim Power har sagt;  
 

”I have always believed that one of the tools of individual empowerment given each and 
every one of us upon birth or immigration into an economically liberal democratic 
society is the power of the political vote, but equally important is the power of the 
economic vote. Each and every dollar (or euro or whatever) we spend on a product or 
services is a vote for (or against) the process, quality, belief system or form of what we 
buy. Every dollar we spend is a vote – you use what you buy to empower what you believe 
in!” (David Report utgåva 9, s.6) 

 
Denna fria vilja kommer med ansvar och skyldighet från både företagens och konsumenternas sida. 
Som företag är det krävande och tar tid att designa och utveckla produkter som är hållbara. Istället 
väljer man en snabb och kortsiktig lönsam lösning. Med krav från konsumenterna kan detta ändra 
företags tankesätt och skapa en bättre och längre hållbarhet, både för planeten men även ekonomiskt 
för företaget. 
 
Ett tydligt exempel på hur produkter snabbt byts ut och ersätts med nya, utan att detta är nödvändigt, 
är de varor som är stark relaterade till det aktuella modet. Att inreda hemmet blir allt viktigare. Förr 
var det en mindre grupp människor som hade råd med lyxen att dekorera sina hem men idag gör ”alla” 
det. När världen utanför rusar förbi i allt högre tempo blir det allt viktigare att komma hem till ett hem 
där man kan känna sig säker och lugn. Hur mycket kan vi då heminreda? Hur ofta behöver vi köpa ny 
soffa och måla om för att vi ska känna oss tillfreds? Hela tiden producerar media mängder med 
tidningar, tv-program och andra inslag som berättar för oss hur omoderna våra saker är som vi köpte 
igår. Den massmediala jakten på nya saker drar även med sig konsumenten som aldrig hinner sätta sig 
till ro förrän nästa soffa ska inhandlas. 
 
Det nya intresset för inredning är olyckligtvis inte så ansvarsfullt. Vi fyller våra hem med saker vi 
egentligen inte behöver och köper mer billiga saker av dålig kvalitet för att stilla vår rastlöshet. 
Samtidigt slänger vi bort fullt fungerande saker som skulle kunna ha fått ett andra liv en second hand-
butik eller liknande. I sina försök att hela tiden verka rätt i tiden följer människan slaviskt det mode 
som serveras och vi lever hela tiden i kortlivade trendcykler. För en tid sedan var det ett tecken på 
framgång om man kunde överkonsumera. I dag signalerar överkonsumtion om dålig medvetenhet. En 
ny trend är på väg. Människor vill inte längre skylta med stora vräkiga bilar, flygplan, diamanter och 
häftiga klockor. I stället vill vi visa hur medvetna vi är och att vi tänker på framtida generationer. Den 
traditionella synen på konsumtion more is always better, vilket berättar för oss att vi aldrig kan bli 
tillräckligt tillfredställda och lyckliga, håller på att ändras till less is more. 
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1.2 Serendipitet 
När utgångspunkten är ett restmaterial, som det är för Creatables, är det ibland slumpen som avgör när 
en ny produkt kommer till. Detta fenomen kallas serendipitet och några förklarande exempel på vad 
det är ges nedan. 
 

"En serendipitet är resultatet av slump tillsammans med uppmärksamhet och 
kombinationsförmåga, det som till exempel en kunnig arkivarbetare råkar ut för när han 
eller hon letar efter något men ramlar över något helt annat, till synes oansenligt, som 
visar sig betydelsefullt i ett annat sammanhang." (Lerner, 2003)  

 
Nationalencyklopedin förklarar ordet serendipitet som ” förmågan att kunna göra trevliga upptäckter 
av ren slump”. Vidare finns informationen att uttrycket, på engelska serendipity, myntades av den 
brittiske 1700-talsförfattaren Horace Walpole efter sagan om tre prinsar från Serendip som for ut och 
alla fann något annat än det de sökte men ändå lika värdefullt. (NE, 2009) 
 
En betydande del av historiens stora vetenskapliga framsteg har varit slumpmässiga upptäckter snarare 
än mödosamt avtäckta sanningar. För att resultat ska nås är det viktigt att veta vad som ska uppnås och 
dessutom vara medveten om att det svar som söks kanske finns någon helt annanstans. (Gudmundson, 
2008) 
 
Det gäller alltså att bygga vidare på det oväntade, att kunna se det som slumpen åstadkommit. Ett 
exempel är glassförsäljaren vid en stor utställning i S:t Louis i USA. På den tiden serverades glass i 
koppar eller på tallrikar och när dessa tog slut såg han sig omkring för att hitta ett alternativ. Alldeles 
intill stod en annan försäljare och sålde en syriansk delikatess som kan liknas vid en hård våffla. De 
två männen rullade en våffla till en strut och fyllde den med glass och våffelstruten var född. (Lerner, 
2003)  
 
Ett annat exempel är amerikanen Charles N Goodyear som av misstag ställde en blandning av gummi 
och svavel på en het spis. Värmen gjorde att gummit blev hårdare, beständigt och mer oberoende av 
temperaturväxlingar. Denna händelse och uppkomsten av luftfyllda däck, som uppkom av en slump, 
banade så småningom väg för bilismen. (Lerner, 2003) 
 
Det är inte ovanligt att stora upptäckter och uppfinningar bygger på tillfälligheter. Mycket forskning 
handlar om att spränga de etablerade ramarna och bygga vidare på det oväntade. Även medicinska 
upptäckter har skett av en tillfällighet där röntgenstrålar, DNA-tekniken och penicillin är tre exempel. 
(Lerner, 2003)  

1.3 Vad är design? 
Design är ett begrepp som är vida använt och kan ha olika betydelse beroende på sammanhang. Ordet 
design härstammar från det latinska ordet designo vilket betyder framställa, gestalta (Österlin, 2007).  
 
Ordet används inom många områden som alla är besläktade med att på något sätt framställa något. Det 
kan vara allt från industridesign, formgivning, arkitektur, inredning, grafisk formgivning och 
konstruktion till systemuppbyggnad i datorer. Eftersom ordet används vardagligt inom ett flertal 
områden finns det risk att ordets betydelse urvattnas och tappas bort. Design används ofta inom 
produktutveckling men kan kategoriseras in i två huvudområden. (Johannesson m.fl., 2004) 
 
Från engelskans engineering design, som kan översättas med konstruktion, innefattar ingenjörsarbetet 
under produktutvecklingen. Ibland används ordet design enbart för konstruktionsdelen. 
Konstruktionsarbetet kan förenklat sägas inrikta sig mot produktens mätbara tekniska egenskaper som 
prestanda, komponenter och system, geometri, dimensioner, materialegenskaper och 
produktionsmetoder. (Johannesson m.fl., 2004) 
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Industridesign handlar om formgivning, färg, produktidentitet, användarvänlighet med mera. I 
vardagsspråk är det ofta denna inriktning som förknippas med ordet design. Industridesignern jobbar 
också med känsla, användaranpassning, ergonomi och så vidare. Termen industridesign har vuxit fram 
från att produkterna ofta designats i ett industriellt sammanhang. I en vidare mening kan sägas att 
industriell design beskriver verksamhetsområdet design av industriellt tillverkade produkter. Ordet 
design uppfattas i Sverige mer som produktens estetiska kännetecken än själva tillverkningsprocessen. 
(Johannesson m.fl., 2004) 
 
Olika uppslagsverk och lexikon beskriver ordet på sitt sätt men med samma mål. Det handlar om att 
skapa, planera, rita, konstruera, organisera, förbereda och skissa som exempel men den allmänna 
uppfattningen är det inte kan ges någon entydig förklaring. Designbegreppet är mångskiftande och har 
olika betydelse i olika sammanhang. (Johannesson m.fl., 2004) 

1.4 KAAV och CREATABLES® 
Följande information om KAAV AB, Creatables och relationen dem sinsemellan refererar till 
Thorstensson (2009). 
 
Bolaget KAAV AB bildades 2006 av Erik Thorstensson för att skapa en juridisk person som plattform 
för att lansera produkter inom skydd av teknisk utrustning. KAAV har idag två produkter på ritbordet 
riktade mot kameror och bärbara datorer, CamKAAVer™ och StreetKAAVer™.  
 
Creatables är ett spin-off-projekt från förpackningslösningen till StreetKAAVer™, vars förpackning i 
sin tur blir upp till tre produkter. Detta födde idén till att ta tillvara flera resurser i form av spill från 
förpackningar men även i själva tillverkningen av förpackningen. Förpackningslösningen vann 
regionala SKAPA-priset i Östergötland 2007 och på hösten såddes fröet till Creatables då Erik 
Thorstensson ställde ut på Tekniska mässan och kom i kontakt med ett stort designnätverk, 
materialleverantörer och förpackningsleverantörer.  
 
Creatables som varumärke och projekt i dess nuvarande form startades egentligen inte förrän i 
februari/mars 2008. Målet var inledningsvis att bara rikta in sig mot förpackningar och 
förpackningsmaterial men med tiden fann man att det finns ett stort behov såväl ur ett ekologiskt 
perspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv att minska de stora volymerna av spill som uppstår 
generellt vid industriell tillverkning. Creatables grundidé är att ta tillvara spillråvara i industrin och 
samtidigt ge presumtiva konsumenter intressanta produkter med god formgivning och funktion.  
 
Creatables har som affärsidé att tillsammans med sitt nätverk erbjuda producerande och säljande 
företag marknadsledande utvecklingskompetens och lösningar med fokus på ett kreativt 
resursutnyttjande, en god formgivning och miljöhänsynstagande för att minska industriellt spill och 
resursslöseri. 
 
KAAV och Creatables är två projekt/företag under samma aktiebolag. KAAV AB äger Creatables men 
det finns planer på att döpa om bolaget och behålla KAAV som ett projekt inom bolaget som har friare 
utvecklingstyglar ur produkt- och materialsynpunkt. 
 
Creatables nuvarande metod för att ta fram produkter utgår från materialen i deras databas. Utifrån 
materialens egenskaper, leverantörens produktionskapacitet, maskinpark och liknande villkor tas 
tänkbara produkter fram. Creatables har ett system för att dokumentera koncept och idéer. Därefter 
passerar koncepten genom en mer strukturerad kedja av beslutspunkter för att plocka upp attraktiva 
koncept för att sedan ta dem till kommersialisering. För att välja ut vilka produktidéer som är värda att 
satsa på sker en första gallring i upphandlingen av materialet. Därefter prioriterar Creatables 
produkterna utifrån enkla bidragskalkyler. Generellt väljs projekt med låga investeringskostnader.  
 
De marknadsanalyser som görs är kvalitativa undersökningar där bland annat representanter från 
fackhandeln intervjuas. Fokusgrupper som representerar återförsäljare och kunder används också. 
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Även försäljningssiffror inom liknande branscher undersöks och en enkel analys av målgrupp och 
potentiell marknad görs.  
 
Målet med Creatables är att bli ett globalt företag med oberoende avdelningar i olika länder. 
Creatables ska utnyttja sig av ett nätverk med kreativa företag och dessutom ska Creatables ge 
konsumenter möjligheten att på hemsidan komma med idéer och synpunkter. Hemsidans huvudsakliga 
syfte är att inspirera besökaren och framkalla kreativa problemlösningar. Creatables ska vara ledande 
inom glocal production from waste.  
 
Om en produkt baserad på spillbilden i en svensk industri blir en succé kommer den förmodligen att 
appliceras hos leverantörer i de länder där Creatables har samarbetspartners. På detta sätt minskas 
lokalt spill och onödiga transporter undviks. Creatables mål är att varumärket ska vara känt över hela 
världen för sin positiva miljöpåverkan och öppna arbetsmodell.  
 
Creatables håller i dagsläget på att ta fram ett medvetet och effektivt koncept för icke-förädlingsbara 
förpackningar. Det kommer att vara standardiserat och utnyttja oblekt kartong samt ha en snygg 
etikett. Förpackningen är en viktig del i varumärkesbyggandet för Creatables. De fokuserar på minsta 
möjliga miljöbelastning för att skydda produkten under transport och i butik. 

1.4.1 Creatables marknadsföring 
I Creatables affärsplan ingår en strategi för hur deras produkter ska etablera sig på marknaden. 

Försäljningsställen 
Creatables går inte vidare med en produkt förrän de vet att de har etablerat en preliminär säljkanal. 
Detta innebär att Creatables ska veta att de kan få sälja produkten via denna kanal under en 
prövoperiod, mot avrop eller liknande innan produkten tas fram. Creatables inriktar sig inledningsvis 
huvudsakligen mot butiker med exklusivare produkter inom design, heminredning och leksaker samt 
butiker med starkt lokalt varumärke inom hållbar utveckling. Det är viktigt att butikernas profil inte 
krockar med Creatables varumärke vilket minskar antal möjliga kanaler men däremot ger Creatables 
en tydligare profil mot sin målgrupp. 

Marknadsföring/reklam 
Creatables kommer, för att nå de olika kundgrupperna, att genomföra en blandning av kundbesök, 
mediamedverkan, annonser samt marknadsföringssamarbeten tillsammans med kunder. Creatables 
kommer också att besöka ett antal mässor samt delta i designtävlingar med de mest innovativa 
produkterna.  
 
Eftersom Creatables är ett projekt med konkret miljöprägel och fysiska produkter är det mycket lätt att 
ta till sig detta i konsumentledet vilket ger stora möjligheter till marknadsföring med begränsade 
medel. Redan under utvecklingsfasen har Creatables medverkat i TV, radio och tidningar och kommer 
fortsättningsvis att satsa på att synas i sammanhang där trovärdigheten stärks. Den viktigaste 
marknadsföringsytan utåt är Creatables logotyp på produkterna samt förpackningarna. 
 
Utöver detta har ledningsgruppen via det gemensamma nätverket kontakter inom ledande svensk 
designauktoriet och föreläser regelbundet på designutbildningar runtom i landet vilket ger dem 
möjlighet att sprida projektet bland unga designintresserade. Creatables kommer också att medverka i 
workshops på designutbildningar i Sverige. 
 
För att höja medvetenheten bland tänkbara användare ska annonsplatser köpas i lämpliga facktidningar 
för tillverkningsindustrin, samt tidningar inriktade mot design och formgivning. Fokus ska ligga på att 
synas på rätt forum och communities på nätet samt att samarbeta med liknande tjänster som jobbar 
med öppna lösningar och användarkreativitet. Vidare vill Creatables att varumärket ska synas genom 
så kallad buzz marketing, vilket är en typ av marknadsföring som förlitar sig på att nöjda kunder ska 
sprida budskapet vidare.  

5 
 



2 Syfte 
Huvuduppgiften för examensarbetet har varit att ta fram en ny produktutvecklingsmetod för 
Creatables. Produktutvecklingsmetoden skulle baseras på Creatables limiterade resurser och deras sätt 
att arbeta.  
 
Creatables ville få projektet analyserat av en oberoende part med kunskaper inom både konstruktion, 
produktion och formgivning. Frågorna som skulle utredas och besvaras var vad som är effektivt ur 
resurssynpunkt, när återvinning/återanvändning är lämplig eller inte lämplig, vilka material som är 
intressanta och vilka typer av företag som kunde vara intressanta. Creatables har många egna idéer 
men vill gärna matcha dem med resultatet av detta examensarbete. 
 
Ett delmål för Creatables var och är att agera som ett inspirerande projekt med önskemålet att 
examensarbetet skulle resultera i en eller flera produkter. 

2.1 Frågeställningar 
• Vilka material och produktionsmetoder ska Creatables främst fokusera sig på? 
• I hur stor utsträckning är det godtagbart för Creatables att addera jungfruliga material eller 

fästelement som komplement till spillprodukter för att få fram nya produkter? 
• Hur kommer de olika materialen att påverka miljön om de först omvandlas till produkter och 

sedan kasseras som hushållsavfall, istället för att de omhändertas redan på fabriksgolvet? 
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3 Avgränsningar 
Den begränsade budgeten för examensarbetet medförde att det geografiska läget var viktigt då 
eventuella studiebesök skulle genomföras. Företag i Östergötland undersöktes främst men även 
Småland, västkusten och Stockholmsregionen bedömdes som intressanta. Vid kontakt med företag 
utanför nämnda områden är kostnaderna för stora för att studiebesök skulle kunna genomföras. 
Däremot uteslöts inte företag utanför dessa områden då kontakt kan hållas via e-post eller telefon och 
prov på restmaterial kan skickas från dessa företag via bud eller post.  
 
Detta examensarbete har främst riktats mot att finna företag som arbetar med olika typer av polymerer 
och i viss mån metaller. Anledningen till detta var att dessa material är de vanligast förekommande 
konstruktionsmaterialen. Detta gör det lättare att hitta dem inom tidsramen för examensarbetet. Det är 
också relativt enkelt att bearbeta dessa material utan avancerad produktionsutrustning. 
 
Vad det gäller marknadsanalysen av slipshållaren har denna bedrivits i liten skala, dels med tanke på 
Creatables begränsande ekonomi men framförallt eftersom produkten inte bör exponeras i för stor 
utsträckning då en eventuell patentansökan kommer att genomföras i framtiden.  
 
En detaljerad beskrivning av produktutvecklingsmetoden som Creatables för tillfället använder sig av 
har varit mer eller mindre dold med anledning att inte påverka arbetet med produktutvecklingsmetoden 
som redovisas i detta examensarbete.  
 
Eftersom Creatables har en utarbetad affärsplan som innefattar marknadsföring har detta område inte 
behandlats under examensarbetet. 
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4 Teoretisk referensram 
Kapitlet innefattar tre huvudområden; avfall och avfallshantering, produktutvecklingsmetoder och 
produktionsteknik.  

4.1 Avfall 
I den svenska miljöbalken definieras avfall: 
 

”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och 
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” (Avfall i 
Sverige, 2006 s. 31).  

 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och går att tillämpa på alla verksamheter eller åtgärder 
som har en icke försumbar betydelse för miljön. Tidigare miljölagstiftning var svår att tyda för olika 
verksamheter då lagarna var spridda på flera ställen. Det fanns också bristfälligheter i regler gällande 
viktiga verksamheter som anläggning av vägar och järnvägar. Den nya balken gäller både producent 
såväl som konsument om deras verksamhet påverkar miljön i tillräckligt hög grad. Målet med 
miljöbalken är att den ska trygga en hållbar utveckling vilket innebär att samtida liksom framtida 
generationer försäkras om en god livsmiljö. Genom att tilldela naturen ett erkänt skyddsvärde erläggs 
det åt människan att förvalta detta. (Ammenberg, 2004) 
 
Många av de viktigaste miljöproblemen vi har idag är kopplade till konsumtion. Det finns idag ingen 
bra lagstiftning som reglerar konsumtionsfrågor och de diffusa utsläpp som är ett resultat av 
människors vardag (Ammenberg, 2004).  
 
I och med den ständiga utvecklingen och effektiviseringen av resurs- och materialhanteringen måste 
nya kriterier tas fram om när avfall upphör att vara avfall och istället blir en ny tillgång. Från EU:s 
sida pågår arbete med att skriva om de ramdirektiv som definierar vad som ska kallas avfall. 
Avfallsdefinitionen för EU har prövats ett antal gånger i Europadomstolen där det av domarna framgår 
att avfall kan ha ett ekonomiskt värde. Olika biprodukter kan med en ny process bli en ny produkt. I 
förslaget till det nya ramdirektivet sägs bland annat att en inriktning bör tas för att minska 
miljöpåverkan vid generering och hantering av avfall med hänsyn tagen till hela livscykeln. 
(Goldstein, 2006) 
 
Miljöbalken är uppbyggd av sju avdelningar som innehåller 33 kapitel och fler än 450 paragrafer. 
Lagar stiftas av riksdagen medan beslut som anger hur lagar ska tolkas fattas av regeringen. 
Miljöbalken är en ramlag vilket gör att det inte exakt går att utläsa hur olika avvägningar ska göras. I 
miljöbalkens andra kapitel återfinns det så kallade allmänna hänsynsreglerna som beskriver några 
etablerade principer. (Ammenberg, 2004) 
 
I kompendiet Kort om miljön och vår konsumtion (2004) utgiven av Naturvårdsverket beskrivs de 
olika hänsynsreglerna: 
 

• Försiktighetsprincipen - okunskap kring ett ämnes eventuella miljö- eller hälsopåverkan bör 
leda till att man överväger att om möjligt inte använda det ämnet eller till att man utreder 
huruvida ett annat ämne kan användas istället. 

• Principen om att förorenaren skall betala - alla som har vidtagit en åtgärd, som har medfört 
skada på miljön, ansvarar för att skadan avhjälps. 

• Produktvalsprincipen - man ska välja sådana kemiska produkter som är minst skadliga för 
människors hälsa och miljön. 

• Hushållningsprincipen - alla som vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt 
utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. 
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• Kretsloppsprincipen - allt som utvinns ur naturen på ett uthålligt sätt ska kunna användas, 
återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och 
utan att naturen skadas. 

• Kunskapskravet - den som skall påbörja en verksamhet skall först skaffa sig den kunskap 
som behövs för att kunna avgöra vilka miljöeffekter som kan uppkomma. 

• Lokaliseringsprincipen - för verksamheter och åtgärder som tar mark- eller vattenområden i 
anspråk gäller att välja en plats som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål.  

Hänsynsreglerna säger att alla berörda ska hushålla med resurser och energi samt återvinna och 
återanvända i så stor utsträckning som möjligt. Den övergripande lagstiftningen gäller därmed också 
företags avfallshantering. Utanför miljöbalken finns det flertalet direktiv från EU med bestämmelser 
hur avfall ska hanteras. Olika tillsynsmyndigheter ska på ett genomtänkt sätt se över företags 
avfallshantering. Som företag har man skyldighet att redovisa vad som blir avfall, hur hanteringen av 
avfall går till, vad de olika fraktionerna innehåller och vilka mängder det rör sig om. För farligt avfall 
finns ytterligare detaljerade regler om förvaring, övrig hantering, märkning, informationsskyldighet 
och transporter. Enligt EU:s avfallshierarki bör avfall tas omhand i följande ordning: 
 

• Förebyggande av avfall 
• Återanvändning 
• Materialåtervinning 
• Förbränning, kompostering, rötning 
• Deponering (Svensks avfallshantering, 2008) 

 
För att förhindra deponi som ett attraktivt alternativ har styrmedel i form av avgifter och förbud införts 
i Sverige för att minska denna typ av avfall. Enligt tidigare strategi är deponi en dålig lösning då den 
innebär resursslöseri och kan i framtiden bli en förorening. (Goldstein, 2006) 

4.1.1 Hållbar utveckling 
Den kanske mest kända definitionen på hållbar utveckling är den som FN:s Brundtlandkommission 
skrev i en rapport 1987. Den innebär att hållbar utveckling är: 
 

”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”. (Kort om miljön och vår 
konsumtion, 2004 s.7) 

 
Hållbar utveckling sägs bygga på tre samverkande dimensioner; ekonomisk, ekologisk och social 
hållbar utveckling. För att nå detta krävs först hållbarhet inom de tre delsystemen men efter det också 
ett samspel mellan de tre. Vad är det då som bör prioriteras? Debatter och diskussioner om ekologi och 
ekonomi samt rättvisa och välstånd kommer alltid att kollidera med varandra. På en vetenskaplig 
grund kan slutsatsen dras att det är den miljömässiga, eller ekologiska, frågan som kommer att 
bestämma i vilken riktning utvecklingen ska gå. Utan ett hållbart ekologiskt system som förser vår 
värld med resurser kommer det på lång sikt inte ha någon större betydelse vilka ekonomiska och 
sociala system vi har. (Ammenberg, 2004) 
 
Den miljömässiga aspekten är alltså i fokus och då kan nästan all miljöpåverkan knytas till material- 
och energiflöden. I strävan efter en hållbar utveckling måste arbete läggas på att förändra dessa flöden. 
Ett lämpligt sätt att attackera detta problem är att införa ett kretsloppssamhälle. Med kretslopp menas 
ett samhälle som använder sina naturresurser, återanvänder dem, återvinner dem och slutligen 
omhändertar dem med minsta möjliga förbrukning av resurser och påverkan av miljön. Problemet med 
alla materiella kretslopp är att de inte är täta. Materialförluster kommer att inträffa någonstans på 
vägen och dessa material måste då ersättas med nya. För att tillföra nytt material finns det två typer av 
resurser; förnybara och icke-förnybara resurser. (Ammenberg, 2004) 
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En naturresurs räknas som förnybar om den nybildas under en i mänskligt perspektiv överblickbar tid 
eller i sådan takt att uttaget inte sker snabbare än tillväxten. Exempel på förnybara resurser är skog, 
fisk, jordbruksgrödor och vatten. En bra hushållning och hållbart användande av en förnybar resurs 
kan definieras som att nyttja en resurs så dess produktionsförmåga även i ett långt tidsperspektiv 
bevaras. Vatten är i dagsläget, globalt sätt, en begränsad resurs. På många platser är det väldigt låg 
tillgång på dricksvatten och på fler ställen torkar skördar på grund av dålig vattentillgång. Ett 
överuttag av skog kommer att påverka den biologiska mångfalden samtidigt som skog binder 
koldioxid och förhindrar erosion. (Goldstein, 2006) 
 
De icke-förnybara resurserna minskar i fysisk bemärkelse varje gång ett uttag sker. Exempel på icke-
förnybara resurser är mineraler, metaller, sand, grus och fossila bränslen. Utnyttjandet av ändliga 
resurser innebär att resurskapitalet minskar för kommande generationer. Utveckling av ny teknik gör 
tidigare ej lönsamma fynd brytvärda samtidigt som nya tillgångar hittas. Tillgängligheten av 
naturresurser gör att försiktighetsprincipen bör beaktas i framtiden då risken för att en bristsituation av 
naturresurser kan uppstå. Vid tillverkning av metaller, från brytning till färdig produkt, påverkas 
miljön i stor utsträckning. Gruvverksamheten skadar landskapet samtidigt som gruvavfall är den 
största avfallsströmmen. Den efterföljande bearbetningen är mycket energikrävande och enligt 
Naturvårdsverket står metallproduktionen i världen för 10 % av koldioxidutsläppen. Energifrågorna är 
alltså av stor vikt i de metallproducerande branscherna. Återvinning av metall sparar inte bara 
mineraler utan även energi. De flesta metaller har en energiförbrukning vid sekundär produktion som 
är 5-30 % av den primära produktionen. Konstruktionsmaterial som cement, tegel, glas m.m. kräver 
också stora mängder energi och förtjänas att återvinna. Mycket metall och konstruktionsmaterial 
används i tillämpningar med mycket lång livslängd och blir därmed låsta i teknosfären. De är på det 
sättet inte förbrukade utan bara lagrade och tillgängliga som en framtida råvara. (Goldstein, 2006) 

4.1.2 Avtryck och hantering 
Alla de varor vi köper och konsumerar bidrar slutligen på ett eller annat sätt till en avfallsbild. Det kan 
vara livsmedel, möbler, kylar och frysar eller elektronik. Gemensamt påverkar de miljön direkt eller 
indirekt. Med direkt påverkan menas avlopp och avfall medan indirekt påverkan är genom energi- eller 
resursanvändning. Avlopp från tvättmaskiner och toaletter bidrar till övergödning. Elektronik och 
kemikalier släpper ut organiska miljöföroreningar och tungmetaller. Den indirekta miljöpåverkan sker 
i form av koldioxidutsläpp från energiproduktion. Dagligvaror som livsmedel och kläder påverkar 
också miljön indirekt genom de produktionsmetoder som används för råvaruhantering. Alla produkter 
har sedan en genensam bidragande faktor som påverkar miljön, nämligen transporten av produkterna. 
(Kort om miljön och vår konsumtion, 2004) 
 
Målet för framtida produkters miljöpåverkan måste riktas in mot en mer effektiv resursanvändning. 
Jordens ekologiska kapacitet får inte överskridas som den gör idag. Den internationella 
miljöorganisationen Global Footprint Network beräknar varje år hur mycket människans konsumtion 
belastar odlingsmark, betesmark, fiskevatten och skog. Denna siffra jämförs sedan med hur mycket 
ekologiska resurser jorden klarar av att producera på ett år. Mellanskillnaden visar hur mycket vi 
överkonsumerat det vill säga hur många dagar vi lånat av framtiden. År 2008 inträffade den dagen den 
28 september. Från och med denna dag utnyttjar vi alltså nästa års resurser. Denna dag kallas för Earth 
Overshoot Day och har sedan mätningarna började flyttats längre och längre in på året som visas i 
Figur 1. År 2008 beräknas världens befolkning förbruka 140 % av vad jorden kan producera detta år. 
Det krävs alltså 1,4 jordklot för att tillgodose våra behov år 2008. (Footprint Network, 2008) 
 
Alla länder har givetvis inte samma påverkan på resursanvändningen. Om alla i världen levde efter de 
förutsättningar som medelamerikanen har idag skulle det krävas fem jordklot. Den svenska 
konsumtionsnivån motsvarar tre jordklot medan indier bara förbrukar ett halvt. (Malmborg, 2008) 
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Figur 1. De ekologiska fotavtryck vi skapar idag gör anspråk på framtida 
generationers resurstillgångar.  
Källa: www.footprintnetwork.org, omarbetad 

 
Tillverkning av produkter och utnyttjandet av tjänster har effektiviserats betydligt under åren och 
kräver i dagsläget inte lika mycket energi och resurser som förr. Eftersom den totala konsumtionen i 
samhället konstant ökar som följd av bättre levnadsstandarder påverkas miljön fortfarande negativt. 
Den förbättring som sker inom tillverkningsindustrin äts alltså upp av de negativa effekterna som ökad 
konsumtion medför. Denna utveckling leder sammantaget till att den totala miljöbelastningen ökar. 
(Goldstein, 2006) 
 
När produktion och tillverkning inte optimeras uppstår avfall som måste tas omhand på rätt sätt för att 
inte belasta miljön. De miljöproblem som är kopplade till produktion och konsumtion av varor beror 
till stor del på vilka avfallsmängder det gäller, hur förorenade de är, vilken hanteringsmetod som 
används samt kvaliteten på omhändertagandet. Med hållbar utveckling som mål ska dagens 
avfallssamhälle omvandlas till ett ekologiskt uthålligt samhälle. (Hållbar produktion och konsumtion i 
Sverige, 2004) 
 
I Sverige är ansvaret för avfallet fördelat på olika grupper. Kommunerna ansvarar för hushållens 
avfall. Producenterna tar ansvar för sina respektive produktgrupper. Övriga aktörer (industri- och 
näringsliv) tar hand om det avfall som de två tidigare inte har ansvar för. Avfallshierarkin beskriver 
prioriteringsordningen för avfallet och enligt Sveriges miljömål ska minst 50 procent av 
hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning senast 2010. År 2007 nåddes 48,7 procent 
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inklusive biologisk behandling som rötning och kompostering som ger till exempel biogas och gödsel. 
(Svensk avfallshantering, 2008) 
 
Statistik, se Figur 2, visar med tydliga siffror att resurshanteringen blir bättre och bättre när det gäller 
hushållsavfall. Mängden farligt avfall ökar inte nämnvärt samtidigt som förbränning med 
energiutvinning och materialåtervinning ökar. Avfallet som skickas till deponi minskar också stadigt. 
 

 
Figur 2. Statistik över resurshantering. 
Källa: Svensk avfallshantering (2008) 
 
I statistiken som presenteras redovisas hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, som: 
 

• Kärl- och säckavfall 
• Grovavfall inklusive trädgårdsavfall 
• Farligt avfall 
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• Jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger 
• Den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar, även om det inte faller under 

kommunalt renhållningsansvar. (Svensk avfallshantering, 2008) 

4.2 Miljöledningssystem (MLS) 
Miljöledningssystem (MLS) är ett system som tagits fram för att hjälpa företag och andra 
organisationer med ett ordnat och strukturerat miljöarbete. Miljöledningssystem används i nästan alla 
fall på frivillig basis. Företag och andra intressenter använder MLS i komplement med rådande 
miljölagstiftning och andra typer av tvingade styrmedel. Det finns flera syften att implementera MLS i 
ett företag än att bara strukturerar sitt miljöarbete. Miljöledningssystem kan även användas för att 
skapa trovärdighet och förtroende hos ett företag. Ofta certifieras företag och organisationer för sitt 
miljöarbete av en tredje oberoende part. Genom certifikaten visar de på sitt arbete med miljöfrågor på 
ett trovärdigt sätt. De två vanligaste MLS är ISO 14001 som är en internationell etablerad standard och 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) som är en EU-förordning som beskriver miljöarbete på 
liknande sätt. (Ammenberg, 2004) 

4.2.1 Bakgrund 
Det finns ingen primär förklaring varför MLS standardiserats och används som de gör idag. Redan på 
1970- och 1980-talen började företag ta fram metoder för att hantera miljöfrågor med samma syfte 
som dagens MLS ISO 14001 och EMAS (Lägesrapport 3, 2006). Företag behövde reda ut och få hjälp 
med att identifiera bland annat miljörelaterade lagkrav samtidigt som miljörevisioner började granska 
företags miljöarbete och miljösituation. Under samma period började innovativa företag att ändra sin 
syn på hur miljön påverkades av deras verksamhet. Istället för att se miljöfrågor som en belastning 
vändes resonemanget och arbetet med att förbättra miljön för att stärka sin position som företag 
började. Med tiden började arbetet enskilt i flera länder, och även på en internationell gemensam nivå, 
med att ta fram olika verktyg för riktlinjer, miljörevision, riskhantering, etc. Den tidigare 
miljölagstiftningen var fokuserad på att bekämpa utsläpp från punktkällor, det vill säga de stora 
kontinuerliga föroreningarna från fabriker och producerande industrier. En naturlig fortsättning på 
arbetet var att ta itu med de diffusa utsläpp som är starkt kopplade till samhällets konsumtion. Det är 
utsläpp från mindre fabriker, hem och hushåll, transporter, skräp etc. (Ammenberg, 2004) 
 
De två MLS-standarder som är väl etablerade idag har uppstått på delvis skiljda vägar. EMAS som är 
EU:s förordning antogs 1993 av EU:s miljöministrar. EMAS kan delvis ses som ett politiskt initiativ 
med syftet att hjälpa företag och andra intressenter att arbeta mot en mer hållbar utveckling. ISO 
14001 härstammar från ett annat ursprung. World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) hade hand om näringslivets förberedelser inför FN:s konferens om miljö och utveckling i 
Rio de Janeiro 1992 där de presenterade en rapport, Changing Course, som handlande om kopplingen 
mellan ekonomisk tillväxt, miljöpåverkan och mänskliga behov (Lägesrapport 3, 2006). Ett initiativ 
togs för att göra det lättare för företag att bemöta dessa frågor. Målet var att ändra tankesättet till fördel 
för en bättre och hållbarare utveckling. (Ammenberg, 2004) 
 
I kölvattnet av detta tillsatte ISO en arbetsgrupp som skulle ta fram underlag för en kommitté som 
sedan skulle arbeta med standardisering inom miljöområdet. År 1993 bildades TC207 som blev en 
ansvarig kommitté för detta arbete. Arbetet som denna grupp gjorde ledde fram till ett antal ISO-
standarder varav ISO 14001 är inriktad på MLS. Den grundläggande tanken bakom de olika 
miljöledningssystemen och standarder är att det ska vara frivilligt att ansluta sig. Det ska dock finnas 
ett starkt drag till att arbeta med MLS då det ska vara kommersiellt lönsamt att arbeta med miljöarbete. 
I Sverige har arbetet med MLS etablerats väl och över 4000 organisationer är certifierade med ISO 
14001. ISO 14001 och andra standarder ligger till grund för många organisationers arbete med 
miljöfrågor. Arbetet med miljöfrågor är stort i Sverige och landet anses som ledande i världen när det 
gäller ISO 14001-certifierade företag i relation till folkmängd och storlek på ekonomin. (Lägesrapport 
3, 2006) 
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4.2.2 Krav på MLS 
Enligt Salomonsson och Özdemir (2008) råder det ingen som helst tvekan att all industriell produktion 
på något sätt påverkar miljön. Företagen kan i stor utsträckning påverka sitt avtryck på miljön genom 
att arbeta mot en mer hållbar utveckling. Det finns många drivkrafter bakom företags arbete med 
miljöfrågor. I Figur 3ges exempel på de intressenter som kan ställa krav på ett företag och dess 
miljöarbete. 
 

 
Figur 3. Exempel på olika intressenter. 
Källa: Ammenberg (2004), omarbetad. 
 
Intressenter är alla som på något sätt berörs av företagets verksamhet. Alla dessa jobbar i en ständig 
förändring i företagets närhet och därför måste företaget hela tiden uppmärksamma när förändring 
sker. Företaget kan inte bara ta hänsyn till interna verksamheten utan måste även möta krav och 
förändringar utifrån. Det är därför viktigt att ha kunskaper om vilka förväntningar och krav som 
intressenterna har. Resultatet blir att MLS drivs fram av både egna och andras intressen. (Salomonsson 
& Özdemir, 2008) 
 
Verksamhets- och organisationskrav 
 

• Företagens medvetenhet har ökat och en vilja att minska negativ miljöpåverkan har ökat. 
• Ägare har insett att det kostar att ha en negativ miljöbelastning. Ägare kan också ställa krav 

via interna styrdokument som en miljöpolicy. 
• Det finns ett kommersiellt intresse att arbeta med miljöfrågor. 

 
Marknadens krav 
 

• Efterfrågan på miljövänliga produkter ökar hos kunderna. 
• En felaktig hantering av företagets miljöfrågor kan resultera i en negativ bild i media, 

kundproblem och ifrågasättande av företagets produkter. 
• En betydande kund med stor orderingång ställer miljökrav på företaget. 
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• Undersökningar visar att aktivt miljöarbete stärker företags image hos allmänheten. 
Miljömedvetna företag kan öka sina marknadsandelar och krav från redan ISO 14001-
certifierade företag kan vara drivkraft för egen certifiering. 

• Konkurrens från andra företag som aktivt bedriver miljöarbete. 
 
Andra intressenters krav 

• Nya lagar från myndigheter ställer nya krav. Styrmedel som skatter och avgifter får företag att 
minska sina utsläpp. 

• Ansvarsfulla företag efterfrågas av allmänheten. 
• De nationella och internationella miljölagarna och miljöprogrammen blir strängare med krav 

på efterlevnad. 
• Miljöorganisationer och media bevakar företag och deras verksamhet för att företagen ska visa 

större hänsyn och bedriva ett aktivt miljöarbete. 
• Försäkringsbolag och kreditgivare ställer krav. 

 
Kraven som ställs på företag i dagsläget och i framtiden går oftast längre än vad lagen kräver då 
samhället kräver ansvarstagande för kommande generationer. 

4.2.3 ISO 14001 
Det finns ett flertal standarder i ISO 14000-serien där ISO 14001 är en av dem. ISO 14000-serien 
tillhandahåller standarder och tekniska rapporter som kan användas av alla typer av organisationer för 
att på ett kontrollerat och effektivt sätt arbeta med miljöfrågor. Den standard som satts för MLS heter 
internationellt ISO 14001. Det är en kravspecifikation för MLS som saknar absoluta krav på 
miljöarbetet. Exempelvis innebär det att det inte finns några krav på vilken typ av energi och vilken 
mängd energi en organisation ska använda för att bli certifierade. Däremot finns det krav som är 
inriktade på de organisatoriska frågorna. Företaget eller organisationen ska själva sätta upp krav och 
mål med rörande deras verksamhet. De olika delarna i ISO-standarderna som finns ska agera 
byggstenar till den verksamheten. (Brorson & Almgren, 2007) 
 
ISO 14001 är ett verktyg som ska hjälpa till att tillämpa de delar som ingår i ett standardiserat 
ledningssystem för miljöfrågor. Fem huvudkomponenter med 15 olika systemelement visas i Figur 4. 
Systemelementen specificerar ett antal krav och i den senaste versionen av ISO 14001 finns det 55 
krav som ska uppfyllas. De krav som ställs på ett företag berör i huvudsak de områden redovisade i 
figuren nedan. (Brorson & Almgren, 2007) 
 

 
Figur 4. Huvudkomponenter och styrelement i ISO 14001. 
Källa: Brorson & Almgren (2007), omarbetad. 

 
Miljöpolicy - Det första styrdokumentet i MLS. Här ska företagets miljömål med verksamheten 
beskrivas. Den ska visa på ett aktivt arbete med tydliga miljömål. Policyn ska innehålla åtaganden 
gällande att följa lagar och andra direktiv. Ledningen ska stå bakom miljöpolicyn och förmedla den till 
anställda och övriga intressenter. (Brorson & Almgren, 2007) 
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Planering - Sker i den inledande fasen av miljöledningsarbetet. Här ska företaget analysera och 
utvärdera de olika miljöaspekterna. Den vanligaste miljöaspekten är kopplad till produktion men även 
delar som transport, förpackningar, produkt/tjänst och andra element som kan påverka miljön ska 
beaktas i arbetet. Företaget behöver också reda ut vilka lagar och krav som påverkar deras verksamhet. 
I planeringen ska det sedan arbetas fram en handlingsplan för att nå fram till de uppsatta miljömålen. 
Oftast gör företag en undersökning för att få veta vilka miljöaspekter de behöver fokusera på men 
inser oftast att det blir för kostsamt att ta itu med alla samtidigt. Det är därför IOS 14001 är så bra då 
det tillåts att jobba med problemen i omgångar för att hela tiden nå en förbättring. (Brorson & 
Almgren, 2007) 
 
Införande och tillämpning - I detta skede ska företaget omsätta sin policy och den information de 
samlade på sig i planeringen till konkreta handlingar. Anställda och ledning måste få utbildning för att 
bedriva arbetet samtidigt som resurser måste sättas undan för att underhålla arbetet med MLS. De som 
jobbar i organisationen ska ha klara och definierade roller och ansvariga personer ska utses. Relevant 
dokumentation ska finnas tillgänglig så att arbetet med MLS kan fortgå utan förvirring. Det kan vara 
till exempel att miljömålen uppfylls, att lagstiftningen följs, att riskerna minimeras för miljön och 
människors hälsa. Regelbundna genomgångar för nöd- och beredskapslägen behövs. Företaget 
behöver också skapa rutiner för att identifiera risker för olyckor och rutiner för hur företaget skall 
hantera olycksfall. (Brorson & Almgren, 2007) 
 
Uppföljning - Ett av de viktigaste momenten i arbetet med MLS. Här har företaget chansen att 
utvärdera miljöarbetet för att se om det håller de krav som satts upp tidigare. Här ges även tillfälle att 
påvisa de framsteg och förbättringar som gjorts. Miljömätningar, övervakning, kontroll av 
miljölagstiftningen, avvikelserapportering och miljörevisioner är verktyg ISO 14001 erbjuder. 
(Brorson & Almgren, 2007) 
 
Ledningens genomgång - Här får företagsledningen möjlighet att gå igenom miljöarbetet för att ge 
sin synpunkt på risker och framtida förbättringar. Miljöarbetet tas också upp på ledningsnivå för att 
integrera miljöfrågorna i företagets framtida strategi. (Brorson & Almgren, 2007) 
 
Certifiering - Efter att företaget implementerat MLS i sin verksamhet är det upp till företaget själva 
att certifiera sin verksamhet. Har ett omfattande arbete utförts med att till exempel följa ISO 14001 
väljer de flesta företag att låta sig granskas. Med ett certifikat utfärdat av en tredje part kan företaget 
stärka sin position mot andra företag och samtidigt visa sina kunder att ett aktivt miljötänk integrerats i 
företagets varor eller tjänster. Efter att ett certifieringsorgan eller miljörevisor granskat företagets MLS 
mot gällande standarder kan certifikat delas ut. För att få behålla certifikatet ska arbetet med MLS 
underhållas och förbättras. Årliga revisioner görs för att kontrollera detta arbete och en mer detaljerad 
undersökning sker var tredje år. (Brorson & Almgren, 2007) 

4.3 Livscykelanalys (LCA) 
 

”Varje människas enskilda beslut, inköp och handlingar sprider sig som ringar på vattnet 
genom hela industrisamhället, genom samhällssektorer, förbi nationella gränser och 
globalt, och ger också konsekvenser långt in i framtiden.”(Carlson & Pålsson, 2008, s. 6)  

 
Alla våra handlingar, beslut och inköp påverkar alltså miljön. De är globalt sammanlänkade och 
sprider sig ut i det industriella samhället. För att ta reda på huruvida en produkt är miljövänlig eller ej 
är det alltså nödvändigt att ta hänsyn till produktens miljöpåverkan under hela dess livstid från 
framtagning av råvaror via färdig produkt tills det att produkten antingen återvinns, återanvänds eller 
slängs på tippen. Dessutom ska ju självklart hänsyn tas till hur energikrävande, giftig eller i annat fall 
skadlig för miljön produkten är då den används. 
 
Man kan skilja på en produkts tekniska livslängd och dess ekonomiska livslängd. Den tekniska 
livslängden bestäms av tiden och gäller tills det att produkten är utsliten eller obrukbar på ett eller 
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annat sätt. Den ekonomiska livslängden däremot bestäms av att marknaden har tagits över av bättre 
och mer kostnadseffektiva produkter. (Johannesson m.fl., 2004) 
 
Enligt Giudice m.fl. (2006) kan en produkts livscykel delas upp i två delar; utvecklingsfasen och 
fysiska fasen. Utvecklingsfasen innefattar de konventionella processer inom produktutveckling och 
design. Den fysiska fasen innefattar alla de stadier produkten passerar under sin fysiska livstid. 
 
En livscykelanalys (LCA) kan beskrivas som: 
 

”… ett objektivt tillvägagångssätt för att belysa miljöpåverkan från en process, produkt 
eller aktivitet genom att identifiera och kvantifiera energi- och materialanvändning samt 
föroreningsutsläpp till miljön; att bedöma typen och graden av denna miljöpåverkan samt 
att utvärdera och föreslå olika möjliga sätt att minska miljöpåverkan”. (Ammenberg, 
2004, s. 276) 

 
Hela livscykeln av den studerade processen, produkten, eller aktiviteten vilket omfattar råvaruval, 
utvinning och förädling av energi och råmaterial, tillverkningsprocesser, transporter, 
produktanvändning, underhåll, återanvändning, återvinning och avfallsdeponering omfattas av LCA. 
(Ammenberg, 2004)  
 
Ofta används LCA i den kommersiella affärsutvecklingen för att utforma produkten och för att 
kommunicera produktens miljöfördelar till kunden. I marknadsföringen av en produkt är det en fördel 
att ha en effektivt utformad och utnyttjad LCA-studie i ryggen. (Carlson & Pålsson, 2008) 
 
I ett första steg i en LCA bestäms vilken nytta som ska studeras, och vilken miljöpåverkan som ska tas 
hänsyn till. Oftast är nyttan en produkt i form av en vara eller tjänst. Därefter bokförs mängden råvaror 
och komponenter, energiåtgång och övrigt förbrukningsmaterial som krävs i tillverkning av produkten. 
Analysen fortskrider bakåt i produktionskedjan med undersökningar av de processer som levererar 
dessa råvaror, komponenter, energi, och förbrukningsmaterial. Analysen fortsätter tills det att alla 
flöden av materia och energi har kartlagts. När alla processer som krävs för att framställa produkten 
hittats hämtas data om utsläpp av olika miljöpåverkande ämnen in. I det första steget i analysen 
bestämdes vilken miljöpåverkan som skulle tas hänsyn till och det är viktigt eftersom olika utsläpp ger 
upphov till olika typer av miljöpåverkan. Utsläpp i form av dioxiner eller tungmetaller påverkar till 
exempel människor och djur i närområdet medan utsläpp av koldioxid och metan har global påverkan i 
form av växthuseffekten. (Carlson & Pålsson, 2008) 

4.3.1 Delstegen i en LCA 
LCA omfattar fyra steg som följer standarderna i SS-ISO 14040-familjen (Carlson & Pålsson, 2008): 
 
Definition av mål och omfattning 
I detta första steg ska det klargöras varför en analys görs och vad resultatet ska användas till. En första 
bild av det produktionssystem som kommer att studeras tas fram. Dessutom klargörs vilka 
avgränsningar produktsystemets storlek ska få, vilka miljöproblem som ska analyseras och vilken 
kvalitet som kommer att eftersträvas gällande detta.  
 
Inventeringsanalys 
I inventeringsanalysen samlas all resurs-, avfalls-, utsläpps-, och produktionsdata om 
tillverkningsprocesser in. Produktsystemet arbetas fram med samma detaljgrad som man har funnit 
data för och beräkningar och sortering av data genomförs. För att underlätta bedömningen av 
miljöpåverkan och tolkning och granskning av studien är sorteringen av data av stor vikt.  
 

17 
 



Miljöpåverkansbedömning 
Det produktsystem som ställdes samman i inventeringsanalysen bedöms med avseende på hur det 
påverkar miljön genom att använda beräkningsfaktorer som visar hur till exempel ett utsläpp påverkar 
mänsklig hälsa.  
 
Tolkning 
Den som utför studien ska också aktivt tolka sina resultat och sammanställer en rapport av slutsatser, 
svagheter och rekommendationer angående studien.   

4.3.2 Tillämpning av LCA i produktutvecklingen 
Enligt Carlson & Pålsson (2008) är LCA ett mycket bra verktyg för att stödja miljöarbetet under 
produktutveckling och produktförbättring eftersom det systematiska arbetssättet är lämpligt för att 
finna på vilket sätt en vara eller tjänst påverkar miljön. Med LCA kan man skapa en bild av vilka 
miljöfrågor som är viktigast för produkten och var förändringar gör mest nytta genom att arbeta 
iterativt med att finna miljöpåverkanskategorier och kategoriindikatorer och bra inventeringsdata. 
Dessutom kan man få stöd i utvecklingen av en förbättringsstrategi med hjälp av viktnings- och 
rankningsmetoder. Att ta miljörisker innebär ofta att man samtidigt tar affärsrisker eftersom resultatet 
av en LCA-studie ofta leder till lägre produktionskostnader genom möjligheterna att identifiera och 
minska spill, energianvändning och avfallskostnader. Effektivitetsbrister hos leverantörskedjor i form 
av onödiga transporter, materialsvinn eller illa skötta produktionsenheter kan också belysas med hjälp 
av LCA-resultatet. Möjligheter att minska kundens livscykelkostnader genom att eftersträva minskade 
resursförbrukningar och underhålls- och skrotningskostnader för produkten kan också synliggöras med 
hjälp av LCA.  

4.4 Produktutvecklingsprocessen 
Produktutvecklingsprocessen är en komplex resa från en idé eller behov till en färdig produkt. 
Beroende på vad som ska konstrueras, vilken miljö resultatet ska vistas i och vilka 
tillverkningsmetoder som ska användas kommer processen se att annorlunda ut. Det finns dock en 
gemensam röd tråd som följs oavsett vilken produkt som ska tas fram. För att ge en översiktsbild av 
olika tillvägagångssätt presenteras fyra teorier med liknande syfte; att gå från en idé till en slutgiltig 
produkt. 
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4.4.1 Teori 1 
Följande teori är hämtad från Johannesson m.fl. (2004). 

 
 
Figur 5. Översikt över produktutvecklingsprocessen enligt Teori 1. 
Källa: Egen 
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Marknadsanalys 
Det första viktiga steget i produktutvecklingsarbetet är att göra en grundläggande 
marknadsundersökning. Olika områden hos marknaden måste belysas för att säkra en så bra bild om 
marknadsläget som möjligt. Följande områden bör undersökas: 
 
Kundkategorier och marknadssegment för olika branscher och geografiska områden. Att leverera 
till flera olika företag och regioner gör företaget mindre känsligt för konjunktursvängningar och 
förändringar i valutakurser. 
 
Marknadspotential är en uppskattning som baseras på produktens teoretiskt maximala möjliga 
användning. Användarens behov ligger som grund för uppskattningen. Förändringar av teknologi eller 
processer som kan påverka den egna produktens processer eller konkurrenskraft bör också tas med i 
bedömningen. Produktens årliga volym bestäms av tillväxttakten inom respektive bransch eller 
tillämpning samt produktens livslängd. 
 
Marknadspenetrering beskriver till vilken del potentialen förväntas resultera i faktiskt försäljning. 
 
Marknadsandelen anger hur den förväntade eller faktiska försäljningen fördelas på konkurrerande 
produkter. För att få en bild av konkurrenternas produkter måste man noga följa deras utveckling av 
produktprestanda, produktionsteknik, pris, driftsäkerhet och service som kan påverka 
marknadsandelarna. 
 
I analysen ingår också att det ska göras en bedömning av försäljningspriset. Täckningsbidraget måste 
relateras till utvecklingskostnader och kostnaden för marknadsintroduktion. Även fasta kostnader för 
marknadsföring och produktion ska tas med i beräkningen.  Information om andra tillverkares 
produkter och kända lösningar bör undersökas. Genom att köpa in konkurrenters produkter för analys 
samt studera olika patent kan en god bild över olika produktlösningar erhållas. Ytterligare områden att 
vända sig till för information kan vara, marknads- och affärskonsulter, branschstatistik, tekniska 
konferenser, mässor, kunder, den egna säljorganisationen osv. 
 
En marknadsundersökning kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvantitativa metoder kan vara enkäter 
eller intervjuer. Om man vill undersöka kunders synpunkter på produktegenskaper är det lämpligt att 
använda kvalitativa metoder. Djupintervjuer och fokusgrupper är vanliga metoder på kvalitativa 
metoder. Vid kvantitativa metoder kan insamlade data bearbetas och analyseras statistiskt. 

Förstudie 
I förstudien görs en problemanalys och faktainsamling där bakgrundsmaterial för marknad, design och 
teknik redovisas. Viktigt under förstudien är att få med olika kompetensområden så problemet blir 
allsidigt granskat. Förstudien ska ske okritiskt så inga resurskrävande konstruktions- och 
utprovningsarbeten startas på felaktiga förutsättningar. Under konceptgenereringsfaserna och 
förstudien sätts förhållandevis begränsade resurser in men det är under denna fas som huvuddelen av 
produktens framtida kostnad bestäms. Det är därför viktigt att undvika omkonstruktioner under ett 
senare skede i utvecklingsprojektet då prototypprovning, produktionsstart och marknadsinföring tar 
stora resurser i anspråk. 
 
Förstudien ska resultera i en första kravspecifikation där de funktionella kraven framförallt fastställs. 
Efter hand detaljeras specifikationen när projektet successivt fortlöper och en teknisk lösning och 
produktkoncept tas fram. Därmed börjar frågan på hur kraven ska uppfyllas besvaras.  

Produktspecifikation 
Framtagandet av en produktspecifikation ska ge svar på VAD som ska åstadkommas med 
produktutvecklingsprojektet och vad det förväntade resultatet ska vara. Specifikationen ska ha 
ingående informationen så att den kan användas som utgångspunkt vid sökandet efter 
konstruktionslösningar. Den ska också i ett senare skede agera referens för att kunna utvärdera de 
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lösningar som resulterat i den slutgiltiga produkten. Specifikationen uppdateras och förbättras under 
arbetets gång samtidigt som förståelsen för produkten ökar. Den börjar med en första målspecifikation 
och slutar med en slutspecifikation som beskriver den färdiga produkten då konstruktionsprocessen är 
klar. 
 
Att fastställa en målspecifikation handlar om att samla in och beskriva alla kriterier som är relevanta 
för den produkt som ska tas fram. Först är det de krav som är givna i uppdraget, sedan de som uppstår 
i och med analys av uppgiften och sist de kriterier som kommer av konstruktionsbeslut under arbetets 
gång. Kriterierna kan delas in i två kategorier, kriterier som är relaterade till produktens funktion och 
kriterier som sätter gränser för tillåtna produktlösningar. Kriterier kan också delas upp i krav och 
önskemål. Krav måste vara fullständigt uppfyllda medan önskemål kan bli mer eller mindre uppfyllda 
av olika konstruktionslösningar. 

Konceptgenerering 
I konstruktionssammanhang är ett produktkoncept en första ansats till en tänkt alternativ lösning av 
konstruktionsproblemet. En sådan lösning bör innehålla: 
 

• Preliminärt överslag av produktlayout med utrymmesuppskattningar. 
• En första kostnadsuppskattning. 
• Olika beskrivningar i form av skisser, text, blockscheman, kopplingsscheman samt eventuella 

fysiska modeller. 
• Lösningar i förhållande till produktspecifikationen. 
• Motiv för valet av olika dellösningar. 
• Sammanställning av överslagsberäkningar, analyser och experiment. 

 
Utgångspunkten för generering av de olika koncepten är kriterierna i produktspecifikationen. 
Konceptgenereringsarbetet fokuserar på de funktionella kriterier som gäller för den tänkta produkten 
och skapandet av många alternativa lösningar på problemet. För att förstå produktens 
funktionsstruktur genomförs en funktionsanalys. Syftet med detta är att bryta isär helheten i små 
delproblem och sedan ta fram lösningskoncept för delproblemen. Det är oftast lättare att hitta 
dellösningar och kombinera dessa än att hitta en universallösning på problemet från början. För att 
hitta lösningar på de nu kända delproblemen och skapa produktkoncept kan olika metoder till exempel 
brainstorming användas för att generera lösningsalternativ. Slutligen är målet att alla dellösningar ska 
tillgodose kraven som finns i produktspecifikationen. 

Konceptutvärdering 
Avsikten med en utvärdering är att bestämma bästa ”värde”/”kvalitet” i förhållande till de krav givna i 
produktspecifikationen. De olika lösningsalternativen analyseras och jämförs med varandra för att 
välja det bästa konceptet. Analys av lösningarnas olika egenskaper kan göras med hjälp av till exempel 
modellerings-, analys- och simuleringsmetoder. Teoretiska såväl som experimentella metoder kan 
användas. 
 
För att nå ett beslut om de olika lösningsalternativen är en systematisk utvärdering med hjälp av 
beslutsmatriser en kraftfull metod. Första steget är att rensa bort de dåliga lösningarna. Detta har 
förhoppningsvis redan gjorts tidigare i slutet av konceptgenereringsprocessen när orimliga 
konstruktionsalternativ sorterats bort. Nästa steg i utvärderingen kan göras med relativa 
beslutsmatriser för att ytterligare gallra bort dåliga alternativ. I den sista utvärderingen, med hjälp av 
till exempel viktmetoder, jämförs lösningsalternativen med utgångspunkt från en viktad summa av 
delbetyg. Denna kvantitativa jämförelse har bättre precision än den kvalitativa som kan göras med 
relativ beslutsmatris. 

Layout- och detaljkonstruktion 
När den valda konceptlösningen ska vidareutvecklas till en fungerande produkt som uppfyller 
produktspecifikationen är det dags att skapa ett underlag för att skapa en funktions- och 
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användningsriktig produkt. Denna ska kunna tillverkas i en liten serie eller enstaka exemplar för test 
och utvärdering. I detaljkonstruktionen ingår att: 
 

• Dimensionera och välja ut standarkomponenter. 
• Konstruera nya, unika detaljer och välja material för dessa. 
• Definiera produktens arkitektur. 
• Beskriva produktens layout. 

 
Med arkitektur menas hur produkten är uppbyggd av funktionslösningar och hur dessa är arrangerade i 
förhållande till varandra, hur de samverkar och med vilket gränssnitt de kopplas ihop. Med en 
produkts layout menas hur produktens olika delar arrangeras i rummet och i förhållande till varandra. 
Produktens arkitektur och layout skapas samtidigt som konceptlösningen utvecklas till en 
produktsammanställning med ingående komponenter. Produktens valda uppbyggnadssätt, där 
komponenter och nya detaljer är byggstenar, bestämmer då hur delarna ska arrangeras i förhållande till 
varandra och vilka gränssnitt som ska finnas mellan dem, och hur dessa ska utformas. 

Prototyp 
Prototyper tas fram i flertalet syften. Med hjälp av CAD-modeller kan en produkt studeras från olika 
vinklar i dator utan att behöva tillverkas. Genom att animera kan ny information om hur delar rör sig 
fås utan att behöva bygga en fungerande fysisk modell. Med dagens friformsmaskiner, som bygger 
upp färdiga prototyper direkt från en CAD-modell, går det även att få en fungerande modell direkt från 
datorn. Med beräkningsmodeller, CAE – computer aided engineering, kan en produkts prestanda och 
egenskaper testas i datorn. Möjligheten att simulera olika driftfall finns också. Andra fysiska modeller 
än de som går att framställa i friformsmaskiner kan vara Mock-Up som visar form, ytegenskaper och 
färg, funktionsprototyp som används för att verifiera en ny teknisk lösning och en nollserie som är en 
kort produktserie för ett första fälttest. 

Produktionsanpassning 
Underlaget som använts för framtagning av konceptlösning och prototyp måste nu arbetas om och 
anpassas för storskalig produktion. I denna fas ska produkten bli: 
 

• Processriktig 
• Interaktionsriktig 
• Ekonomisk riktig 

 
Processriktigt innebär att produkten utformas så det går att tillverka och montera med avsedd 
utrustning och metoder. Dessa punkter ska givetvis tas i beaktning redan från början men här ska de 
steg som eventuellt förenklades för att få till en prototyp fixas till så de går att tillverka med avsedd 
utrustning för den slutgiltiga produkten. 

Marknad 
Vid införande av en ny produkt på marknaden räcker det inte med underlaget som konstruktören 
utarbetar för tillverkningen. Det krävs planering och utbildning av säljorganisation och kunder. För att 
kunna utbilda behövs dokumentation i form av manualer, testresultat, produktinformation. Denna 
dokumentation behövs även för att kunna tillhandahålla service och reservdelar. En annan viktig del i 
produkten är att ta fram ett bra och ändamålsenligt emballage som skyddar varan vid transport och 
som hjälper till att exponera produkten i försäljningsmiljön. 
 
En uppsjö av olika dokumentationer måste finnas tillgänglig för marknads- och servicesyften. Det kan 
vara till exempel: 
 

• Produktinformationsblad, datablad och säljbroschyrer. 
• Användarmanualer för drift och skötsel. 
• Emballage. 
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• Tekniskt underlag för pressreleaser i samband med marknadsintroduktion. 
• Teknisk information i samband med mässor. 
• Reservdelskataloger. 
• Servicemanualer. 
• Utbildningsmaterial och kurser för den egna säljorganisationen, återförsäljare och kunder. 
• Miljödeklaration. 
• Anvisningar för demontering och återvinning. 

4.4.2 Teori 2 
Följande teori är hämtad från Priest m.fl. (2001). 

 
 
Figur 6. Översikt över produktutvecklingsprocessen enligt Teori 2. 
Källa: Egen. 

Behovsdefinition 
Första fasen i designprocessen är att bestämma det övergripande behovet som finns hos användaren 
och definiera affärs- och designriktlinjerna för projektet. Behovsdefinitionen är en process som ska 
identifiera, definiera och dokumentera specifika behov för utvecklandet av en ny produkt. Målet med 
denna tidiga fas är att få fram krav och specifikationer för produkten, det vill säga en 
kravspecifikation. 
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En systematisk utredd behovsdefinition identifierar vad produkten ska göra och genom att identifiera, 
utvärdera, kvantifiera och dokumentera kundbehov genom olika metoder fås en specifikation för 
produkten. Områden som bör utforskas: 
 

• Kundbehovsanalys. Det finns ett antal olika metoder för att undersöka kunders åsikter och 
tankar. Ofta bör ett flertal metoder användas då kunderna kan lämna olika och motsägande 
påståenden. Om en ny teknik, som kunden inte har full förståelse för, testas med för få 
metoder riskerar undersökningen att bli för enkelspårig och att eftersträvad data inte erhålls. 
Genom att undersöka med olika metoder kan en mer rättvis bild skapas. Olika metoder för att 
erhålla krav och behov från kunder kan vara: 

 
o Intervjuer med kunder där kortare och längre intervjuer används, 

enkätundersökningar och fokusgrupper. 
o Designsamarbeten med företagets kunder där kunden själv får delta med idéer och 

tankar i designprocessen. 
o Databas och statistik över försäljning. 
o Konsulter eller experter som specialiserat sig på att identifiera kunders behov. 
o Brainstorming sessioner för att genera nya och innovativa idéer som går utanför 

ramarna för den rådande normen för produkten. 
o Tidigare erfarenheter från både företaget och en personlig nivå. Både dåliga och bra 

erfarenheter från tidigare produkter ska ta med i undersökningen. 
o Publicerad information som tidningar, patent samt sökningar på Internet. 
o Teknisk funktionsprognos för framtiden baserad på tidigare analyser av 

produktmarknader och teknologier. 
o Marknads- och konkurrentutvärdering för att identifiera de bästa lösningarna som 

finns på marknaden för tillfället. 
o Använda prototyper för att studera konsumenters svar på produkten och samtidigt få 

designteamets tankar och åsikter om produktens funktioner. 
o QFD (Quality Function Deployment) används för att bestämma kunders behov och 

sedan bestämma kraven för produkten. 
 

• Produktanvändning och användarprofiler. Dessa profiler även kallade scenarion, 
användarfall, arbetsuppgiftsanalyser, nätverksdiagram och omgivningsprofiler karakteriserar 
olika steg i en produkts användande. De behöver vara korrekta och fullständiga eftersom de 
används som bas för det fortsatta designarbetet. Olika profilmetoder kan vara: 

 
o Scenarion och användarfall är steg för steg beskrivningar hur en produkt ska 

användas för en speciell applikation eller uppgift. Ofta beskrivs de i form av ett 
flödesdiagram eller en lista. En mängd olika scenarion ställs upp för produktens alla 
tänkbara användningsområden och blir ett verktyg för alla inblandade att diskutera 
kring. Tanken är att de olika fallen ska hjälpa utvecklarna att hitta de parametrar som 
ska definiera produktens egenskaper och funktionskrav. 

 
o Uppgiftsanalys och användarprofiler är en teknik för att utvärdera kraven på en 

uppgift i förhållande till operatörens förmågor. I analysen listas varje mänsklig 
aktivitet eller uppgift som krävs och sedan jämförs dessa med den kapacitet och 
resurser som användaren besitter. I ett tidigt skede i utvecklingsprocessen används 
detta för att se till att produktens behov är kompatibla med användarens kapacitet. 
Uppgifterna börjar på en enkel nivå för att bli mer avancerade och detaljerade under 
utvecklingens gång. Studien gör det lättare att hitta eventuella problem med 
produktens och dess användande. 

 
o Nätverksdiagram används för att grafiskt visa de inbördes olika sambanden och 

flödena när produkten används.  
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o Omgivningsprofiler beskriver vilka miljöer produkten kommer att vistas i under sin 
livstid. Vissa produkter kommer vistas i tuffare miljöer under transport eller förvaring 
än i bruksmiljön. Därför är det viktigt att även ta med dessa i analysen. Profilen visar 
på en tidsskala de olika signifikanta omgivningsparametrarna, inklusive tiden för varje 
omgivning som förväntas under produktens livslängd. De olika omgivningarna kan 
vara till exempel förvaring, hantering, transport och slutmiljö. 

 
• Tekniska kapacitetsprognoser görs för att undersöka om en ny teknik kommer att vara redo 

att användas i en tänkt design, dess förväntade prestanda och om tillverkningsmöjligheterna 
kommer att finnas tillgängliga när produkten är klar för tillverkning. 

 
• Utvärdering av andra företags produkter och framgång används för att bestämma vilken 

nivå produkten ska ligga på samt hur de rådande lösningarna fungerar för andra företag. Målet 
är att hitta det ”bästa” marknaden har att erbjuda vid tillfället. Utvärdering är viktig av flera 
orsaker. Det ger bättre syn på kunders behov, krav och värderingar. Företagens styrkor och 
svagheter upptäcks. Konkurrenters produkter och tillverkningsmetoder analyseras. Det blir då 
lättare att identifiera olika produktegenskaper som kvalitet, tillgänglighet, pris, service, 
tillförlitlighet, support och så vidare. Utvärderingen hjälper till att hitta leverantörer och 
återförsäljare. För att utföra en utvärdering bör fem nyckelsteg följas: 

 
o Analysera alla aspekter hos konkurrerande företag och andra framgångsrika företag. 
o Fastställa var det egna företaget står i förhållande till konkurrerande företag genom att 

jämföra olika parametrar på både dagens och framtida produkter. 
o Etablera en bäst-i-klassen-produkt och definiera dess parametrar och egenskaper. 
o Fastställ produkt-, tillverknings- och supportkrav baserade på utvärderingen. 
o Implementera innovativ imitation genom att utveckla och förbättra de bästa idéerna och 

metoderna som identifierades i utvärderingen. 
 

• Prototyper och QFD-matriser används i ett tidigt skede i produktutvecklingen för att studera 
kunders tankar om nya produkter för att hitta de områden i produkten som behöver förbättras. 
QFD-matrisen hjälper till att systematiskt omvandla kunders krav, utvärderingar från 
konkurrenter och andra aspekter till egna designkravsspecifikationer. 

Konceptuell design 
Den konceptuella designprocessen har tre huvudmål.  
 

o Identifiera tänkbara tillvägagångssätt som kan möta de tidigare definierade kraven.  
o Utför trade-off studier för att utvärdera och välja rätt arbetssätt i det fortsatta designarbetet.  
o Omformulera produktkraven till en ny kravspecifikation baserad på det valda arbetssättet. 

 
Första steget blir att ta fram olika designlösningar som sedan ska utvärderas i trade-off studier. Här 
gäller det att blanda in olika människor med olika kunskapsområden för att täcka upp så många 
löningsalternativ som möjligt. Kreativitet och innovation för produkten i sig ska uppmanas men även 
för tillverkning, logistik och andra områden kopplade till produkten. 
 
När de olika förslagen på hur designproblemet kan angripas lagts fram blir nästa steg att utvärdera 
dessa. Trade-off studier undersöker de olika tillvägagångssätten genom olika parametrar med syfte att 
optimera hela processen och minimera den tekniska risken. Genom att klassificera kunders behov i 
termer av betydelse och utvecklingskostnader kan olika områden som producerbarhet, testning, 
kvalitet och kostnad fördelas på rimliga nivåer. Studierna ska ge en balans mellan de olika kraven som 
ställs under utvecklingen och bör innehålla alla viktiga områden som kostnad, tidsschema, tekniska 
risker, pålitlighet, producerbarhet, kundrelaterad kvalitet och service.  
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En viktig trade-off studie som bör göras är att undersöka vilken uppgift som ska utföras av produkten, 
vilken uppgift som ska utföras av användaren och vilken uppgift som ska utföras av de båda. 
Utvärdering görs normalt tidigt i designprocessen eller i konceptgenereringen. Fel uppstår när en 
uppgift är tilldelad användaren men nödvändig information om hur uppgiften ska uträttas inte 
tillhandahålls. De övergripande momenten i att kartlägga olika funktionella uppgifter är att: 
 

• Fastställa produktens funktionella mål. 
• Fastställa produktens krav för att nå detta mål. 
• Fördela vilka moment som ska utföras av användaren, produkten, mjukvara i produkten eller 

någon genomförbar kombination av dessa. 
• Ta fram alternativa lösningar. 
• Verifiera för varje alternativ att användaren och produkten kan utföra den tänkta funktionen 

och samtidigt tillfredställa alla designparametrar. 
 
Att studera producerbarheten är också en nyckelstudie som bör göras i början av arbetet för att hitta en 
effektiv och fungerande produktionsmetod innan det detaljerade designarbetet sätter igång. Studien 
delas upp ett flertal steg: 
 

• Identifiera de egenskaper som kännetecknar produkten med fokus på designegenskaper som 
har stor inverkan på produkten. Målet är att hitta de egenskaper som har störst betydelse för 
tillverkningen när det gäller tid, kostnad och produktens prestanda. 

• Design vägd mot kostnad är en metod som fokuserar på att minska kostnaden för en enhet av 
produkten. Det görs genom förbättrade tillverkningsmetoder och kostreducerande design. Att 
tidigt sätta realistiska mål för kostnaden är viktigt för att framgångsrikt kunna kontrollera 
kostnaden för slutprodukten. 

• Genomför trade-off studier för alternativa produkter och produktionstekniker.  
• Utveckla en preliminär tillverkningsplan och strategi. Denna innefattar vilka metoder som ska 

användas för att tillverka produkten samt vilka resurser och tekniker som ska tas i anspråk. 
Tillverkningsplanen hjälper till att belysa risker med tillverkningen och ska uppdateras 
frekvent under arbetes gång. 

• Utför en komplexitetsanalys av produkten för att minska risken att produktionskostnaden ska 
öka. Innehåller produkten nya komplexa detaljer finns det risk att ny utrusning, tekniker eller 
personal måste hyras in eller anställas. Analysen utförs av de inblandade parterna och bör leda 
till alternativa lösningar som innebär att tillgänglig teknik och kunskap kan användas för att nå 
samma syfte som tidigare.  

 
När det bästa angreppssättet är bestämt är det dags att översätta produktkraven till designkrav. De 
kommer att bli grundstenen för designteamet och bör därför vara lätta att förstå, realistiska och 
tillräckligt detaljerade. Designteamet bör också utvärdera det presenterade materialet så det ligger 
inom rimliga gränser för tillverkningen och att produkten går att framställa. 

Detaljerad design 
Den detaljerade designen innehåller ett antal metoder som används för att sammanställa och 
slutgiltiggöra en produkts design som möter de kraven som tidigare satts upp kravspecifikationer och 
arbetssätt. Detta kräver beslut från designteamet även om all teknik inte är känd och rimliga 
antaganden måste tas för att utveckla den tänkta produkten. Det är därför viktigt att de tidigare 
undersökningarna som utgör all grunddata är genomarbetade och riktigt gjorda. En metod för 
detaljerad design beskrivs nedan: 
 

• Designanalyser och trade-off studier ska vara systematiskt genomförda där alla parter 
samarbetsvilligt lämnat information för att ge en korrekt grund att arbeta vidare från. 

• Alla områden inklusive tillverkning, tillförlitlighet, testbarhet, produktsäkerhet, logistik, 
marknad och så vidare ska tas med och utarbetas i den detaljerade planen. 
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• Designsyntetisering och mer avancerade designverktyg används för att öka designkvaliteten 
och effektiviteten. 

• Modeller och simuleringar används för analys. 
• Analyser med tillräcklig detalj för att bygga en modell av den riktiga världen inkluderat 

föränderlighet och osäkerhet, värsta fallet scenarion och åldrande. 
• Arbete för att minska påverkan av mekaniskt slitage och miljö bidrar till en högra kvalitet hos 

produkten. 
• Olika typer av felanalyser för att minska potentiella problem. 

Test och utvärdering 
När en ny produkt eller tjänst utvecklas finns det risk att den inte tillfredställer alla kunders mål och 
förväntningar. Test och utvärdering är ett verktyg för att förbättra designen och identifiera och rätta till 
fel. Målet är att verifiera att produkten möter de krav som kunden ställer och att de målen givna i 
produktspecifikationen uppnås. Varje test- och utvärderingsmetod syftar till att hitta förbättringar. 
Huvudområdena man bör beröra är: 
 

• Test- och utvärderingsstrategier koordinerar effektivt alla tester för att hålla en rimlig 
kostnad i relation till informationen från testet. I de tidiga stadierna av produktutvecklingen 
används testerna för att säkerställa att kundernas krav och önskemål uppfylls samt att 
utvärdera tillvägagångssätt och titta på alternativa designlösningar för den fortsatta 
utvecklingen. Allt eftersom designen mognar blir testen mer komplexa och avsmalnande för 
att säkerställa att produkten fungerar i den tänka bruksmiljön och i tillverkning. 

• Designundersökningar använder en mängd olika utvärderingsmetoder för att förbättra alla 
aspekter av designen inklusive tillverkning, reliabilitet och andra supportområden. Ett antal 
exempel på tester som kan göras är; kundprototyper, modeller och simuleringar, test av 
bruksmiljön, miljöpåverkansundersökning, tillverkningstester och paketering. En lyckad 
designundersökning är fokuserad på detaljerna och bör utföras av personer utanför projektet 
med hög kompetens. Deras åsikter ska vara opartiska och objektiva för att gynna produkten 
och dess tekniska utveckling. 

• Prototyper, modeller och simuleringar används för att bekräfta och verifiera designen och 
dess ingående delar. Identifiera problem och producera idéer för nya lösningar.  

• Design för test används för att designa produkten så det är enkelt att utföra enkla och 
effektiva tester. Testbarheten mäter hur snabbt, effektivt och hur kostnadseffektivt problem 
kan bli identifierat, isolerat och diagnostiserat.  

• Test, Analyze, And Fix method (TAAF) identifierar felkällor i designen genom att i testet 
driva hård- och mjukvara till deras yttersta. Varje fel som sedan uppstår analyseras och 
åtgärdas så att felet inte uppstår igen. 

• Miljö-, livstids- och HALT-test är en serie tester som används för att upptäcka problem som 
kan uppstå efter att produkten brukats en längre tid. Detta kan göras på komponentnivå där 
delar av produkten tas på måfå ur produktionen och sätts i test. Highly Accelerated Lift Test 
(HALT) används för att simulera en lång testtid. Genom att sätta produkten i värsta tänkbara 
bruksmiljö simuleras en livstid för produkten i normal arbetsmiljö. På detta sätt erhålls 
information om fel och lösningar som uppstår efter en tids användning och de kan då åtgärdas 
i ett tidigt skede. Om vissa delar inte tillverkas själv måste en undersökning av 
underleverantörerna och deras delar göras. Underleverantörerna måste även testas på 
parametrar som leveranssäkerhet och att de passar profilen för produkten. Ska en ny produkt 
till exempel vara miljövänlig måste även underleverantören hålla de krav som ställts på 
produkten. 

• Produktions- och fälttest är tester där tillverkningsdetaljerna undersöks för att undvika 
tillverkningsfel och defekter på tidiga upplagor av produkten. Det kanske viktigaste testet är 
kundtester i fält. Här undersöks hur bra produkten fungerar i den tänkta bruksmiljön och 
kundernas åsikter noteras. 
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Tillverkning 
När allt underlag är klart och de nödvändiga undersökningarna och analyser är gjorda är det dags att 
sätta produkten i tillverkning. Det gäller nu att planera en strategi och metod för alla steg i 
tillverkningen så de passar och inte inkräktar på andra produkter. En sista undersökning av 
tillverkningsmetoderna bör också ske för att verifiera att maskinerna och materialen kan leverera det 
som krävs av produktens kravspecifikation. 
 
Efter tillverkning ska även ett passande emballage finnas till produkten för säker transport och 
hantering. I ett senare skede i produktens liv kommer den kasseras på ett eller annat sätt. När 
produktens liv närmar sig sitt slut ska det finnas instruktioner om hur produkten ska hanteras. 
Återvinnings- och demonteringsanvisningar ska följa med produkten från början eller finnas 
lättillgängliga via någon form av kundservice. 

4.4.3 Teori 3 
Följande teori är hämtad från Österlin (2007).  

 
 
Figur 7. Översikt över produktutvecklingsprocessen enligt Teori 3. 
Källa: Egen. 
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Affärsmöjlighet 
En ny produkt ser egentligen sitt första ljus när företagsledningen ser en ny affärsmöjlighet. Företaget 
känner väl till sina egna och konkurrenters produkter. Produkterna har analyserats och utvärderats ur 
kundernas synpunkt och vet därmed vilka krav och önskemål de uppfyller. Undersökningar och 
benchmarking har förmodligen gjorts på konkurrerande produkter för att identifiera tekniska 
skillnader. Allt material samlas ihop och dokumenteras i en affärsmöjlighet som ligger till grund för 
ledningens beslut om en ny produkt ska tillverkas eller ej. I det här stadiet är det inte en design som 
presenteras utan de företagsekonomiska ramarna. I och med ett godkännande blir de riktlinjer för 
produktutvecklingen. Jämförelser i det här skedet sker mot konkurrenternas funktion, pris utseende 
och så vidare. Detaljer som skiljer sig från de befintliga produkterna delges designern vid början av 
arbetet. Detta kompletteras sedan under analysfasen. 

Uppstart 
I en inledande fas ska den grundläggande målsättningen för designuppdraget fastställas. Inom vilka 
ramar ska projektet ske? Vilka resurser finns tillgängliga och hur lång tid ska det ta? Denna typ av 
genomgång med uppdragsgivaren brukar ibland kallas en brief och därmed dokumenteras denna 
information i en designbrief. En grundläggande målsättning som båda parter utformat minskar risken 
för framtida missförstånd. Med en brief klar som grund kan de fortsatta etapperna i arbetet planeras. 
 
Designuppgifter måste organiseras och läggas upp på något sätt. Det kan göras i ett program. Där ska 
det framgå vilket resultat som ska uppnås samt hur problemet ska lösas. Ofta är designarbetet ett 
separat projekt i ett produktutvecklingsprojekt och innefattar människor med flera olika 
kompetensområden. I det fallet fungerar programmet bra som projektbeskrivning. De viktigaste 
punkterna att ha med i programmet är: 
 

• Målsättningen beskriver vad som ska uppnås med projektet och vilket huvudresultat som 
förväntas. 

• Bakgrunden beskriver utgångspunkten för det vidare arbetet, alltså konkurrensläget och 
anledningen till att projektet startats . 

• Referenspersoner är beställare och leverantörer av uppdraget och kontaktpersoner ska finnas 
för respektive. 

• Avgränsningar och prioriteringar görs om det inte är relevant att hitta lösningar på utvalda 
delar av problemet. Ibland kan befintlig teknik fungera i den tänkta produkten. 

• Förutsättningar kan vara patent som hindrar, en budget som medför vissa ramar att röra sig i, 
ingående komponenter kan vara valda i förväg eller tillverkningen ska ske på en bestämd 
plats. 

• Uppläggningen av arbetet är till stor del ett dokument som beskriver de olika 
arbetsmomenten och delmål för respektive etapp. 

• Tidsplaneringen kompletterar uppläggningen med arbetsomfång och kostnader. Tid för 
beslutspunkter och färdigtider för varje etapp ska finnas med. 

• Ansvarsområden för de inblandade personerna listas samt vilket informationsutbyte som ska 
ske mellan vilka personer. 

• Informationsunderlag för arbetet ska definieras. Detta gäller såväl underlaget som ges vid 
uppstart och det presentationsmaterial som ska redovisas när arbetet är klart. 

 
Programmet ser till att säkra utvecklingens kvalitet genom att definiera tidsschema, kontrollpunkter, 
deltagarnas uppgifter och informationsutbytet mellan dem. Viktiga kontrollpunkter är godkännanden, 
val av koncept, start av verktygstillverkning och produktionsstart. 

Informationssamling och analys 
I denna fas undersöks förutsättningarna i detalj för att ge designern en bas att stå på. Produktens 
praktiska funktioner, lämpliga tillverkningsmetoder, ergonomi och krav på utseende, marknad, 
material och andra förutsättningar analyseras. Resultatet skrivs ned i en kravspecifikation som sedan 
blir en guide för att styra idéarbetet och en kontrollista för att checka av slutresultatet. 
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För att lösa ett givet problem behövs en strategi med ett antal metoder som hjälpmedel. De kan läggas 
upp på ett antal olika sätt, se Figur 8.  
 

 
 

Figur 8. Strategier för problemlösning. 
Källa: Österlin (2007), omarbetad. 
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Problemet kan brytas ned i delproblem och därmed kan del- och helhetslösningar hittas vilket 
underlättar problemlösningen. För att omvandla ett problem och göra det mer greppbart finns ett antal 
metoder. 
 

• Dela upp problemet genom att bryta funktionen i delfunktioner och flöden. Detta är för att 
skapa en överblick och struktur. 

• Sambanden mellan produkten och dess omgivning analyseras. Hur interagerar de med 
varandra och vad är avgörande faktorer för ett lyckat brukande av produkten i aktuell miljö? 

• Bestäm komponenterna för de viktigaste funktionerna och deras gränssnitt. 
• Identifiera viktiga designbeslut som kan hindra projektet samt definiera eventuella 

osäkerheter. 
• Identifiera användbara informationskällor. Kostnaden för att inte veta måste vara större än 

kostnaden för att ta reda på det. 
 
En funktionsanalys har syftet att bryta ner produktens totala funktion i en funktionsstruktur där man 
ser hur de olika delfunktionernas in- och utgångar kopplas ihop och samverkar. Funktionerna bildar en 
hierarki som kan liknas vid ett träd där huvudfunktionen finns högst upp och delfunktionerna förgrenar 
sig nedåt. Rör man sig uppåt i trädet får man svar på frågan ”Varför?” och ned i trädet frågan ”Hur?”. 
Funktionsanalysen ska vara ett verktyg som hjälper till att ta reda på vilka funktioner man måste hämta 
in mer information om. Analysen genomförs i följande steg: 
 

• Definition av systemets totala funktion och systemgräns. 
• Nedbrytning av den totala funktionen i delfunktioner. 
• Beskrivning av material-, energi- och informationsflöden mellan funktionerna. 

 
För att få en mer övergripande bild av funktionernas betydelse kan man under nerbrytningen ange hur 
viktig delfunktionen är. Detta underlättar fortsatt arbete om det skulle uppstå någon form av konflikt 
mellan två delfunktioner där man måste besluta vilken som ska ge vika för den andra. (Johannesson 
m.fl., 2004) 
 
Efter det att kartläggningen av produktens delar och funktioner gjorts måste problemet och dess tänkta 
angreppssätt struktureras för att få en klar bild över eventuella alternativ. Detta kan göras med ett 
flertal olika metoder där en grafisk bild hjälper till att få en överblick. 
 

• Checklistor listar viktiga punkter så att inget missas. Det kan vara olika arbetsmoment, 
designaspekter som ska bearbetas eller viktiga komponenter i produkten. 

• Processen beskriver vilka funktioner ett system behöver för input för att åstadkomma det 
önskade resultatet, vilket är användbart i flödesanalys. 

• Matriser ger en bra överblick av olika alternativ. Med olika alternativ på de olika axlarna ges 
en mängd alternativ att välja mellan samtidigt som det blir lättöverskådligt. 

• Interaktionsnät beskriver vilka delar som är beroende av varandra. Ska de vara placerade nära 
eller långt ifrån varandra? Vilka transportvägar är viktigast? Vilka delar används mest 
frekvent? När processen ritas upp som ett blockschema blir denna typ av frågor lättare att 
svara på. 

• Trädstruktur används för att överblicka hierarkin hos olika funktioner. Det visar på sambandet 
hos olika funktioner och vilka som är beroende av vilka. 

• Systemanalys beskriver ett system med nulägesbeskrivning, problemformulering, 
målbeskrivning, analys av systemets komponenter och funktioner, handlingsprogram som 
föreslås för genomförande och kontroll. 

• Människa/maskinplanering och kommunikationsprocessen ger en klarare bild över det tänkta 
samspelet mellan människa och maskin. 

 
Efter funktionsanalysen och affärsmöjligheten är det dags att formulera en kravspecifikation för 
produkten. Den beskriver vad produkten ska uppfylla, användares krav, formspråk och ergonomi, 
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särskiljningar från konkurrenter, material, tillverkningsmetoder och så vidare. De olika faserna i 
produktens livscykel ska också bearbetas. Hur ser bruksmiljön ut? Vad ska produkten klara av och hur 
används den? Finns det risker eller problem med produkten? All information om olika aspekter 
behöver struktureras för att få överblick. Produktens alla funktioner behöver definieras och 
prioriteringar kan behöva göras med olika ambitionsnivåer. Allt eftersom utvecklingen av produkten 
pågår kommer alternativ att sållas bort och kravspecifikationen kan justeras och preciseras för att i ett 
slutskede bli en produktspecifikation som reglerar tillverkningen. 

Koncept- och idéskissning 
Det är nu dags att söka lösningar på de krav som kravspecifikationen utgör. Med koncept- och 
idéskisser skapas lösningar på olika nivåer. Först skissas det med penna och papper för att sedan gå 
vidare och göra CAD-modeller. Fysiska modeller kan byggas upp både med friformsmaskiner eller i 
verkstad av olika modellmaterial. På idénivå är inte syftet att få fram ett detaljerat 
presentationsmaterial utan att komma fram med många alternativa lösningar. De valda lösningarnas 
skisser bearbetas sedan för det presentationsmaterial som ligger till grund för beslut. 
 
Det finns fyra stadier i idéskapandet.  
 

• Förberedelse då information och bakgrund om uppdraget ges.  
• Inkubation då tankar och idéer mognar.  
• Insikt då de olika lösningarna bör komma fram.  
• Verifiering då de olika idéerna dokumenteras.  

 
För att få idéer och underlätta det kreativa tänkandet finns det tre bra ben att stå på; målsättning, 
mängd och metod. 
 

• Ett mål måste definieras. Inte för exakt för att undvika att den kreativa processen blir för styrd. 
Inte heller för luddigt då det kan ge dålig ledning. Att ha en strategi och handlingsplan kan 
vara en god början och stöd i arbetet. En bra målsättning som beskriver kärnfrågorna är också 
minst lika viktig. Den hjälper inte bara till att förstå problemet utan gör också lättare att se när 
målen är uppfyllda. Målsättningen ska också göra det möjligt att jämföra och utvärdera olika 
lösningsförslag bredvid varandra samt sätta upp gränserna för acceptabla lösningar. 

• En stor mängd idéer är det som eftersträvas i denna fas av produktutvecklingen. Till en början 
eftersträvas kvantitet och allt eftersom sållas de bästa lösningarna ut. Efter utvärderingar och 
bearbetningar kommer den/de bästa idéerna att finnas kvar. Säkrare beslut fattas om först alla 
tänkbara alternativ utvärderats. 

• För kreativt skapande finns många olika metoder. Beroende på om arbetet sker i grupp eller 
enskilt kan olika metoder vara passande. Vissa passar för nyskapande idéer medan andra 
passar för förändringar. Metoden ska vara ett hjälpmedel för att stimulera kreativiteten. Om 
metoden låser idéverksamheten kan det vara läge att byta metod eller angreppssätt. Exempel 
på en effektiv idégenereringsmetod är brainstorming. 

 
Brainstorming används i grupp för att generera idéer och fungerar bra med ett deltagarantal på 3-10 
personer där en person utgör ledare. Personerna får gärna ha olika intressen och kunskapsområden 
men det ska vara en avslappnad och bekväm stämning i gruppen så att alla får komma till tals. I annat 
fall försvinner meningen med att jobba i grupp. Någon dag innan själva brainstorming-sessionen får 
deltagarna i gruppen reda på problemet. Den första beskrivningen av problemet får inte vara för snäv 
utan är till för att personerna undermedvetet ska börja fundera kring problemet och eventuella 
lösningar. I samma kallelse är det också viktigt att definiera reglerna som alla ska känna till och följa: 
(Johannesson m.fl., 2004; Österlin, 2007) 
 

• Kritik och bedömning under mötet är inte tillåtet. Inga kommentarer, varken positiva eller 
negativa, om de idéer som uppkommer får ges. Självkritik är inte heller tillåtet utan tankar och 
funderingar ska presenteras fördomsfritt. En riktigt dålig idé kan ge en annan person ett nytt 
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synsätt på saker och ting som sedan kan leda till en bra idé. Den kritiska granskningen sker vid 
ett senare tillfälle. 

• Stort antal idéer eftersträvas. En stor mängd med idéer ökar sannolikheten att någon av 
idéerna är bra idéer. En av utgångspunkterna för metoden är att en idé kan ge associationer till 
en annan bättre idé. 

• Gå utanför det vanliga. Idéer som är ovanliga är välkomna. Ofta har helt tokiga och konstiga 
idéer med en viss modifikation blivit en slutgiltig bra lösning på ett problem. En 
okonventionell lösning behöver inte vara en dålig lösning. 

• Kombinera och komplettera framkomna idéer. Helt nya lösningar på olika problem kan 
uppstå genom att kombinera två eller flera idéer. Delar av olika idéer kan läggas ihop som ett 
pussel och använda dellösningar för att nå fram till en helhetslösning. 

 
Tiden för sessionen bör vara ungefär en timme. Som reglerna beskriver går idékvantitet före 
idékvalitet. En i gruppen utses att dokumentera idéer genom skisser och stolpar på ett block eller tavla. 
Alternativt kan alla i gruppen skissa i ett gemensamt block. Senare kan materialet bearbetas vidare och 
utvärderas. Metoden kan också användas kritiskt och kallas då negativ brainstorming. Då ska ett 
förslag eller lösning kritiseras. (Johannesson m.fl., 2004; Österlin, 2007) 
 
Andra idégenererande metoder kan vara: 
 

• Brainstorming • Kategorilistor 
• Stop and go • Analogier 
• Brainwriting • Synectics 
• Kollektiv anteckningsbok • Parameteranalys 
• Checklistor • Problemhierarki 
• Livscykel • Matrisvariationer 
• Frågeord • Omvandling 
• Slumpord 

 
Under koncept- och idéarbetet är det bra att ha kontakt med konstruktörer, marknadsfolk och 
användare för deras kommentarer och synpunkter. Med deras inblandning kan många oklarheter och 
brister klaras ut i ett tidigt skede och minska risken för kostsamt efterarbete. 

Bearbetning av principerna 
I denna fas är det dags att välja det/de bästa koncepten med kravspecifikationen som facit. Det behöver 
inte vara en idé utan ett flertal kan väljas ut och kombineras för att få den bästa helhetslösningen. Efter 
att koncepten valts ska de anpassas till den slutgiltiga formen som passar tillverkningsmetoderna samt 
möter andra ställda krav. Att välja rätta lösningar är en process som kantas av tyckande och 
diskussioner. Bäst är enkla lösningar med mycket utbyte. Egenskaper som inte ger några kundfördelar 
bör inte få några utvecklingsresurser. Lösningar som bidrar med viktiga och tydliga fördelar bör 
prioriteras. För att välja ut och utvärdera olika lösningar finns olika metoder. 
 

• Prickar kan användas för att rangordna olika idéer. Genom att fästa upp till fem prickar på en 
till fem idéer betygsätts olika förslag. Sedan skickas idéerna till olika avdelningar som får 
olika färger på prickarna. På ett snabbt och överskådligt sätt visas nu vilken avdelning som 
föredrar vilken idé. Viktigt här är den efterföljande diskussionen som motiverar de olika valen. 

• Kategorisering av idéer ser till att tänket inte blir allt för enkelspårigt. Genom att dela in 
lösningarna i olika kategorier fås snabbt en överblick vilka idéer som är välrepresenterade och 
vilka som behöver fler alternativ. 

• Matrisutvärdering jämför olika idéer genom att de läggs längs matrisen ena sida. 
Urvalskriterier eller krav läggs längs den andra sidan. Efter det poängsätts idéerna hur de 
uppfyller de olika kraven med en skala 1-5 där 3 är godkänt. Med denna metod tydliggörs på 
ett snabbt och enkelt sätt vilka idéer som behöver åtgärdas och på vilka områden. 
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• Parvisa jämförelser i matriser är en utvärderingsmetod där konkreta egenskaper jämförs 
parvis med varandra utan poängvärdering. Idéprinciperna som ska utvärderas skrivs överst i 
varsin kolumn. Detaljnivån måste vara likvärd för att jämförelsen ska bil rättvis. 
Urvalskriterierna som idéerna ska utvärderas mot läggs i rader längs kanten. Kriterierna kan 
tas från kravspecifikationen och bör ha samma prioritet och tyngd, annars blir testet 
missvisande. Sedan jämförs de olika objekten med de olika kriterierna och i kolumnerna fylls 
med (0) för likvärdighet, (+) för bättre och (-) för sämre. När det är klart summeras 
kolumnerna för att se resultatet. 

 
Det är även läge att göra en miljöanalys av produkten i denna fas i form av en utvärdering av 
produktens inverkan på miljön och dess plats i det naturliga kretsloppet. En livscykelanalys på 
produkten kan också utföras. 

Uppföljning av konstruktionsdetaljer 
Sista steget är att skapa detaljkonstruktionen och se över tillverkningsdetaljerna. Testning av 
prototyper och första serietillverkningen kan medföra problem som inte tidigare förutsetts. Det är 
därför viktigt att följa upp arbetet och se till att alla detaljer bibehåller sin tänkta kvalitet. 

4.4.4 Teori 4 
För att minska en produkts miljöpåverkan kan en miljöanpassad produktutveckling användas. Detta är 
en metod för att minska en produkts miljöpåverkan med förbättrad form och funktion. Genom att 
utveckla nya varor och tjänster, och anpassa de befintliga, stärker man också företagens 
konkurrenskraft. Produktutveckling och design är viktiga byggstenar när vi tillsammans skapar ett 
ekologiskt hållbart samhälle. Lär vi oss att kretsloppsanpassa morgondagens produkter redan på 
ritbordet har vi kommit en bra bit på väg. (Ericson & Frisk, 2000) 
 
Giudice m.fl.(2006) beskriver hur produktutveckling kan ske ur ett livscykelperspektiv. De har satt 
upp följande riktlinjer för livscykeldesign.  
 
Stadier i livscykeln Riktlinjer Miljöeffekter 
Allmänt • Undvik eller minimera att 

använda förorenande, giftiga eller 
miljöfarliga ämnen. 

• Undvik energikrävande material. 
• Använd förnybara, 

återvinningsbara eller återvunna 
material.  

• Ta fram och designa produkter på 
ett sätt så mängden material vid 
produktion minskar. Undvik 
överdimensionering.  

• Minskar förorening 
och/eller spridning av gifter 
under produktion och 
efterföljande stadier av 
livscykeln. 

• Minskar energiinnehållet i 
produkten.  

• Minskar användandet av 
icke-förnybara material. 

• Minskar 
materialförbrukningen. 

Tillverkning av produkter • Designa produkten och 
produktionen på ett sätt att spill 
minimeras. 

• Återvinn avfall och spill från 
produktionen internt eller externt. 

• Begränsa användandet av 
effektkrävande produktion. 

• Optimera och integrera 
energiflödena över hela 
produktionen. 

• Minskar materialförlust vid 
tillverkning.  

• Minskar användandet av 
jungfruligt material och 
mängd spill. 

• Minskar 
energiförbrukningen vid 
tillverkning. 

• Ökar energibesparingen. 
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Användning av 
produkter 

• Minimera energiåtgången vid 
användning genom att välja 
komponenter som är energisnåla.  

• Öka produktens livslängd genom att 
öka tillförlitligheten och hållbarheten. 

• Designa produkten så att underhåll och 
reparationer kan göras med enkelhet. 

• Använd modulbaserad design. 
• Undvik att designa på ett sätt som gör 

att livslängden på produkten är längre 
än nödvändigt. 

• Framställ produkten så att den är 
anpassningsbar för möjliga 
förändringar. 

• Minskar energiåtgången 
under användandet. 

• Förlänger användandet av 
produkten vilket leder till 
att färre nya produkter 
tillverkas.  

• Förlänger användandet av 
produkten. 

• Underlättar demontering 
vid byte av komponenter 
eller uppdatering vilket 
förlänger användandet. 

• Minskar risken att 
fungerande produkter 
slängs.  

• Förlänger användandet 
Produktens slutfas • Uppmuntra till återanvändning av 

produkten genom formgivning för att 
undvika snabbt åldrande. 

• Uppmuntra till återanvändning av 
produkten eller dess komponenter 
genom modulbaserad design, 
standardiseringar och ge instruktioner 
för demontering. 

• Underlätta återvinning genom att 
använda återvinningsbara material som 
är kompatibla med varandra. Minimera 
antalet olika material. 

• Ge möjlighet till säker förbränning. 

• Förlänger användandet av 
produkten 

• Förlänger användandet av 
produkten eller dess 
komponenter. 

• Förlänger livslängden av 
materialet vilket leder till 
att mindre jungfruligt 
material används. 

• Minskar föroreningar i 
förbränningsprocessen.  

4.5 Känslor och design 
Detta kapitel refererar till Norman (2004) om inget annat anges. 
 
Studier har visat att personer som ombedes att lösa ett problem som kräver ett out of the box-tankesätt 
gör det med större framgång om de dessförinnan fått en liten gåva eller upplevt något roligt. Det 
behöver inte vara någon märkvärdigt men tillräckligt för att få personen att känna sig lite gladare och 
välmående. Frågan är hur olika saker påverkar oss känslomässigt och vad det är som gör att vissa 
produkter tilltalar användare mer än andra. 
 
Känslor är det som styr människan i vardagen. Olustiga känslor som stress, rädsla, ilska och oro 
blockerar våra kreativa och nyfikna tankegångar för att fokusera på att till exempel klara sig ur en 
farlig situation. Positiva känslor däremot stimulerar inlärning, kreativitet och nyfikenhet som är 
kritiska förmågor för att hitta lösningar på både nya och gamla problem. Den estetiska rollen i 
produktdesign leder då till att attraktiva saker får människor att må bra vilket i sin tur leder till att de 
tänker mer kreativt. Det här höjer användarvänligheten genom att det blir enklare för användaren att 
hitta lösningar på de problem som kan uppstå. När ett problem uppstår med en produkt är det vanligast 
att försöka igen för att uppnå ett förväntat resultat. I dagens datorkontrollerade värd kommer 
upprepade försök förmodligen inte att lösa problemet. Spända, stressade och oroliga personer upprepar 
med stor sannolikhet samma procedur om igen för att komma förbi problemet vilket resulterar i mer 
stress och ilska. Fokus flyttas från lösningen på problemet till själva problemet. Här krävs istället ett 
nytt angreppssätt. Personer som utsätts för samma problem i ett positivt sinnestillstånd har större 
möjlighet att se på problemet ur olika vinklar och på så sätt nå en tillfredställande lösning. Efteråt 
kommer de oroliga och stressade personerna att klaga på de problem som uppstod medan de blivit 
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förbisedda hos de med positiva tankar. Med andra ord löser personer med positiv inställning små 
problem lättare än personer med negativt sinnestillstånd. 
 
Människan har utvecklats under miljoner år för att fungera i en rik och komplex miljö. Vår 
uppfattningsförmåga, motorik och fysik har utvecklats för att fungera i dagen samhälle. Affekt, 
känslor och kognition har också utvecklats för att interagera och komplettera varandra. Vår kognitiva 
förmåga hjälper oss att tolka och förstå världen medan affekt, som innehåller känslor, är ett system 
som bedömer vad som är bra eller dåligt, säkert eller farligt. Det affektiva systemet påverkar också 
musklerna i kroppen och genom neurotransmittorer ändras hjärnans arbetssätt. Muskler gör sig redo att 
agera samtidigt som de också visar de känslor vi har genom kroppsspråket.  

4.5.1 Behandling i tre nivåer 
Människan som det mest komplexa djuret på jorden är mycket medveten om sin roll i världen och vi 
kan reflektera över tidigare erfarenheter för att lära och bli bättre förberedd för framtida händelser. 
Norman (2004) tillsammans med forskare i psykologi menar att dessa mänskliga egenskaper är ett 
resultat av tre nivåer i den mänskliga hjärnan. Den viscerala nivån, beteendenivån och reflektiva nivån 
visas illustrativt i Figur 9. 
 

 
 

Figur 9. De tre nivåerna av bearbetning. 
Källa: Norman (2004), omarbetad. 

 
• På den viscerala nivån uppstår den första omedelbara känsla vi får för något innan vi hunnit 

interagera med det. Den viscerala bearbetningen hjälper oss att snabbt fatta beslut som bra 
eller dåligt, säkert eller farligt. 

• Beteendenivån kontrollerar det enkla vardagliga beteendet. Den bearbetning som sker på 
denna nivå kan både hämma och förstärka intryck från lägre viscerala nivåer och högre 
reflekterande nivåer. På samma sätt kan de viscerala och reflekterande nivåerna också hämma 
eller förstärka beteendenivån. 

• Den reflekterande nivån hanterar medveten eftertanke och reflexion av tidigare händelser och 
erfarenheter. Den reflekterande nivån kan hämma eller förstärka beteendenivån men har ingen 
direkt koppling till den viscerala nivån. Åtkomst till denna typ av kognitiv bearbetning kan 
bara ske genom minnet. Genom reflektion kan vi integrera våra minnen och erfarenheter med 
en produkt vilket efter en tid ger ett mervärde åt produkten som inte fanns där från början. 

 

36 
 



Allt vi gör har både en kognitiv och affektiv komponent, kognitiv för att tilldela mening och affektiv 
för att tilldela känsla. Det går inte att undankomma känsla, den är alltid där och än viktigare är vilken 
typ av känsla vi har då den förändrar vårt tankesätt. När personer befinner sig i ett negativt 
sinnestillstånd, exempelvis vid oro eller i fara, får neurotransmittorna hjärnan att fokusera. Fokus läggs 
på en uppgift och går allt djupare tills någon lösning har nåtts. Fokus betyder också en koncentration 
på detaljer. De negativa effekterna blir att hjärnan koncentrerar sig på problemet och undviker 
distraktioner. När personer befinner sig i ett positivt sinnestillstånd beter sig hjärnan på helt motsatt 
sätt. Neurotransmittorna breddar hjärnans verksamhet, musklerna slappnar av och hjärnan tillåts ta del 
av de positiva effekterna. Det betyder att hjärnan nu inte är lika fokuserad och tar in mer intryck. 
Positiva affektioner framkallar nyfikenhet, sysselsätter kreativiteten och gör inlärningen effektivare. 
 
Hur påverkar då detta designen av saker och ting? Om en person är i ett positivt sinnestillstånd 
kommer mindre fel och problem att förbises, framförallt om produkten är rolig och underhållande att 
använda. När personen är orolig kommer de vara mer fokuserade och designerna måste då lägga större 
vikt vid detaljer. All den information som behövs för att lösa uppgiften ska finnas tillgänglig och 
representerad på ett tydligt sätt samtidigt som korrekt och entydig feedback på att produkten fungerar 
som den ska presenteras. Designers kan komma undan med mindre fel om produkten är rolig att 
hantera men måste lägga ner mycket arbete på detaljer om användaren kommer vistas i stressiga 
miljöer. 
 
I början av en utvecklingsprocess är det bra om designern kan vara avslappnad och på bra humör. 
Under den kreativa processen bör moment som kan leda till negativa sinnestillstånd undvikas för att få 
fram en mängd olika lösningar. Det är därför det till exempel är förbjudet med kritik eller åsikter under 
brainstorming-sessioner. När en mängd olika förslag genererats är det dags att fokusera för att få fram 
den bästa lösningen. Ett sätt att nu vända från ett brett tankesätt till att koncentrera sig på detaljer är 
vanligen att sätta en deadline för projektet. På så sätt sätts en press på designern att leverera och fokus 
läggs på detaljer. 

4.5.2 De tre nivåerna 

Visceral 
Den nivå som direkt reagerar på vår omgivning och ger oss omedelbara känslor. Visceral design 
används mycket inom reklam och konst för att locka till inköp. Produkter till barn som leksaker, kläder 
och möbler följer samma princip och är ofta mjuka till former och färgade med någon mättad färg. Det 
är inte konstigt att människan får positiva känslor för sådana saker då vi utvecklats sida vid sida med 
naturen och alla dess blommor och frukter med färger och former. Allt eftersom vi växer väljer vi att 
utforska andra upplevelser och kan därmed börja gilla saker som naturligt avfärdas. Det kan vara till 
exempel bittra smaker som ofta behöver konsumeras flera gånger innan vi tar in det som något gott. 
Platser med mycket folk och högljudda miljöer är exempel som vi från början ogillar men vänjer oss 
att vistas i. Om design väljs efter de grundläggande riktlinjerna för positiv känsloframkallning kommer 
designen förmodligen att bli omtyckt av många även om den då förblir enkel. Väljs en mer 
sofistikerad design blir den genast mer känslig för kulturella standarder och rådande mode. Det som är 
populärt idag kan mycket väl vara omodernt om en vecka. Bara ett fåtal har gåvan att skapa verk som 
behåller sitt konstnärliga värde för evigt. På den här nivån är det alltså goda egenskaper i form och 
färg som krävs. Fysikaliska parametrar som material, ytstrukturer och vikt har stor betydelse. Visceral 
design handlar om de känslointryck som sker omedelbart. 

Beteendedesign 
På den här nivån handlar det bara om användning. Utseende spelar inte så stor roll utan det är 
produktens prestation och hur bra den fungerar som gäller. Vad som är av vikt här är fyra 
grundläggande faktorer: funktion, hur lätt det är att förstå produktens funktioner, användarvänlighet 
och produktens fysiska känsla. Det första testet en produkt måste passera är att den uträttar den tänkta 
funktionen. Produkten kommer dock inte att överleva om den inte når upp till användarens kriterier 
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eller förväntningar. Det är därför viktigt att funktionen lever upp till den bild som produkten 
presenterar. 
 
Funktioner föds ur två typer av produktutveckling, innovationer och förbättringar. Innovationer tar 
fram helt nya produkter eller lösningar som inte fanns tidigare medan förbättringar sker på befintliga 
produkter. I det senare fallet är det mycket lättare att undersöka marknaden och användaren för att 
skapa en bild av vad som behöver göras. Detta är undersökningar som måste göras för att undvika 
misstag och dålig design som är allt för vanligt i vardagen. För innovationer blir det mycket svårare. 
Hur undersöks ett behov som har varit latent? Det är näst intill omöjligt att innan säga om en ny 
produkt kommer att slå eller inte. Utvärdering av en innovation är mycket svårt då det kräver att 
personer föreställer sig något de inte har upplevt. Eftersom de flesta personer är ovetande om deras 
egentliga behov krävs det noggranna observationer i deras dagliga naturliga miljö för att hitta de 
behoven.  
 
Efter funktion kommer förståelse. Om användaren inte förstår produkten kommer användandet inte 
ske på ett angenämt sätt. Bra förståelse innebär att inlärning behövs en gång och efter det behövs inga 
påminnelser. Lär en gång, minns för alltid. Utan förståelse kommer användaren inte att kunna använda 
produkten när fel uppstår, och fel uppstår nästan alltid. För att lösa problemet behöver designern 
regelbundet testa och utvärdera produkten med slutanvändaren för att säkerställa förståelse. En mycket 
viktig del i förståelse är feedback. Om produkten inte berättar för användaren vad som händer kan 
användaren få svårt att förstå problem som uppstår. Finns inte tillräcklig feedback kommer användaren 
att bli irriterad eftersom det finns en brist på förståelse. Irritation är en negativ känsla som i en ond 
spiral slutar i ilska över produkten. 
 
Användarvänlighet beskriver i någon mån hur lätt produkten är att använda. En produkt som är 
förståelig samtidigt som den uträttar sin tänkta funktion behöver inte vara användarvänlig. Ta ett 
instrument som fiol eller piano som exempel. Båda instrumenten är lätta att förstå och hantera men är 
svåra att använda och kräver år av träning för att bemästra. I den vanliga vardagen dyker nya 
produkter upp hela tiden och det finns ingen tid att på nytt lära sig hur alla nya produkter fungerar. 
Dålig design är en vanlig källa för fel och skylls ofta på användaren istället för designern. Fel kan leda 
till olyckor och i värsta fall dödsfall. Det finns egentligen inga ursäkter för sådana fel då vi besitter 
goda kunskaper om hur vi ska ta fram fungerande, förståeliga och användarvänliga produkter. 
Vardagliga saker ska också användas av en mängd olika människor som är långa och korta, smala eller 
feta, blinda eller döva och så vidare. Universell design, design för alla, är en utmaning men värt 
besväret. Utgångspunkten bör vara att designa för de handikappade vilket leder till en ännu bättre och 
mer lättanvänd produkt för det personer utan hinder. Det finns ingen ursäkt att inte designa användbara 
produkter som alla kan använda. 
 
Den fysiska känslan i produkten är en mycket viktig aspekt. När en produkt brukas för första gången 
finns en uppfattning om hur den kommer att kännas rent fysiskt beroende på hur den ser ut. Om den 
fysiska föreställningen uppfylls fås direkt en positiv känsla för produkten och dess kvalitet. Ta som 
exempel en volymratt på en stereo som roterar med en säker mekanisk rörelse utan döda zoner eller 
glapp. Kvalitetsintrycket och förtroendet blir mycket högre för den produkten än en stereo med en 
dålig volymratt. På samma sätt känns det tryggare att åka in en bil vars bildörr stängs med ett 
betryggande kassaskåpsliknande ljud jämfört med en bil där bildörren skramlar när den går igen. 
Känslan av att manipulera objekt försvinner mer och mer i den datoriserade värden där knappar och 
styrreglage förflyttas in i en datoriserad miljö med tryckningar på olika skärmar. Med det försvinner 
också en känsla av kontroll. Människan är efter allt en biologisk skapelse med en fysisk kropp, armar 
och ben. En stor del av hjärnan tas upp av olika sensorsystem som kontinuerligt analyserar och läser 
av vår miljö. Bra produkter drar nytta av all denna interaktion. 

Reflektiv design 
Reflektiv design handlar om att förmedla budskap, om kultur och om meningen med produkten och 
dess användning. Personligen handlar det om meningen med saker. Vilken bild av mig förmedlar den 
här produkten och vilket meddelande sänder den till andra? Vare sig personer medger det eller ej bryr 
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sig människor om sig själv och hur de uppfattas av andra. Så fort vi tar ett beslut om ett klädmärke 
eller en bakomliggande åsikt vid ett inköp reflekterar vi över valet.  
 
Varför köpa en dyr klocka eller dyra smycken när billigare alternativ fyller samma funktion alldeles 
utmärkt? Det handlar om ett reflektivt värde att äga. Givetvis är dessa värderingar kulturellt bundna 
men fenomenet stäcker sig över de kulturella gränserna. Attraktion sker på en visceral nivå medan 
skönhet kommer in ifrån. Skönhet ser under ytan och kommer från kunskap, noggrann reflektion och 
upplevelser. Produkter som inte är speciellt märkvärdiga på ytan kan ha en insida som förhöjer värdet 
avsevärt. 
 
Den reflektiva nivån bestämmer oftast en persons sammanfattade åsikt om en produkt. Här tänker 
användaren tillbaka på produkten och minns vad som var bra och dåligt. Felaktigheter som i början 
hade stor inverkan kan i det stora hela anses obetydliga medan andra mindre problem kan väcka 
missnöje. Det är slutligen minnet av produkten som bestämmer om den kommer visas för vänner eller 
kollegor. De produktegenskaper som ägaren är nöjd över kommer med stor säkerhet att spridas vidare. 

4.6 Produktionsteknik 
Detta kapitel tar upp de vanligast förekommande produktionsteknikerna. Produktionsmetoderna har 
valts med avsikt att få en bild över vilka spillbitar som uppstår vid respektive tillverkningsmetod. 

4.6.1 Polymerers bearbetning 
Avsnittet refererar till Stenberg (1999) om inget annat anges. 
 
Polymerer används i allt större utsträckning, både inom industrin och hos den enskilda människan. 
Polymerer används främst i förpackningar, byggnadsmaterial och elektroniska produkter. Det finns en 
uppsjö olika typer av polymerer och alla har sina speciella egenskaper. När det gäller att bearbeta olika 
plaster till färdiga produkter finns det en rad olika sätt att gå tillväga, se Figur 10, några 
bearbetningsmetoder kommer att behandlas senare i detta avsnitt. Generellt kan sägas att en lättarbetad 
polymer är lätt att forma men den deformeras också lätt och får därmed sämre mekaniska egenskaper. 
Tvärtom gäller för en svårarbetad polymer vars färdiga produkt får bättre mekaniska egenskaper men 
är också mer svårbearbetad. Vid formning av olika polymerer till färdiga produkter ligger stora risker 
att förstöra materialet genom felaktig bearbetning. Till exempel ligger bearbetningstemperaturen 
väldigt nära den termiska sönderdelningstemperaturen för styv PVC och PBT vilket leder till stora 
risker att materialet missfärgas kraftigt om bearbetningstemperaturen är för hög. Om istället 
bearbetningstemperaturen är för låg riskeras materialet bli otillräckligt mekaniskt och termiskt 
homogeniserat. Detta kan leda till uppkomst av sprickor, missfärgningar och otillräcklig 
sammanflytning av flytfronter.  
 
I Sverige finns få polymerframställande industrier men däremot ett stort antal bearbetande industrier. 
Största delen av dessa industrier är lokaliserad i södra Sverige och ofta är de mindre företag med 1-5 
anställda. De dominerande metoderna är form- och strängsprutning. 25 % av den konsumerade plasten 
formsprutas medan 55 % strängsprutas. Tillsammans står formsprutning och strängsprutning för ca 80 
% av bearbetningsmetoderna och ca 60 % av maskinproduktionen.  De olika maskinernas andelar 
inom industrin var 1999 fördelade enligt följande: 
 

• Formsprutningsmaskiner 35 % 
• Strängsprutor 20-25 % 
• Formblåsningsmaskiner 6 % 
• Varmformningsmaskiner 4 % 
• Övrigt 30 % 
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Figur 10. a) Formande och formgivande processer. b) Egenskaper hos olika formningsmetoder. 
(TP – Termoplaster, HP – Härdplaster, E – Elastomer) 
Källa: Hågeryd m.fl. (2007). 

Formpressning 
Den äldsta metoden för tillverkning av formgods är formpressning. De flesta polymerer kan 
formpressas men på grund av de allmänt höga viskositeter hos polymersmältor fordras det stora krafter 
för att förflytta materialet. Vid formpressning är formen uppvärmd och monterad i en press. Den undre 
halvan är fylld med lämplig mängd polymer. Pressmassan uppvärms så att den blir formbar och flytbar 
genom att den övre formhalvan närmas till den under med lågtryck. För att släppa ut luft, vattenånga 
och andra gaser öppnas formhalvorna snabbt för att sedan stängas igen med högtryck. Pressmassan 
flyter då och fyller ut formrummet innan härdning inträder varefter formen öppnas och den färdiga 
detaljen får lämna formen. Det överflödiga materialet flyter ut mellan formhalvorna och bildar en 
skarv som sedan eventuellt skärs bort. 

 
 

Figur 11. Princip för formpressning. 
Källa: Stenberg (1999) 
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Sprutpressning 
En utveckling av formpressning är så kallad sprutpressning som underlättar tillverkning av 
komplicerade detaljer eftersom materialet som sprutas in i formen är ganska lättflytande. I denna 
metod är formhalvorna uppsatta i en press med tryck och rörelse uppifrån för slutning av formen samt 
tryck underifrån för manövrering av sprutkolven i sprutcylindern. Sprutcylindern är placerad i den 
undre formhalvan. Avmätt mängd pressmassa komprimeras under lågt tryck i sprutcylindern av 
sprutkolven. Massan värms då upp av friktionen och blir plastiskt. Sprutkolven pressar därefter ut 
materialet genom fördelningskanaler och formrumsintag in i formrummen. Efter härdning tas de 
färdiga detaljerna ut ur formarna som sedan blåses rena.  

 
Figur 12. Princip för sprutpressning. 
Källa: Stenberg (1999) 

Formsprutning 
En formsprutningsmaskin består av en sprutenhet och en formlåsningsenhet. Dessa två enheter måste 
vara anpassade till varandra. Vid sprutning av detaljer med stor godstjocklek krävs stora sprutvolymer 
medan det vid sprutning av detaljer med stora ytor krävs stora formlåsningskrafter.  
 
Sprutenhetens uppgift är att plasticera råvaran för att sedan pressa in den i formverktyget. Plastsmältan 
skall då den lämnar sprutenheten vara mekaniskt och termiskt homogen samt fri från blåsor. År 1943 
fick en tysk vid namn Hans Beck ett patent på en skruvkonstruktion som kunde användas för såväl 
plasticering som insprutningen av materialet. Med denna konstruktion är det lättare att få ett termiskt 
homogent material då det till skillnad från tidigare konstruktioner blandar materialet kontinuerligt. Då 
skruven roterar förs granulat framåt i skruvens gänga samtidigt som värme alstras genom skjuvning.  
 
Formlåsningsenheten har följande uppgifter: 
 

• Ge plats för uppsättning av formverktyget 
• Låsa verktyget och hålla det låst under insprutningen 
• Öppna verktyget efter sprutdetaljens avkylning 
• Stöta ut sprutdetaljen 

 
Formverktyget är mycket dyrt att tillverka och kan i vissa fall kosta lika mycket som själva 
formsprutmaskinen.  

Hantering av returmassa 
De flesta termoplaster kan återvinnas vilket leder till att skrot och inloppstappar kan bearbetas 
ytterligare en gång. Men eftersom plasten alltid bryts ner mer eller mindre vid passage genom en 
formspruta måste förhållandet mellan återvunnet och nytt material hållas på rätt nivå för att produktens 
mekaniska egenskaper skall behållas.  
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Sandwichformsprutning 
Ett sätt att ta vara på spill är att använda sig av Sandwichsprutning. I denna metod använder man sig 
av återvunnet material i kärnan och jungfruligt material på ytan av detaljen. En stor fördel är att 
kärnmaterialet kan vara blandmaterial med ospecifik färg. Tekniken bygger på fenomenet att plasten 
snabbt stelnar vid ytan men är flytande i kärnan relativt länge.  
 
Maskinen består av två plasticeringsenheter som beskrivits tidigare med fram och återgående skruv. 
Processen inleds med insprutning av en mindre portion av det material, som ska bilda formgodsets 
skinn eller ytskikt (a). (Plastforum nr 2, 2005) 
 

Efter det att skinnmaterialet hamnat i formen sprutas 
kärnmaterialet in (b). Formrummet fylls av de båda 
materialen och skinnet trycks mot formväggarna 
medan kärnmaterialet fullbordar fyllningen (c & d). De 
båda materialen blandas inte och den inre kärnan blir 
totalt inkapslad av skinnet. (Plastforum nr 2, 2005) 
 
Ungefär 60 % av produktens volym brukar upptas av 
kärnan, som alltså kan vara av spillmaterial, medan 
skinnet är av hög kvalitet och får stå för bland annat 
yta, briljans, nötningshärdighet, styvhet och 
väderbeständighet. (Plastforum nr 2, 2005) 
 
Det kan vara svårt att bestämma skikttjockleken på 
detaljen, vilket är en nackdel med metoden. Det går 

heller inte att formspruta alltför komplicerade detaljer. Om skillnaden i krympningen mellan skinn- 
och kärnmaterial är för stor kan det uppstå spänningar, som kan leda till deformation. 

Figur 13. Princip för sandwichformsprutning.
Källa: Plastforum nr 2 (2005) 

(Plastforum nr 2, 2005) 
 
Om produkten ska klara av belastning måste skinnet vara bundet till kärnan. Detta betyder att 
materialen måste vara kompatibla men om kärnan och ytskiktet består av samma basplast uppstår det 
sällan problem. (Plastforum nr 2, 2005) 
 
Monosandwichmetoden 
En liknande metod är monosandwichmetoden. Men denna 
teknik sprutar en liten plasticeringsenhet in ytmaterialet 
längst fram i en större spruta. Därefter sprutas bägge 
materialen in samtidigt med ett skott. (Plastforum nr 2, 
2005) 
 
Med denna metod hamnar skinnet på en sida av kärnan, 
till skillnad från sandwichmetoden.  Processkontrollen för 
denna metod är densamma som vid vanlig formsprutning, 
vilket är en fördel jämfört med vanlig sandwichsprutning. 
Rengöring vid färgbyte är dessutom enklare med denna 
metod jämfört med sandwichsprutning och metoden kan 
användas för relativt komplexa geometrier utan att 
kärnmaterialet bryter igenom. (Plastforum nr 2, 2005) 

Figur 14. Princip för monosandwich-
metoden. 
Källa: Plastforum nr 2 (2005) 
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Strängsprutning 
Med strängsprutning, eller extrudering, produceras bland annat profiler och rör. En profil formas 
kontinuerligt av den smälta plasten ungefär på samma sätt som tandkräm eller kaviar formas då det 
trycks ut ur tuben. Strängsprutans viktigaste del är skruven som skall bygga upp det tryck som krävs 
för utpressning av plastsmältan genom munstycket. Strängsprutan ingår som viktig enhet vid flera 
andra bearbetningsmetoder såsom filmblåsning, kalandrering och formblåsning.  

 
Figur 15. Princip för strängsprutning. 
Källa: Eliasson (a) (2008) 

 
 
 
 

 
Figur 16. Exempel på strängsprutade profiler. 
Källa: www.gnosjoregionen.se 
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Formblåsning 
Vid tillverkning av så kallade hålkroppar i termoplast trycks den viskösa plasten mot formväggarna 
med tryckluft. Hålkroppar är till exempel flaskor och tankar. Formen består vanligen av två kylda 
halvor som sluts kring plaststrängen som producerats fram med strängsprutning. Formblåsning kan 
göras med alla termoplaster. PET är vanligt förekommande vid produktion av förpackning av 
kolsyrade drycker. 
 

 
Figur 17. Princip för formblåsning. 
Källa: Plastforum nr 10 (2005) 

 

Kalandrering 
Valsning, som beskrivs närmare i avsnitt 4.6.2, av plast 
kallas för kalandrering. Plastmassa kommer från en 
strängspruta till valsverk som fungerar ungefär som en 
mangel. Endast plana folier eller filmer kan framställas 
vid kalandrering. I kalandern byggs ett högt tryck upp i 
kalanderspalten och det smälta materialet häftar vid 
valsarna som drar materialet till spalten.  
 Figur 18. Princip för kalandrering  Källa: Eliasson (b) (2008) 

 

 

Vakuumformning 
Tekniken, se går ut på att man värmer upp en plastskiva 
så den blir mjuk och sedan låter den formas över en 
verktygshalva med hjälp av undertryck. Formningen kan 
delas in i fem faser. Värmning, förformning, 
vakuumsättning, kylning och avformning. (LandSea-Tec, 
2008) 

Figur 19. Princip för vakuumformning.
Källa: Stenberg (1999) 
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Återvinning av polymera material 
Som tidigare nämnts blir det allt viktigare att ta hand om så mycket som möjligt av de polymera 
produkter som vi producerar. Detta görs på olika sätt beroende på vilken typ av material man 
återvinner.  
 
Härdplaster 
Det är inte möjligt att återvinna härdplastprodukter genom att smälta ned dem. Istället tillämpas 
metoder som malning och sönderdelning i kvarnar. Att mekaniskt sönderdela glasfiberarmerade 
produkter är speciellt besvärligt.  
 
Termoplaster – intern återvinning 
Vid intern återvinning tas avfall som till exempel kanter och formsprutningskanaler om hand och 
används igen. Under bearbetningen sker alltid en viss nedbrytning av det återvunna materialet vilket 
gör att materialet inte har lika bra mekaniska egenskaper som jungfruligt material. Hur allvarlig 
försämringen är beror på hur känslig polymeren är för nedbrytning. Det finns två sätt att få acceptabla 
mekaniska egenskaper i produkter som är gjorda på återvunnet material. Det återvunna materialet kan 
blandas med nymassa så att de mekaniska egenskaperna hålls på en tillräckligt hög nivå. Vid 
framställning av produkter med små toleranser kan mängden återvunnet material vara uppemot 50 %. 
Det återvunna materialet kan också användas för framställning av produkter som inte har lika stora 
egenskapskrav.  
 
Termoplaster – extern återvinning 
Det största problemet med extern återvinning är att få fram ett material med homogena och bra 
mekaniska egenskaper. Utan dessa egenskaper finns det inga användningsområden och därmed inga 
köpare. Produkterna måste dessutom ofta göras svarta eftersom flera färger blandas då återvinningen 
sker. Det görs en mängd olika produkter av helt eller delvis återvunnen plast. Ofta är det produkter 
som inte har så höga egenskapskrav som till exempel plastpåsar eller förpackningar.  

4.6.2 Plastisk bearbetning 
Avsnitt 4.6.2–4.6.7 refererar till Hågeryd m.fl. (2007), om inget annat anges. 
 
Genom till exempel valsning, dragning och strängpressning kan man framställa halvfabrikat som plåt, 
tråd, stänger och rör. Den plastiska bearbetningen sker främst med metaller men även andra material 
kan deformeras plastiskt. Vidare bearbetning till färdig produkt ske genom smidning, varmpressning, 
prägling, bockning med mera. Vid plastisk bearbetning utsätts materialet för yttre krafter så att en 
permanent formändring erhålles utan att brott uppstår. Materialets motstånd mot formändring är 
beroende på bland annat kristallisk uppbyggnad, temperatur och olika typer av värmebehandlingar. 
Vid så kallad kallbearbetning stiger deformationsmotståndet med deformationsgraden samtidigt som 
materialet blir hårdare och mer sprött. Vid varmbearbetning sker bearbetningen över den så kallade 
rekristallationstemperaturen vilket i praktiken innebär att till exempel bly varmbearbetas vid 
rumstemperatur, medan stål kräver temperaturer över 600°C. 

Valsning 
Arbetsmetoden består i en stukning av materialet 
mellan två roterande valsar. Då valsarna roterar 
dras materialet in mellan valsarna och 
deformeras. Det valsade ämnet kan ges 
varierande form beroende på hur valsarnas 
utformning ser ut. Cylindriska valsar ger plåt 
medan valsar med spår används vid valsning av 
stänger med olika profiltvärsnitt. Det är till och 
med möjligt att valsa rör. 
 Figur 20. Princip för valsning. 

Källa: Hågeryd m.fl. (2007) 
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Strängpressning 
Strängpressning är en plastisk 
deformationsmetod som används 
vid framställning av rör, stänger 
eller andra typer av profiler med 
axialsymmetriska geometrier. 
Metoden går till så att metallen, 
som oftast är i cylindriskt form, 
förvärms till en temperatur något 
under smältpunkten för att minska 
deformationsmotståndet och öka 
formändringsförmågan. Därefter 
läggs materialet i den så kallade 
containern varpå en stämpel 
anbringas bakifrån med stor kraft 
och produkten pressas ut genom 
matrisen som en lång sträng. 
Tvärsnittet hos produkten bestäms 
av formen på hålet i matrisen. 

     Figur 21. Princip för strängpressning. 
     Källa: Hågeryd m.fl. (2007) 

 

Djuppressning 
Djuppressning är ett samlat begrepp för olika metoder att 
bearbeta plåt genom plastiskt formändring till föremål 
med ett visst djup och med i stort sett samma 
godstjocklek som den ursprungliga plåten. En metod är 
dragpressning där en stämpel pressar ned ett plåtämne 
genom en dyna. En tillhållare pressar plåten mot dynan 
för att undvika veckbildning i plåten. Ett kärl bildas av 
den plana plåten och dess form bestäms av verktygen. 

Oftast tillverkas cylindriska kärl men de kan ges i olika 
former. 

Figur 22. Princip för djuppressning. 
Källa: Hågeryd m.fl. 2007 

 

Bockning 
Bockning sker i huvudsak vid bearbetning av plåt och 
band men kan även användas för till exempel stänger och 
rör. I denna metod sträcks bearbetningsmaterialet på ena 
sidan, medan det stukas på den andra. Bockning sker med 
hjälp av en fast undre verktygshalva mot vilken den övre, 
rörliga verktygshalvan formar plåten. Den övre 
verktygshalvans hastighet mot plåten får inte vara så hög 
att plåten klipps. Bockning av rör sker under samtidig 
dragning. Dynans radie måste även vara anpassad till 
rördiametern för att röret inte ska tappa sin rundhet. 
Eftersom materialet har en viss elasticitet då materialet 
inte blir helt genomplasticerat sker en återfjädring vid 
bockningen. Man räknar normalt med en viss 
överbockning för att erhålla önskad vinkel. 

Figur 23. Princip för bockning. Bocknings-
operation och bockning mot flexibelt 
medium. 
Källa: Hågeryd m.fl. (2007) 

46 
 



4.6.3 Klippande bearbetning 
Klippande bearbetning delas in i två grupper, klippning och stansning. Klippning utförs med två mot 
varandra arbetande eggar så att materialet deformeras så starkt att brott uppstår. Om konturen är sluten 
kallas operationen för stansning. Klippning utförs främst på plåt och band men även på rör, stänger, 
trådar samt renklippning av djuppressade produkter och smides- och gjutgods. Klippförloppet varierar 
med egenskaperna hos det material som skall bearbetas. Alla material utom de hårdaste och sprödaste 
kan klippas. Till mjuka och sega material som gummi, läder, papper och plaster med mera används 
klippverktyg med mycket skarpa eggar, som arbetar mot något eftergivligt material istället för en 
dyna. I denna metod använder så kallade knivstansverktyg. 

Stansning 
En stans är en av de verksamma eggarna i ett klippverktyg. 
Stansen går vid stansning in i en omslutande stansdyna som 
utgör den andra eggen. I regel bildar eggarna slutna kurvor. 
Inom tunnplåtsbearbetning utnyttjas stansningstekniken för att 
underlätta framställning av smådetaljer. Ibland kombineras 
stansning med andra typer av plåtformsbearbetning som 
bockning, dragpressning och prägling med mera. Eftersom 
materialkostnaderna är mångdubbelt större än maskin- och 
arbetskostnaderna är det av stor betydelse att med minsta 
möjliga materialförlust placera ut de givna stansprofilerna på 
bandet. Vid stansning uppstår det alltid spill men 
producenterna vill ju självklart minska spillet så mycket som 
möjligt.  Figur 24. Princip för stansning. 

Källa: Hågeryd m.fl. (2007) 
Rullsax 
Två roterande skärtrissor med parallella drivaxlar som arbetar på varsin sida av plåten utför 
klippningen. Hjulens diameter måste vara minst sjutton gånger större än plåtens tjocklek för att 
friktionen mellan hjul och plåt ska mata in plåten. Vid klippning av tunt och segt material måste 
skärhjulen gå om lott för att klippning skall inträffa medan det vid klippning av grövre plåt räcker om 
trissorna går en bit in i materialet. Rullsaxar kan användas till att klippa stora rondeller ur plåt men då 
krävs att överlappningen är liten, annars är man begränsad till ett rätlinjigt klipp.  
 

 
 

Figur 25. Rullsaxens funktion. 
Källa: Hågeryd m.fl. (2007) 
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Gradsax 
Gradsaxen har två långa eggar och används för avklippning av plåt. Den ena eggen är fast och ligger 
horisontellt. Den andra eggen rör sig vertikalt i maskinsaxen och är något snedställd så att 
avklippningen sker successivt. Vanliga handdrivna plåtsaxar är en typ av gradsax där den ena änden av 
den rörliga eggen är upphängd.  

 
Figur 26. Gradsax. 
Källa: Hågeryd m.fl. (2007) 
 

Kortslagsklippning 
Vid kortslagsklippning, eller Pullmaxsax, används 
mycket korta skär där det övre verktyget utför en 
upp- och nedgående rörelse medan det andra 
verktyget är fast. Mellan varje klipp matas plåten 
fram en kort distans och saxskären arbetar sig stegvis 
fram genom plåten. Metoden lämpar sig utmärkt för 
figur och rondellklippning och maskinen är relativt 
enkel och billig. Verktygen är billiga och lätta att 
slipa om. Snittytan blir däremot mycket ful och grov 
och dessutom böjer sig plåten vilket medför att 
klippresultatet blir mindre lyckat.  Figur 27. Princip för kortslagsklippning. 

Källa: Hågeryd m.fl. (2007) 
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Nibbling 
Samma maskin som används vid kortslagsklippning kan även användas vid nibbling. Verktygen byts 
då ut mot en rund stans och en dyna där stansens nedre del är avslipad till en halvcirkel. Plåten matas 
fram på samma sätt som tidigare vilket tillsammans med utformningen på stansen medför att en 
månskära utstansas vid varje slag. Klippytan blir mycket fin men svagt vågig längs snittkanten. Plåten 
förblir plan och det blir lätt att klippa ut invecklade figurer. Denna metod är dock något dyrare än 
vanlig kortslagsklippning eftersom verktygen slits snabbare. 

 
Figur 28. Princip för nibbling. 
Källa: Hågeryd m.fl. (2007) 

4.6.4 Spånskärande bearbetning 
Spånskärande bearbetning karaktäriseras av att materialet formges genom att delar av arbetsstycket 
avskiljs i form av spån. Vid detta används ett verktyg med relativrörelse till arbetsstyckets yta. Det 
finns flera typer av spånskärande bearbetning. Svarvning, fräsning, hyvling och borrning är exempel 
på metoder för denna typ av bearbetning. Dessa arbetssätt utförs på flera olika material, inte bara på 
metaller.  

Svarvning 
Med denna metod sker det i huvudsak en roterande rörelse utfört av arbetsstycket medan 
matningsrörelsen utförs av verktyget.  

Fräsning 
Till skillnad från svarvning utförs den roterande huvudrörelsen av verktyget medan den rätlinjiga eller 
roterande matningsrörelsen utförs av arbetsstycket alternativt verktyget.  

Hyvling 
Huvudrörelsen i denna metod är rätlinjigt fram- och återgående med linjär frammatningsrörelse.  

Borrning 
Med borrning menas alla metoder att med spånskärande verktyg ta upp cylindriska hål eller bearbeta 
invändiga cylindriska ytor. Verktyget utför huvudrörelsen medan matningsrörelsen kan utföras av 
antingen verktyget eller arbetsstycket. 

4.6.5 Laserskärning 
Det finns idag tre typer av lasrar som används dagligen. Fasta tillståndets laser, halvledarlaser och 
gaslasrar. För bearbetning av olika material används gaslaser och fasta tillståndets laser. 
Halvledarlasern används för överföring av information i till exempel glasfiberledare. Bland 
bearbetningsmetoderna finns mikrobearbetning och grovbearbetning.  
 
Mikrobearbetning passar inom finmekanik för att skära tunna plåtar och borra små hål. Även svetsning 
av tunna plåtar (1 mm eller mindre) och trådar faller under mikrobearbetning där fasta tillståndets laser 
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är vanligast. Grovbearbetning används 
för skärande ändamål av en gaslaser 
med hög effekt. Laser kan idag skära i 
de flesta material med hög precision 
och hastighet. För metaller lämpar sig 
tjocklekar från 0,1 mm till 15 mm. I 
plaster, gummi och trä kan tjocklekar 
upp till 50 mm hanteras. 
 
Själva skärningen går till så att en 
laserstråle passerar ett antal speglar i 
själva skärverktyget för att slutligen 
passera genom en lins och på så sätt 
koncentreras mot en punkt som får en 
väldigt hög energitäthet. Materialet 
värms upp vid fokuspunkten och 
smälts så en genomskärning uppstår. 
För att reducera oxidation och 
slaggprodukter som uppstår vid 
snittytan används syre eller kväve 
beroende på hur fin snittyta som 
eftersträvas. Snittets bredd blir ca 0,2 
mm vid bearbetning av plåttjocklekar 
mellan 1-3mm vilket kan jämföras med 
1 mm vid bandsågning och 3 mm vid 
gasskärning. 

t. Strålens hastighet vid utloppet är ca 1000 
/sek.  

pmedel används för olika 
materialtjocklekar och metaller. 

g kan kopplas ihop med CAD/CAM-system. 

       Figur 29. Princip för laserskärning. 
       Källa: Hågeryd m.fl. (2007) 

4.6.6 Vattenskärning 
Vätskestråleskärning kan idag användas till att skära de 
flesta material. Vatten trycksätts med hjälp av 
högtrycksaggregat och får därefter strömma ut genom ett 
munstycke med liten diameter.  Då bildas en mycket tunn 
stråle med mycket hög hastighet som tillåts tränga in i 
materiale
m
 
Vattenstrålen formas av munstycket som är utformat så en 
så sammansatt stråle som möjligt kan skapas. Diametern 
varierar mellan 0,1-0,4 mm. Under själva skärningen är 
det materialet och arbetsstycket som rör sig. Det kan ske 
med manuell styrning eller med hjälp av CNC-styrning. 
Ibland behövs en ökad skärförmåga och då blandas ett 
slipmedel med vattnet. Olika sli

4.6.7 Computer Aided Manufacturing  
Datorstödd tillverkning (CAM) använder datorer till att 
förbereda tillverkningen av produkter eller detaljer. En 
CAM-programvara omvandlar en konstruktionsritning eller CAD-modell till styrkod för NC- eller 
CNC-maskiner. Från den modell som skapats i datorn skapas sedan verktygsvägar som styr det 
verktyg som ska bearbeta materialet. All data kan inte omvandlas automatiskt utan personal måste 
välja verktyg, bearbetningsdata som varvtal och matningshastighet, verktygsbyten och så vidare innan 
maskinen kan börja bearbeta materialet. De flesta moderna maskiner och bearbetningsmetoder inom 
klippande, skärande och slipande bearbetnin

     Figur 30. Princip för vattenskärning. 
     Källa: Hågeryd m.fl. (2007) 
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5 Metod 
Kapitlet tar upp olika teorier om hur forskningsarbete bedrivs och dessutom tillvägagångssättet under 
examensarbetet. I uppstarten av arbetet gjordes en preliminär tidsplanering i form av ett Gantt-schema, 
se Bilaga 1. Under arbetets gång kom två längre uppehåll att uppstå. En tentamensperiod i mitten av 
terminen och en kombinerat tentamensperiod med juluppehåll. 

5.1 Identifiering av problemområdet 
Ett första steg i forskningsprocessen bestämmer och identifierar vad som ska undersökas. En förståelse 
för det aktuella problemet måste erhållas. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Således ställdes ett antal riktlinjer för examensarbetet upp i form av frågor: 
 

• Vad är möjligheterna för återvinning och återanvändning av restmaterial från olika 
producerande företag? 

• Hur kan restmaterial behandlas för att effektivt omsättas till produkter som har ett 
marknadsvärde? 

• Hur etableras kontakt med olika företag för att undersöka deras spillbild? 
• Hur ska Creatables presentera sin idé och tankesätt för att väcka ett intresse hos företagen? 
• Hur motiveras företaget att optimera sin produktion för att producera större spillbitar om det 

visar sig vara bättre att förädla spillet till produkter? 
• Vilka olika krav ska ställas på restmaterialet? 
• Ska en idé först tas fram för att sedan försöka hitta passande material eller ska en 

”materialdatabas” först etableras och sedan utveckla idéer utefter tillgängliga material? 
• I hur stor utsträckning får nya material eller tekniker blandas in för att få fram de produkter 

som eftersöks? 
• Hur gå tillväga för att hitta områden som behöver nya eller uppdaterade produkter? 
• Hur gå tillväga för att hitta behov av någon helt ny produkt? 
• Hur påverkar de olika materialen miljön om de omvandlas till produkter och sedan kasseras 

som ”vanliga” sopor istället för att de tas om hand på rätt sätt från början? 
• Hur många material vill vi ha tillgång till och på vilket sätt ska dem lagras? 
• Vad är hållbar utveckling? 
• Vad är design? 

5.2 Kvalitativa och kvantitativa studier 
Med kvantitativa studier kan information som samlats in mätas eller värderas numeriskt. Allt går dock 
inte att mäta kvantitativt och det sätter gränser för möjligheterna till kunskapsgenerering. Om målet är 
en djupare förståelse för ett specifikt ämne, en specifik händelse eller situation kan istället kvalitativa 
studier användas. Möjligheterna till generalisering är dock lägre än vid kvantitativa studier. (Björklund 
& Paulsson 2003) 
 
Främst är det studiens syfte som avgör om en studie är kvalitativ eller kvantitativ. Vid kvalitativa 
studier är observationer och intervjuer bättre lämpade medan det vid kvantitativa studier lämpar sig 
bättre att använda sig av enkäter och matematiska modeller. (Björklund & Paulsson 2003) 

5.3 Olika datainsamlingsmetoder 
Det finns ett flertal olika metoder att samla in och bearbeta information. Nedan presenteras några av de 
vanligaste metoderna som används i vetenskapliga undersökningar. 

5.3.1 Litteraturstudier 
Med litteratur menas här all form av skrivet material. Den information som fås från litteraturstudien är 
sekundärdata, alltså uppgifterna har tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger för den aktuella 
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studien. Därför är det viktigt att vara medveten om att informationen kan vara vinklad eller inte 
heltäckande. (Björklund & Paulsson 2003) 
 
För att bygga en teoretisk grund att stå på valdes det att studera tre huvudområden; produktionsteknik, 
produktutveckling och avfall och avfallshantering.  
 
För att kunna göra ett antagande om spillbitarnas utseende och storlek vid sökning av företag måste 
det finnas kunskap om produktionsteknik. En undersökning av de vanligast förekommande metoderna 
gjordes för att få en bild av vilka typer av spillbitar som uppstår vid respektive produktionsmetoder. 
Med en grundläggande förståelse för de olika produktionsmetoderna och deras principer underlättas 
arbetet med att förstå uppkomsten av olika spillbitar. Vid studiebesök och kontakt med företag är det 
dessutom en fördel att ha kunskap om olika produktionstekniker då det underlättar kommunikationen 
med personalen. 
 
Det finns en stor mängd teorier som behandlar produktutveckling. Eftersom dessa oftast är inriktade 
mot företag med stora resurser valdes att redogöra för fyra metoder vilka bedömdes relevanta och 
dessutom skiljer sig från varandra på ett sådant sätt att viktiga aspekter för Creatables täcktes in. 
Relevanta delar ur respektive teori valdes senare ut som underlag för Creatables sätt att genomföra en 
produktutveckling. En anpassning av de olika delarna gjordes eftersom Creatables är ett litet företag 
med små resurser till skillnad mot de företag som de befintliga teorierna riktar sig mot.  
 
Teorier, certifieringar och lagstiftningar gällande avfall och avfallshantering utreddes för att få en bild 
av hur avfallshantering bedrivs i företag idag. Kunskap inom detta område underlättar 
kommunikationen med personal vid studiebesök på samma sätt som kunskap om produktionsmetoder 
gör.  
 
Med litteraturstudierna som underlag kunde olika företag bedömas som mer eller mindre intressanta 
för vidare kontakt. Därefter sattes riktlinjer för vilka typer av företag som är intressanta upp för att 
senare kontakta dessa och genomföra studiebesök. 

5.3.2 Intervjuer 
Olika former av utfrågningar kan exempelvis ske genom personlig kontakt, via telefon eller e-post. 
Genom intervjuer får författaren tillgång till primärdata, det vill säga data som samlats in i syfte att 
användas i den aktuella studien. En intervju kan vara strukturerad, semi-strukturerad eller 
ostrukturerad. I en strukturerad intervju är alla frågor bestämda på förhand och tas upp i en bestämd 
ordning. I en semi-strukturerad intervju är ämnesområdena bestämda och frågorna formuleras 
efterhand. Då intervjun helt har formen av ett samtal där frågorna uppkommer efterhand kallas intervju 
ostrukturerad. (Björklund & Paulsson, 2003) 
 
Under arbetets gång har en kontinuerlig kontakt hållits med Erik Thorstensson och Kenneth Bringzén. 
De allra flesta intervjuerna har genomförts i samtalsform med frågor som uppkommit efterhand. En 
strukturerad intervju angående företaget KAAV AB och dess relation till Creatables hölls med Erik 
Thorstensson via e-post. 

5.3.3 Studiebesök 
Ett antal studiebesök har gjorts under arbetets gång. Syftet med dessa har varit att studera 
produktionsprocesser hos de olika företagen samt att undersöka vilket material som blir över vid 
tillverkning av deras produkter. Kartläggningen av vilka material som blir över i de olika processerna 
har varit huvudmålet.  
 
Innan några studiebesök genomfördes formulerades i samarbete med Erik Thorstensson ett 
frågeformulär som skulle fungera som en informationsenkät och ett diskussionsunderlag (se Bilaga 2). 
Här valdes att genomföra undersökningen på en kvalitativ nivå med djupintervju istället för en 
kvantitativ undersökning där enkäter med ett flertal frågor används. Intervjuerna kan betraktas som 
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semi-strukturerade. Frågeformuläret var också bra att ha med sig under rundvandringarna i fabrikerna 
och blev på så sätt mer kontinuerligt ifyllt istället för att frågorna skulle sammanfattas i slutet av 
mötet. 
 
I samband med intervjuerna erhölls även en uppfattning om hur de olika företagen ställer sig till ett 
eventuellt samarbete. Genom att presentera Creatables idé och tankesätt lite olika från besök till besök 
utarbetades en informationsgrund som på ett bra och säljande sätt ska kunna förmedla Creatables idé 
och väcka ett intresse hos företagen. Det var framförallt under besöken på Tekniska mässan och 
underleverantörsmässan Elmia Subcontractor som det framgick klart och tydligt att det behövdes en 
detaljerad information som kunde förmedlas till de olika företagen vid besök. Det var ofta svårt för 
företagen att sätta sig in i situationen där det material som de anser vara skräp är en råvara för 
Creatables. Därför gällde det att ta fram ett effektivt sätt som förmedlar fördelarna ett samarbete med 
Creatables innebär. 
 
Efter studiebesöken började arbetet med att analysera spillmaterialet för att hitta lämpliga 
inmatningsparametrar för databasen och passande produkter för materialet. En bedömning gjordes för 
att avgöra i vilken utsträckning det var intressant att inleda något produktutvecklingsarbete för de olika 
materialen. Några material blev således intressantare än andra och en sammanfattning av olika 
potentiella företags material och produktion återfinns i Bilaga 3. 
 
Redan i ett tidigt skede stod det klart att materialdata för en databas skulle samlas in. För att senare 
kunna ge förslag på lämpliga inmatningsparametrar samlades den informationen in med olika 
förutsättning från gång till gång. Senare valdes de parametrar som på bästa sätt kunde beskriva de 
olika materialens egenskaper. Som exempel valdes inmatningen av mått till liten, mellan eller stor 
istället för exakta måttangivelser. Dels för att göra det lättare att söka i databasen men också för att 
begränsa mängden val som ska göras vid inmatningstillfället. 
 

5.4 Aspekter som påverkar valet av metod 
Vid val av metod är utredaren ofta påverkad av hur mycket kunskap det finns inom området som skall 
behandlas, ekonomisk finansiering, tidsbegränsningar med mera. Primärdata är viktigt om målet är att 
skapa förståelse för ett enskilt undersökningsobjekt medan det inte är lika viktigt om generella eller 
universella mönster eftersöks. (Björklund & Paulsson, 2003) 

5.5 Relationen mellan teori och empiri 
En forskare arbetar med att producera teorier som ska ge en så verklighetstrogen bild som möjligt. 
Underlaget för uppbyggandet av teorin är information om den del av verkligheten som har studerats. 
Detta underlag kallas för empiri. Inom allt vetenskapligt arbete är ett av de centrala problemen hur 
teori och empiri ska relateras till varandra. Tre begrepp som anger alternativa sätt en forskare kan 
arbeta med för att relatera empiri och teori förklaras nedan. (Patel & Davidson, 2003) 
 

5.5.1 Deduktivt arbetssätt 
En forskare som arbetar deduktivt följer bevisandets väg. Arbetssättet kännetecknas av att slutsatser 
om enskilda företeelser dras utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Ur den befintliga teorin 
härleds hypoteser som empiriskt prövas i det aktuella fallet. En redan befintlig teori bestämmer vilken 
information som ska samlas in, hur informationen ska tolkas och hur den ska relateras till resultaten 
från undersökningen. Med det deduktiva arbetssättet antas objektiviteten i forskningen kunna stärkas 
eftersom utgångspunkten tas i redan befintlig teori. En fara ligger dock i att den befintliga teorin 
kommer att rikta och påverka forskningen så att intressanta nya rön inte upptäcks. (Patel & Davidson, 
2003) 

53 
 



5.5.2 Induktivt arbetssätt 
Till skillnad från deduktivt arbete följer en forskare som arbetar induktivt upptäckandets väg. 
Forskaren studerar forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 
vedertagen teori. Utifrån den insamlade informationen, empirin, formulerar forskaren sedan en teori. 
Eftersom teorin baseras på ett empiriskt underlag som är typiskt för en speciell situation, tid eller 
grupp av människor finns en risk att teorins generalitet inte är tillräcklig. Att utgångspunkten inte tas 
ur en redan befintlig teori innebär inte att arbetet sker helt förutsättningslöst. Även den induktivt 
arbetande forskaren har egna föreställningar och idéer som färgar de teorier som produceras. (Patel & 
Davidson, 2003) 

5.5.3 Abduktivt arbetssätt 
Abduktion kan förklaras som en kombination av induktion och deduktion. Arbetssättet innebär att 
utifrån ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster, det vill säga ett förslag till en teoretisk 
djupstruktur. Detta första steg kan liknas vid det induktiva arbetet. I nästa steg prövas hypotesen eller 
teorin på nya fall. Det andra steget kan liknas med det deduktiva arbetssättet. Den ursprungliga teorin 
eller hypotesen kan då utvidgas och utvecklas för att bli mer generell. Det abduktiva arbetssättet låser 
inte forskaren i lika hög grad som de andra arbetssätten kan göra vilket är en fördel. Alla forskare är 
färgade av egna erfarenheter och tidigare forskning vilket innebär att ingen forskning startar 
förutsättningslöst. Risken är att forskaren väljer studieobjektet utifrån tidigare erfarenheter och 
dessutom formulerar en hypotetisk teori som utesluter alternativa tolkningar. (Patel & Davidson, 2003) 
 

 
 

Figur 31. Relation mellan teori och verklighet. 
Källa: Patel & Davidson (2003), omarbetad. 

5.6 Arbetssätt under examensarbetet 
För att få en uppfattning om hur en färdig produktutvecklingsmetod för Creatables kunde se ut var det 
nödvändigt att bedriva en metodutveckling och produktutveckling parallellt vilket kan liknas vid ett 
abduktivt arbetssätt. Genom att arbeta på detta sätt kunde förståelse från de båda spåren komplettera 
varandra. Bra och dåliga erfarenheter från produktutvecklingen har kompletterats med utvalda delar av 
teorin för att kontinuerligt skapa en ny produktutvecklingsmetod.  
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Det lades stor vikt vid att förstå och sätta sig in i Creatables sätt att tänka och arbeta för att möjliggöra 
en utveckling av en metod för produktutveckling. Detta främst för att kunna anpassa metoden till 
Creatables men även för att göra metodutvecklingen mer effektiv. För att förstå hur Creatables arbetat 
hittills har diskussioner med Erik Thorstensson och Kenneth Bringzén förts samtidigt som Creatables 
befintliga produkter har undersökts och utveckling av nya produktidéer genomförts. 

5.6.1 Slipshållaren 
Den produktidé som valdes att prioriteras för vidare utveckling parallellt med den nya 
produktutvecklingsmetoden var en idé om en ny slipshållare. Den konventionella slipsnålen, eller 
slipsklämman som det egentligen heter, har som huvudsyfte att hålla slipsen på plats för att undvika att 
den hamnar i maten vid sittning.  

Idé 
Efter att ha sett två av knapphålen isolerade från övriga skjortan föddes en idé om att hålla tillbaka 
slipsen genom att använda öglan på baksidan av slipsen och knapparna på skjortan. 

Behov 
Etikettdoktorn skriver på sin hemsida: 
 

”Det är mer en present som män får. Inte sällan till studenten eller annan högtidsdag. 
Och visst, den kan vara praktisk. Den hindrar ofelbart slipsen från att hamna i soppan. 
Men stil? Nix! Vill du vara korrekt, avstå slipsklämma.”. (Danielsson, 2009) 

 
Ett antagande gjordes att idén om slipshållaren kommer att tillgodose ett behov av en produkt som 
håller tillbaka slipsen utan att synas. 

En första konceptgenerering 
I detta skede av examensarbetet fanns tillgång till tre olika restmaterial: ark av Polypropylen (PP), 
resorsnoddar och skumplast från Rodeco. Dessa material hade sedan tidigare undersökts. Skumplasten 
uteslöts i ett relativt tidigt skede av produktutvecklingen då dess materialegenskaper inte bedömdes 
passa ändamålet. Därefter började en första framtagning av produkten genom att använda de två 
resterande materialen var för sig men även i kombination med varandra. 
 
Ett antal koncept genererades för att testa funktionen av slipshållaren och efter diskussion och 
utvärdering av dessa hade en första design tagits fram. I den designen ingår endast PP-arken. I och 
med att arken av PP valdes som konstruktionsmaterial föddes idén att integrera slipshållaren i 
kragstödjaren av plast som de flesta skjortor levereras med i dagsläget. Genom att integrera en produkt 
i emballaget har en förädling skett och mängden avfall minskats. 

Utvärdering och krav 
Efter att de första prototyperna testats insågs att det behövs en funktion som gör att slipshållaren 
passar till de flesta skjortor. En undersökning av avstånden mellan knapparna på skjortor av olika 
märken och modeller gjordes. Intervjuer med butikspersonal angående skjortornas emballage gjordes 
också där det visade sig att i princip alla delar av emballaget i dagsläget kasseras, antingen av 
butikspersonal eller av konsumenterna. Vidareutveckling av prototyperna bedrevs sedan med en 
uppsatt kravspecifikation för slipshållaren. 
 
Ett nytt koncept utarbetades som uppfyllde de ställda kraven. Efter tester och utvärdering av den nya 
prototypen visade det sig att den kan skada trådarna som håller fast knappen om slipshållarens hål 
appliceras ovanför knappen och sedan dras på plats. En ny punkt i kravspecifikationen lades till som 
behandlar detta problem. Därefter skapades tre nya koncept som ligger till grund för tillverkning. 
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Nyhetsgranskning 
Det var först i detta skede av produktutvecklingen som en nyhetsgranskning genomfördes. Den visade 
att ett flertal patent och produkter redan fanns som liknade idén för den slipshållare som hade arbetats 
fram. Däremot fanns inga tecken på att produkten någonsin hade varit integrerad i emballaget för 
skjortor. Detta medförde att arbetet med produkten inriktades mot en kombination av slipshållare och 
emballage. 
 
Eftersom nyhetsgranskningen inte visade några tecken på att tänkt lösning publicerats påbörjades en 
undersökning av möjligheterna till att patentera kombinationen kragstödjare och slipshållare. 
Undersökning av denna typ kräver mycket tid och ett gemensamt beslut med Erik Thorstensson 
resulterade i att Creatables övertog detta arbete och arbetet med en eventuell patentansökan. 
Creatables övertog även ansvaret att hitta företag som är intresserade av ovan nämnda kombination. 

Detaljkonstruktion 
Av de slutgiltiga koncepten valdes två ut som de bästa kandidaterna. Ett problem var att en del av 
stabiliteten i kragstödjaren möjligtvis försvinner. Det blev därför svårt att säkerställa vilket av de två 
koncepten som är den bästa lösningen innan ett riktigt produktionstest genomförts. På grund av 
tidsbrist genomfördes inga riktiga produktionstester vilket var anledningen till att ett slutgiltigt 
koncept inte valdes ut under examensarbetet. 

Återkoppling till metodutvecklingen 
Som det har beskrivits tidigare bedrevs produktutvecklingsarbetet parallellt med litteraturstudierna och 
arbetet med att ta fram en ny produktutvecklingsmetod för Creatables. En utvärdering av 
utvecklingsarbetet med slipshållaren ledde till en rad olika beslut gällande utformningen på 
produktutvecklingsmetoden. Som exempel kan ges att nyhetsgranskningen bör genomföras i ett 
betydligt tidigare skede än i detta fall för att undvika att ta fram produkter som redan finns. 

5.6.2 Övriga produkter 
Under examensarbetet har det utvecklats ett flertal produkter där några är mer genomarbetade än 
andra. Ett sidoprojekt har varit en etikettbärare som närmare beskrivs i Bilaga 4. Två av de resterande 
produktidéerna redovisas kort i Bilaga 5. Övriga produkter befinner sig i skrivande stund endast på 
idéstadiet och valdes därför att inte presenteras i denna rapport. 

56 
 



6 Resultat 
I detta kapitel behandlas tre huvudområden. Första delen av resultatet är en vägledning till hur 
Creatables bör arbeta och tänka för att hitta relevanta företag. Därefter följer en utförlig beskrivning av 
den framtagna produktutvecklingsmetoden som har fått namnet The Creatables’ Way. En schematisk 
bild över förfarandet ges senare i kapitlet. Ambitionen har varit att utveckla en generell metod 
anpassad till Creatables resurser och sätt att arbeta. Till sist redovisas delresultaten och tre slutliga 
koncept för slipshållaren.  
 
Kapitlet innehåller mycket funderingar och resonemang av den anledningen att det är tänkt att 
Creatables ska kunna använda sig av endast detta kapitel vid utveckling av nya produkter och sökning 
efter nya företag. 

6.1 Intressanta företag 
För att aktivt leta efter företag är olika företagskataloger som www.emfas.se, www.kompass.se och 
www.nordicnet.se effektiva. Att göra besök på Tekniska mässan och underleverantörsmässor är också 
effektiva tillvägagångssätt då tillfälle ges att få tala direkt med personer som är insatta i produktionen.  
 
För att kartlägga vilka typer av företag som är intressanta och dessutom sålla ut företag som inte är 
intressanta för vidare kontakt har dessa riktlinjer dragits upp. 

6.1.1 Geografisk placering 
Creatables är ett ungt företag befinner sig i ett tidigt skede och har därmed inte de ekonomiska resurser 
som behövs för att åka runt i hela landet för att söka efter intressant spillmaterial. Eftersom företaget 
har Göteborg som hemmabas är det därför av större intresse att hitta företag i Västa Götaland och dess 
närområden med en ytterligare utsträckning i södra Sverige som är uppåt begränsad från 
Stockholmsregionen. Inom detta område går det fortfarande att inom acceptabla ekonomiska ramar 
uträtta ärenden. 
 
När det i ett tidigt skede finns ett mindre antal material i databasen är det bättre om de tillverkande 
företagen finns i en närhet relativt varandra för att öka möjligheten att kombinera material från två 
eller flera företag. Med kortare transporter mellan företagen görs både en miljömässig och ekonomisk 
vinst. Transporten från företaget till Creatables blir också givetvis kortare. Det blir även lättare för 
Creatables att bibehålla ett nära samarbete och en personlig kontakt med de tillverkande företagen. 
 
Allteftersom innehållet i databasen utökas kan en geografisk expansion ske. Den bör dock växa 
kontinuerligt från utgångspunkten. Tanken bakom detta är att under expansionsfasen samla på sig så 
många företag som möjligt och på vägen bygga ett fungerande nätverk som kan utbyta material 
smidigt istället för att välja spridda företag från början där avstånden mellan företagen kan innebära 
problem. 

6.1.2 Storlek på företag 
Ett beslut som fattades relativt tidigt i arbetet var att försöka undvika alltför stora företag. Detta 
eftersom mindre och medelstora företag bedömdes lättare att skapa mer personlig kontakt med då ett 
nära samarbete med utvalt företag är nödvändigt. Stora företag med hög produktion har i regel ett väl 
etablerat system när det gäller hantering av spill- och restmaterial som kan vara svårt att påverka. Den 
mängd restmaterial som Creatables för tillfället kan använda bedöms vara för liten för att stora företag 
ska se samarbetet som smidig och lönsamt. Ett företag ska däremot inte vara för litet eftersom det 
krävs en viss kontinuitet i dess produktion. Det är alltså viktigt att företaget producerar en serie 
produkter som gör det möjligt att utvinna produkter ur dessa produkters restmaterial. Det kan alltså 
vara en eller flera olika produkter som tillsammans ger ett kontinuerligt spillmaterial av ungefär 
samma dimensioner. Då tillgången på restmaterial är låg krävs det att produkten som Creatables tar 
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fram är så pass attraktiv, antingen genom design eller genom hög uppfinningsgrad, att den kan klassas 
som exklusiv eftersom produktens antal kommer att vara begränsad.  
 
Det bedömdes även att det var troligare att ett mindre företag hade större möjligheter att vara flexibla 
och ha möjlighet att anpassa produktionen för att ta resterna från den ursprungliga produkten till vara.  

6.1.3 Produktionsmetoders spill 
Olika produktionsmetoder ger olika typer av restmaterial. Vid spånskärande bearbetning blir i regel 
allt spill till spån medan det vid klippande bearbetning, till exempel stansning, ofta blir större bitar 
över i produktionen. För att hitta företag med intressant spillbild gäller det att se vilket eller vilka 
produktionsmetoder företaget har för att skaffa sig en uppfattning om hur eventuellt spill kan se ut. 
 
Vissa produktionsmetoder är alltså mer lämpade att undersöka eftersom de efterlämnar spill som i 
större utsträckning kan användas till nya produkter. Vid till exempel klippande bearbetning bildas ofta 
större bitar än vid spånskärande bearbetning och de större bitarna har högre modifieringsgrad än 
spånet. Alltså eftersträvas så stora bitar som möjligt då det ger material att arbeta med och större 
friheter för efterkommande produktutveckling. 

6.1.4 Produktionsmetodernas flexibilitet 
Flexibilitet i de olika maskinerna är viktigt då det skall vara lätt att integrera produktionen av 
Creatables produkter med produktionen av andra produkter. Att med enkelhet kunna integrera dessa 
produkter i den befintliga produktionen är önskvärt ut två aspekter. Det blir det billigare för Creatables 
att nyttja företagets tjänster om maskinparken inte behöver modifieras i stor utsträckning för 
produktionen av Creatables produkter. Eftersom det är ett samarbete i symbios mellan företaget och 
Creatables är det viktigt att inte försvåra för företaget genom att introducera produkter som 
komplicerar den befintliga produktionen. 
 
Intressanta företag är således sådana som har en maskinpark och produktionsprofil där en möjlig 
leverans för Creatables kan ligga latent. Med det menas att en produkt designad av Creatables 
produceras av företaget då önskat material är tillgängligt som spillmaterial från en annan tillverkad 
produkt. Det är då en förutsättning att produkten som ska tillverkas för Creatables inte har något krav 
på leveransdatum och att produkterna kan ligga lagrade hos tillverkaren till dess att beställd volym 
uppnås. 
 
När det gäller flexibla produktionsmetoder är till exempel CAD/CAM-produktion, som laser- och 
vattenskärning, att föredra då det inte kräver något byte eller modifiering av verktyg. Istället för 
modifiering eller byte av verktyg krävs en ändring i det digitala ritunderlaget som förhoppningsvis är 
lättare och mindre kostsamt att påverka än att framställa nya verktyg. 

6.1.5 Materialtyper 
Det finns en hel uppsjö av potentiellt material ute i produktion hos olika företag i Sverige och i resten 
av världen. Först och främst är Creatables intresserade av att använda material som är fullt 
återvinningsbara eller nedbrytningsbara. Det finns dock undantag när det gäller detta. Det kan i vissa 
fall vara en miljömässig fördel att använda restmaterial som inte är nedbrytningsbara eller 
återvinningsbara eftersom de, om de inte hade utnyttjats av Creatables, i annat fall hade hamnat på 
deponi. Att utnyttja ett material av denna typ kräver dock att produkten har en användbarhet, livslängd 
och teknisk nivå som rättfärdigar materialvalet eftersom även den förr eller senare kommer att 
kasseras. Produkter som endast har en estetisk funktion rättfärdigar ej användandet av dessa typer av 
material utan de måste ha en teknisk effekt. I princip alla typer av material är alltså av intresse för 
Creatables. 
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6.1.6 Miljötänk 
Det är intressant för Creatables att hitta samarbetspartners som är miljömedvetna och arbetar aktivt 
med miljöfrågor inom verksamheten. De företagen har redan gjort ett val att arbeta med miljöfrågor 
och borde då finna Creatables arbetssätt intressant. Ett antagande är att de företagen har lättare att sätta 
sig in i Creatables sätt att tänka och därmed förstår fördelarna med ett samarbete. Ett bevis på att 
företagen arbetar med miljöfrågor är miljöcertifieringar som ISO 14001 och EMAS. 
 
Givetvis är företag som inte är certifierade också intressanta. Även om det inte finns något utfärdat 
certifikat behöver inte det betyda att det inte finns något miljöarbete. Det kan vara en kostnadsfråga då 
det är en investering att genomföra en granskning. Dock går det att följa de olika 
miljöledningssystemen utan att certifiera sig. De företag som inte certifierat sig kan behöva en 
tydligare genomgående förklaring av det eventuella samarbetet med Creatables. Då det inte ställs 
några krav annat än lagkrav på de företag som inte arbetar med miljöfrågor bedöms det som större 
sannolikhet att hitta användbart spillmaterial hos dessa företag. Därför är det från Creatables sida 
intressant med dessa företag då utbytet blir stort för båda parter. 

6.2 The Creatables’ Way 
Creatables utvecklar produkter på ett sätt som skiljer sig från andra teoretiska 
produktutvecklingsmetoder. Utgångspunkten för denna produktutveckling är ett befintligt restmaterial 
som därefter skall bli produkter. Detta är den främsta anledningen till att en ny typ av 
produktutvecklingsmetod har tagits fram. Produktutvecklingsarbetet startar då ett eller flera material 
erhålls från ett företag som uppfyller tidigare ställda önskemål.  
 
Några grundläggande miljömässiga aspekter som bör genomsyra hela produktutvecklingsarbetet är 
lämpliga att nämna här. 
 

• Ta fram och designa produkter på ett sådant sätt att mängden material vid produktion minskar. 
Undvik överdimensionering. 

• Designa produkten och produktionen på ett sätt att spill minimeras. 
• Öka produktens livslängd genom att öka tillförlitligheten och hållbarheten. 
• Undvik att designa på ett sätt som gör att livslängden på produkten är längre än nödvändigt. 
• Uppmuntra till återanvändning av produkten genom formgivning för att undvika ett för tidigt 

åldrande. 
• Ge instruktioner för eventuell demontering. 
• Ge instruktioner för hantering av materialen vid kassering. 
• Underlätta återvinning genom att använda återvinningsbara material som är kompatibla med 

varandra. Minimera antalet olika material. 
• Ge möjlighet till säker förbränning. 

 
En schematisk bild över produktutveckling från kontakt med företag till marknadsinförande ges i 
Figur 32 på nästa sida. 
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Figur 32. The Creatables' Way  
Källa: Egen. 
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6.2.1 Första kontakten med företag 
Det finns i princip två sätt att komma i kontakt med intressanta företag. Antingen söks ett företag upp 
aktivt när ett intressant material upptäcks eller ett behov uppstår. Alternativt tar ett företag kontakt 
med Creatables för att söka hjälp med att bli av med spill eller få hjälp med att förverkliga en idé som 
företaget inte har tid att utveckla. Att avgöra huruvida ett företag är intressant eller ej har beskrivits 
tidigare i avsnitt 6.1. 

Att förmedla till intressanta företag 
En svårighet har varit att få företag som redan återvinner material att förstå att man eventuellt kan 
utnyttja detta ännu en gång innan det går till återvinningscentralen. I flera fall har bemötandet från 
företag varit att det material som blir över i produktionen går till återvinning, alltså kan man inte göra 
någonting av det. Det har krävts en del förklarande och övertygande i vissa fall då Creatables sätt att 
tänka är nytt och obeprövat. Ytterligare ett problem är att företagen ibland är rädda att Creatables ska 
konkurrera med deras egna produkter. Om det finns en risk för att Creatables produkter skulle utgöra 
någon form av konkurrens för företagets varor undviks detta med avtal. Prismässigt är tanken inte att 
konkurrera om lägsta pris utan att Creatables ska kunna erbjuda en prisvärd designprodukt som i de 
relativt små volymerna inte ska konkurrera med företagets ordinarie produktflora. 
 
För att fånga företags intresse krävs det att förmedla rätt information och motivation för ett eventuellt 
vidare samarbete. I samspråk med Erik Thorstensson formulerades dessa punkter för vad som är 
viktigt att förmedla till företagen: 
 

• Ekonomisk fördel 
Ett vinstdrivande företag har som mål att öka inkomster och minska kostnader. I många fall kostar 
det för företag att göra sig av med restmaterial. Creatables kan i en sådan situation köpa detta 
restmaterial och företagets tjänster och därmed öka förtjänsten i företaget. I de fall där företaget får 
betalt för restmaterial, till exempel metallskrot, kan Creatables köpa detta material i en prisklass 
som ligger mellan kostnaden för jungfruligt material och vad företaget får in i när de säljer det 
som skrot och dessutom utnyttja företagets tjänster. Detta ger en ekonomisk fördel både för 
Creatables men även för det företag som Creatables samarbetar med.  
 
• Hållbar utveckling 
I dagens läge blir det allt viktigare för företag att kunna visa att det finns ett aktivt miljöarbete i 
verksamheten. Ett samarbete med Creatables, som endast utnyttjar material som i annat fall åker 
till återvinning eller deponi, är ett sätt att visa att det finns en miljömedvetenhet inom företaget i 
fråga. Att återvinna material kräver energi och belastar därmed miljön. Creatables hjälper 
företagen att anpassa sin verksamhet mot en hållbar utveckling. 
 
• State of the art 
Att vara med i ett projekt med Creatables visar att man är i framkant vad det gäller att tänka nytt. 
Detta leder till bra PR för Creatables samarbetspartner. 

 
Om ett företag tar kontakt med Creatables för att redovisa en viss spillbild kan inte Creatables lova att 
de har produkter eller idéer att omsätta det aktuella materialet till varor direkt. Om företaget självt inte 
har någon idé vad som kan göras med restmaterialet tas det in i databasen och blir därmed tillgängligt 
för framtida produkter. Samma undersökning av företagets förutsättningar ska göras oavsett om 
Creatables tar kontakt eller blir kontaktade. 

6.2.2 Databas 
När en kontakt med ett företag etablerats och det är aktuellt att använda deras spillmaterial i framtida 
produkter måste materialet katalogiseras och kategoriseras i en databas. Eftersom tanken med projektet 
Creatables är att alla designers som i framtiden kommer jobba för företaget ska få tillgång till de olika 
spillmaterialen måste de struktureras i en databas så det blir lätt att söka relevant information om de 
olika materialen och företagen. Denna information ska sedan presenteras på ett överskådligt sätt och 
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inte vara allt för detaljerad och därför måste databasen byggas upp på ett sådant sätt att inmatning av 
materialparametrar hålls tämligen restriktiv. Till exempel är exakta måttangivelser på spillbitarna inte 
intressant utan de kan kategoriseras i termer om liten, mellan och stor. Ett förslag på olika kategorier 
som databasen ska innehålla ges i Bilaga 6. 
 
När tillgången till ett restmaterial säkerställts ska det omgående matas in i databasen. Även om det inte 
finns en produktidé kopplad till restmaterialet vid upptäckt kan det vara aktuellt för framtida 
produkter. Antingen blir det senare en egen produkt av materialet eller så kombineras det med ett 
annat material. 

6.2.3 Idégenerering 
Generellt för dessa metoder är att en första bedömning måste göras i ett tidigt skede av 
idégenereringen huruvida idén är lönsam för företaget eller ej, detta för att undvika att ha för många 
idéer igång samtidigt vilket gör att chanserna för att bra produkter kommer ut på marknaden minskar. 

Alternativ 1 – Serendipitet 
Utgå från ett material i databasen och undersök hur det beter sig och om det erhåller några egenskaper 
när det behandlas på ett visst sätt, till exempel vid vikning eller böjning. Blir materialet starkare eller 
svagare? Uppstår någon form av greppkraft? Kombinationer av två eller fler material kan ge upphov 
till nya egenskaper. Kan egenskaperna som uppstår användas som en funktion i en produkt? Utgå från 
denna funktion och försök se vilka behov den kan tillgodose. Metoden kräver en hög grad av 
kreativitet och att jobba i grupp kan underlätta arbetet. Det kan ske i sessioner som liknar 
brainstorming. Att en helt färdigarbetad produkt skulle födas ur den här metoden bedöms osannolikt. 
Istället kan en nyupptäckt egenskap ge nya modifieringar eller förbättringar hos andra produkter. I de 
allra flesta fall går idégenereringsarbetet vidare till ett av de andra tre alternativen där en 
vidareutveckling av den upptäckta egenskapen sker vilket pilarna i Figur 32visar. 

Alternativ 2 – Ny idé eller idé om förbättring av befintlig produkt 
Ny idé: I denna metod krävs en idé att utgå ifrån. Idén ska ha uppstått spontant och ska alltså inte ha 
arbetats fram systematiskt som i vissa av de andra metoderna. 
 

1. Undersök om det finns ett behov av idén och samtidigt om det går att se en affärsmöjlighet för 
den. 

2. Leta i databasen efter ett material som kan användas till idén. 
3. Om passande material inte kan hittas i databasen bör det övervägas om det är aktuellt att söka 

efter ett nytt företag där önskat material finns tillgängligt och på så sätt bidra till databasens 
expansion.  

 
Idé om förbättring av befintlig produkt: Tanken med denna metod är inte att slumpmässigt välja ut 
en produkt som ska förbättras. Det ska istället finnas en idé om hur en produkt kan förbättras genom 
att introducera ett nytt material, en ny utformning eller en ny konstruktion. Antingen för hela 
produkten eller utvalda delar, med detta menas även produktens emballage. Denna metod kan vara 
mer aktuell efter det att databasen etablerats eftersom det kräver en viss översikt över de olika 
materialen och hur de kan användas eller ersätta gamla material för att uppnå nya eller förfinade 
funktioner hos produkten. 
 

1. Sök i databasen efter material som kan förbättra eller ändra egenskaper hos en icke 
egenproducerad produkt. 

2. Undersök vilka material produkten vanligtvis består av. Kan produkten helt eller delvis 
tillverkas i ett nytt material för att få ett nyhetsvärde? 

3. Om passande material inte kan hittas i databasen bör det övervägas om det är aktuellt att söka 
efter ett nytt företag där önskat material finns tillgängligt och på så sätt bidra till databasens 
expansion.  
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Alternativ 3 – Leta efter problem/behov 
Metoden syftar till att på ett kontrollerat och systematisk sätt hitta problem och behov som andra inte 
har observerat. Problemen/behoven ska bedömas som så pass vanliga att det anses lönsamt att ta fram 
en lösning till dem. Med det menas att undvika problem/behov som har en alltför begränsad marknad. 
 

1. Metod för att hitta problem 
a. Välj plats/område/händelse eller situation. 
b. Sätt upp vissa scenarion som kan uppstå och analysera dessa. 
c. Dokumentera alla problem/behov som hittas. 
d. Undersök om befintliga lösningar på dessa problem/behov finns. 
e. Gå vidare med de problem/behov som kvarstår efter undersökningen. 

2. Vad krävs av produkten för att lösa de uppkomna problemen/behoven. Ställ upp vissa krav. 
3. Leta i databasen efter material som kan användas till produkten som kan lösa 

problemen/behoven. 
4. Om passande material inte kan hittas i databasen bör det övervägas om det är aktuellt att söka 

efter ett nytt företag där önskat material finns tillgängligt och på så sätt bidra till databasens 
expansion. 

Alternativ 4 – Behov/problem erhålls utan undersökning 
Ett problem eller behov presenteras där det till synes inte finns någon existerande lösning. 
Typexempel är vardagliga saker som kan förefalla irriterande och inte nar någon bra lösning. 
Problemen/behoven kan dyka upp genom personlig erfarenhet eller via vänners och bekantas 
erfarenheter. På samma sätt som i Alternativ 3 ska problemen/behoven bedömas som så pass vanliga 
att det anses lönsamt att ta fram en lösning till dem. 
 

1. Vad krävs av produkten för att lösa funna problem/behov? Ställ upp vissa krav. 
2. Leta i databasen efter material som kan användas till produkten som kan lösa 

problemen/behoven. 
3. Om passande material inte kan hittas i databasen bör det övervägas om det är aktuellt att söka 

efter ett nytt företag där önskat material finns tillgängligt och på så sätt bidra till databasens 
expansion.  

6.2.4 Nyhetsgranskning 
Då en idé har arbetats fram på något av de ovanstående sätten är det dags att göra en nyhetsgranskning 
för att kontrollera om idén är en nyhet eller inte. Informationskällor för nyhetsgranskningen kan vara: 
 

• Patentdatabaser, till exempel Patent- och registreringsverkets databas som hittas på 
http://se.espacenet.com. Viktigt är att söka efter patent över hela världen. Markera alltså 
Worldwide vid sökning i databasen. 

• Facktidskrifter 
• Produktkataloger 
• Fackmässor 
• Butiker 
• Vanliga sökmotorer på Internet 

 
Sannolikheten för att produkten redan existerar är relativt stor och det är därför viktigt att göra 
nyhetsgranskningen grundligt för att undvika att ödsla tid och pengar på att utveckla en produkt som 
redan finns. I de fall där nyhetsgranskningen visar att liknande produkter redan finns på marknaden 
eller i patentdatabaser bör det göras en bedömning om den tänkta lösningen är en förbättring av en 
befintlig produkt eller ej. 
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6.2.5 Krav och önskemål 
I den här delen av produktutvecklingsarbetet ska en kravspecifikation sättas upp som ska innehålla 
krav och önskemål för produktresultatet. I specifikationen formuleras krav som vad produkten ska 
uträtta, vilka funktioner och delfunktioner den ska ha, användares krav, formspråk och ergonomi, 
särskiljningar från eventuella konkurrenter, material, tillverkningsmetoder, en första uppskattning på 
försäljningspris och så vidare. Det handlar om att samla in och beskriva alla kriterier som är relevanta 
för det produkt som ska tas fram. Kraven och önskemålen ska användas som utgångspunkt för sökande 
av konstruktions- och designlösningar. I ett senare skede kan de även agera referens för att utvärdera 
de koncept som blivit resultatet av arbetet. 
 
När användare ser tillbaka på sina produkter för att ge ett helhetsomdöme är det mycket viktigt att 
produkten uträttat sitt syfte på ett tillfredställande sätt men den personliga kopplingen till produkten är 
minst lika viktig. Det kan därför redan i detta skede sättas önskemål på hur produkten kommer att 
åldras med användaren. I och med att produkten slits och används kommer den att berätta en historia 
om användaren. Om det på något sätt går att designa produkten så den formas efter användaren och 
uppfyller sina funktioner väl kommer användaren att värdera produkten högre. En emotionell koppling 
skapas mellan användaren och produkten på samma sätt som en souvenir oftast väcker goda och 
positiva minnen om en upplevelse ska användaren se på produkten med samma reflektioner. 
 
Eftersom Creatables använder restmaterial i sina produkter finns där en bakomliggande historia hur 
produkten kommer till och bidrar till avfallsminskningen. Genom att förtydliga den historien och göra 
den väl synlig för slutkund finns redan där en koppling mellan produkten och användaren när ett 
medvetet val görs. Produkten ger på så sätt en bild av användaren som användaren gärna vill visa och 
förmedla. 
 
I de fall Creatables väljer att gå vidare med att utveckla eller förbättra en produkt som redan finns på 
marknaden bör det ställas krav som förnyar produkten på ett sådant sätt att den särskiljer sig från de 
andra. Det ska finnas ett nyhetsvärde som överskrider det faktum att Creatables använder restmaterial 
till produkten. Det ska ställas krav på produktens uppfinningshöjd, formgivning och design som hade 
gjort den marknadskraftig även om den inte varit tillverkad av restmaterial. 
 
Om ett material med begränsad tillgång anses så pass intressant att produkter kan tillverkas även om 
det inte kan ske kontinuerligt kan en latent beställning vara aktuellt. Produkten bör då designas och 
lanseras som en exklusiv produkt eller i en begränsad upplaga för att rättfärdiga ett mindre antal och 
längre leveranstid då produkten förmodligen ligger lagrad till dess att rätt sändningsvolym uppnåtts. 

6.2.6 Förbättring av befintlig produkt 
I de fall där nyhetsgranskningen visat att en produktidé som tagits fram genom något av de fyra 
idégenereringsalternativen inte är unik kan en förbättring av befintliga produkter ske. Det bör göras en 
bedömning huruvida Creatables har möjlighet att ta fram en konkurrerande produkt som är bättre än de 
som finns på marknaden.  
 
Efter att idén först passerat nyhetsgranskningen och sedan kravspecifikationen kommer två alternativ 
att uppstå:  
 

• Materialet som fanns i åtanke vid idégenereringen uppfyller de krav som ställdes i 
kravspecifikationen. Utvecklingsarbetet kan fortlöpa genom förbättringsfasen som ska grunda 
sig på en tidigare specificerad nyhetsnivå.  

• Materialet kan inte tillgodose de krav som ställts. Det bör då göras en ny sökning i 
materialdatabasen för att hitta lämpliga material. I de fall lämpligt material ej kan finnas i 
databasen bör det, som tidigare, göras en bedömning om nya företag ska undersökas för att 
hitta ett material som passar. 
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6.2.7 Koncept 
Konceptgenereringsarbetet fokuserar på de funktionella kriterier som gäller för den tänkta produkten 
och skapandet av många alternativa lösningar på problemet. Om idén och kravspecifikationen kräver 
en komplex lösning kan det underlätta att göra en funktionsanalys. Försök sedan att hitta dellösningar 
och kombinera dessa för att hitta en universallösning som ska tillgodose kraven som finns i 
kravspecifikationen. 
 
Kreativitet och innovation uppmanas för produkten för att få fram ett flertal alternativa lösningar. Med 
fler alternativa lösningar kan fler prototyper för test tillverkas och sannolikheten att utveckla ”rätt” 
produkt ökar. Inom Creatables uppmanas också kreativitet och innovation för tillverkning, logistik, 
marknadsföring och andra områden kopplade till produkten för att höja helhetsvärdet. 
 
Eftersom Creatables inte nöjer sig med att leverera en bra produkt utan även ska vara nytänkande och 
konkurrerande med emballaget till produkten krävs arbete med just detta. Undersök om finns 
möjlighet att förädla emballaget på något sätt. Det kan vara till exempel att emballaget eller en del av 
emballaget är en del av produkten eller att förpackningen kan bli en produkt i sig. Det är alltså viktigt 
att redan här börja tänka på hur emballaget ska utformas och vilket syfte det ska ha. 
 
Förslag på hur den slutgiltiga produkten ska produceras bör också tas fram i konceptgenereringen. 

6.2.8 Potentiella återförsäljare och kunder. 
I det här skedet av produktutvecklingen kan arbetet med att kontakta potentiella återförsäljare och 
kunder påbörjas. Det kan ske parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet men bör förstärkas ju 
längre produkten når i sin utveckling. 

6.2.9 Prototyp 
Fungerande prototyper för test hos slutkund tas fram med hjälp av de koncept som utarbetats i ett 
tidigare skede. Prototyperna bedöms i de flesta fall vara enkla och billiga att ta fram, vilket möjliggör 
tillverkning av prototyper för ett flertal koncept. I de fall där prototypframtagningen anses vara 
komplicerad och dyr bör ett koncept väljas för vidare arbete.  
 
Prototyperna kommer i efterföljande moment att användas i enkla tester vilka ligger till grund för 
senare utvärderingar. Därför behöver de vara så lika den tänkta slutprodukten som möjligt för att få en 
rättvis bild av produktens framtida marknadspotential. 

6.2.10 Marknadsanalys 
I dagsläget ses det inte som en möjlighet att bedriva en omfattande marknadsanalys dels med tanke på 
Creatables resurser men även sett till storleken på vinsten för varje produkt. Creatables kommer i 
framtiden att ha ett flertal produkter som var och en ger en liten vinst men tillsammans genererar en 
stor vinst. Att göra omfattande marknadsanalyser som beskrivs i teoriavsnittet för varje produkt 
bedöms som orimligt i nuläget och så även för framtiden. Teorierna förutsätter att det finns stora 
resurser för att genomföra de marknadsanalyser som de beskriver. Marknadsanalyser krävs för 
produkter där investeringen är stor och risken därmed också är stor. Riskerna för Creatables produkter 
enskilt är små men vinsterna för varje enskild produkt är också små. En marknadsanalys tar en stor del 
av vinsten för den här typen av produkter jämfört med vad den gör för till exempel en bil. 
 
En förenklad typ av marknadsanalys bör därför genomföras. Genom att använda sitt etablerade 
kontaktnät då främst genom fokusgrupper, vänner, släkt och bekanta kan en tillräckligt bred kundkrets 
undersökas. Olika åldrar och yrkeskategorier finns med stor sannolikhet representerade i den 
omedelbara närheten. 
 
Dessa personer får i marknadsundersökningen se, röra och använda prototyperna som framtagits. Det 
bedöms som mer sannolikt att få en rättvis bild över produktidén då personerna i fråga får en 
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fungerande prototyp att ta ställning till. Det är alltså lättare att ge feedback och konstruktiv kritik när 
försökspersonerna har någonting att ta på och använda istället för att de ska försöka sätta sig in i 
problemet genom att endast fantisera.  
 
Att villkorslöst göra en undersökning bland dessa personer kan vara ett effektivt sätt att få en första 
rättvis bild av produkten ur ett användarperspektiv. Ett antagande kan göras att personer i detta 
kontaktnät är ärliga och mer intresserade att ge konstruktiv kritik och feedback än ”Svensson” som blir 
stoppad på gatan med en enkät. Därefter kan det vara lämpligt att snabbt utvärdera om det ska göras 
mer omfattande undersökning som innefattar fler personer eller om den feedback som erhållits anses 
tillräcklig. 
 
Denna typ av enklare marknadsanalyser bedrivs i nuläget av Creatables och bör så även göras i 
framtiden av ovan nämnda anledningar. 

6.2.11 Utvärdering 
I utvärderingen analyseras hur mottagandet av produkten har varit dels under marknadsanalysen men 
även hos potentiella återförsäljare och kunder.  
 
Om responsen är sådan att en omarbetning av prototyperna är nödvändig bör en övervägning göras om 
nya prototyper ska tas fram eller om idén i värsta fall ska kasseras.  
 
Vid enbart positiv respons eller där den positiva responsen tydligt väger tyngre än den negativa 
fortskrider arbetet med att ta fram de slutgiltiga detaljerna för produkten. 
 
Föra att rättfärdiga Creatables sätt att sälja in produkter som miljövänliga bör egentligen en 
livscykelanalys genomföras. En sådan analys bedöms dock alltför tidskrävande och kostsam för att 
kunna realiseras så därför kan en kvalitativ miljöbedömning ur ett livscykelperspektiv göras. 

6.2.12 Detaljkonstruktion och produktion 
Efter det att utvärderingen och eventuella tester på nya prototyper genomförts återstår de sista 
finjusteringarna på produkten. Den slutgiltiga designen och nödvändig dokumentation, som 
exempelvis bruksanvisning och anvisningar för återvinning, skall färdigställas. Även utformningen på 
emballaget ska i detta skede arbetas igenom och färdigställas. Emballaget har som främsta uppgifter 
att skydda produkten under transport och hjälpa till att exponera produkten i butikerna.  
 
Kunder eller återförsäljare bör vara beredda att ta emot produkten då det inte bedöms vara en god idé 
att skicka en order för produktion utan att dessa är klara.  
 
Utformningen på produkten skall anpassas på ett sätt att den går att tillverka och montera med avsedd 
utrustning och produktionsmetoder. Eventuell marknadsföring ska också genomarbetas och 
färdigställas.  

6.2.13 Marknadsinförande 
Creatables har en väl utvecklad plan som rör marknadsinförandet av produkter och marknadsföring av 
företaget. Således har inga förändringar gjorts inom detta område. 

6.2.14  Återkoppling till materialdatabasen 
Efter produktens lansering ska den föras i in i databasen för att visa vilka produkter som använt de 
olika materialen. 
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6.3 Slipshållaren 
Som beskrivits tidigare bedrevs produktutvecklingsarbetet med slipshållen parallellt med 
metodframtagningen varpå resultatet inte presenteras i den ordning som den tänkta 
produktutvecklingsmetoden för Creatables har. De delresultat som framkom under utvecklingsarbetet 
redovisas nedan. Slipshållaren som presenteras är grön för att göra den synlig och förtydliga 
funktionen. Den färdiga slipshållaren är tänkt att vara genomskinlig. 

Idé 
Idén föddes genom observation av knapphålen och deras placering på en skjorta. 

En första konceptgenerering 
En första tanke till koncept genererades genom att koppla ihop två små plastbitar i PP med en 
resorsnodd. De tänkta hålen i plastbitarna bedömdes inte fungera tillräckligt bra utan behövde vara 
större eller av en annan utformning för att underlätta fastsättning.  
 
Kombinationen av PP och resorsnodd övergavs till fördel för arken av PP. En första prototyp 
konstruerades, se Figur 33.  

 
Figur 33. Prototyp 1. 
Källa: Egen 
 
Idén föddes att integrera slipshållaren i kragstödjaren som visas konceptuellt i Figur 34.  
 

 
Figur 34. Integrering av slipshållaren i emballaget. 
Källa: Egen 

Utvärdering och krav 
Undersökningen av avstånden mellan knapparna på skjortor av olika märken och modeller resulterade 
i följande tabell: 
 
Avstånd mellan knappar (cm) Antal (st.) 
9,00 3 
9,25 3 
9,50 11 
10,0 2 

Tabell 1. Resultat av fältstudie. 
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Ett antal krav för slipshållaren sattes upp i en kort kravspecifikation: 
 

• Slipshållaren ska inte ta mer utrymme än att den går att integrera i en kraghållare för skjortor 
riktade till vuxna. 

• Slipshållaren ska kunna användas på skjortor med ett avstånd mellan knapparna som spänner 
mellan 8-12 cm. Det utökade avståndet minskar risken för att utelämna skjortor med 
avvikande avstånd mellan knapparna. 

• Slipshållaren ska vara enkel att sätta fast och ta bort. 
• Slipshållaren ska kunna användas av människor med nedsatt men fortfarande fungerande 

fingerfärdighet. 
• Slipshållaren ska synas så lite som möjligt. 

 
Två nya prototyper som uppfyller ovan ställda krav togs fram. En med ett runt hål, se Figur 35, och en 
med ett modifierat hål för att lättare kunna ta av slipshållaren, se Figur 36. 
 

 
Figur 35. Prototyp 2. 
Källa: Egen 
 

 
Figur 36. Prototyp 3. 
Källa: Egen 
 
Efter utvärdering insågs att slitage på trådarna kan ske om slipshållaren appliceras fel och sedan dras 
på plats. Eftersom det inte finns något glapp i springan kan kanterna på slipsnålen skära sönder 
trådarna som håller fast knappen, se Figur 37. 
 

 
Figur 37. Slitage kan uppstå. 
Källa: Egen 
En ny punkt lades således till i kravspecifikationen: 
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• Slipshållaren ska inte ta mer utrymme än att den går att integrera i en kraghållare för skjortor 
riktade till vuxna. 

• kjortor med ett avstånd mellan knapparna som spänner Slipshållaren ska kunna användas på s
mellan 8-12 cm. Det utökade avståndet minskar risken för att utelämna skjortor med 
avvikande avstånd mellan knapparna. 

• Slipshållaren ska vara enkel att sätta fast och ta bort. 
• Slipshållaren ska kunna användas av människor med nedsatt men fortfarande fungerande 

fingerfärdighet. 
• Slipshållaren ska synas så lite som möjligt. 
• De trådar som håller fast knapparna får ej ta skada av slipshållaren. 

 
Tre nya koncept genererades där en bredare skåra lades till, se Figur 38, för att den nya 
kravspecifikationen skulle uppfyllas. Skåran måste vara minst 3 mm bred på grund av begränsningar 
för hur tätt knivarna kan sitta i ett stansverktyg.  
 

 
 
Figur 38. Tre nya prototyper. 
Källa: Egen 

Nyhetsgranskning 
Nyhetsgranskning resulterade i ett antal produkter som liknar den sliphållare som tagits fram. De 
befintliga produkterna har dock inte alla praktiska fördelar som den framtagna slipshållaren har, se 
Bilaga 7. 

Detaljkonstruktion 
Av de slutgiltiga koncepten i Figur 38 valdes (c) ut som den bästa kandidaten. Det bedömdes som att 
den skulle få högre stabilitet än den med en grov skåra hela vägen, se (b) i Figur 38, samtidigt som det 
finns mer material att ta i med fingrarna vilket underlättar hanteringen för dem med nedsatt 
greppförmåga. De skarpa kanterna i (a) i Figur 38 bedömdes inte uppfylla kravspecifikationen i 
samma grad som de andra alternativen. 
 
Ett problem uppstod dock när produkten ska integreras i kragstödjaren. En del av stabiliteten i 
kragstödjaren försvinner möjligtvis om det skärs ut en skåra. Därför kan det tidigare alternativet med 
en tät skåra bli aktuellt igen. 
 
Det går därför inte att säga vilken av de två, se Figur 39, som lämpar sig bäst förrän ett riktigt 
produktionstest genomförts. 
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Slipshållaren måste med lätthet kunna tryckas ut ur kragstödjaren och lämnar därför två alternativ hos  

utstansningen. Antingen präglas konturen av slipshållaren så pass hårt att den går att trycka ur eller så 
stansas konturen helt igenom förutom på ett antal utvalda ställen. Om det senare alternativet väljs 
måste en insänkning göras så den lilla plasttaggen som bildas när perforeringen brister inte kan fastna i 
slipsen eller skjortan och skada dem. Alternativet med präglig ses som det bästa då stabiliteten behålls 
i kragstödjaren samtidigt som det går att behålla alla kanter jämna. 

Figur 39. De två slutgiltiga koncepten som ska testas i produktion. 
Källa: Egen 

 
Slipshållarens funktion från uppackning till användning redovisas illustrativt i Bilaga 8. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel tas funderingar kring och åsikter om examensarbetet upp. 

7.1 Metodkritik 
Examensarbetets huvudmål var att ta fram en produktutvecklingsmetod anpassat för Creatables storlek 
och tillvägagångssätt. Arbetet med att ta fram en metod för Creatables fortskred allteftersom 
förståelsen för projektet, produktionsmetoder och teorier för olika redan etablerade 
produktutvecklingsmetoder ökade. Alternativt hade en produktutvecklingsmetod kunnat etableras från 
början för att sedan utvärderas med ett produktutvecklingsarbete och därefter arbetats om. Detta 
alternativ valdes bort eftersom en tillräcklig förståelse för Creatables arbetsprocess inte fanns. Det 
krävdes först en förståelse för Creatables tankesätt och vilka problem de handskas med. 
 
Vad gäller produktutvecklingen av slipshållaren bör nämnas att de redan etablerade 
produktutvecklingsmetoderna som beskrivits i teoriavsnittet ej har följts i, enligt dem, korrekt ordning. 
Syftet med detta var att ha friheter i produktutvecklingen att göra misstag för att sedan dra nytta av 
dessa misstag i utvecklingen av produktutvecklingsmetoden för Creatables. 
 
Det är viktigt att poängtera att de produktutvecklingsmetoderna som har beskrivits tidigare i arbetet 
ligger under teoriavsnittet av den anledningen att det är just teorier för olika sätt att ta fram en ny 
produkt. De beskriver alltså inte hur en metod tas fram utan istället beskriver de hur en produkt tas 
fram. 
 
I metodkapitlet har inte redovisats hur den framtagna produktutvecklingsmetoden satts samman av de 
olika teorier och erfarenheter som uppstått under produktutvecklingen. Istället har det i resultatet 
redovisats mer ingående vad de olika blocken i den schematiska bilden, se Figur 32, representerar och 
hur de ska tolkas. Detta för att få en sammanhängande metod som mer ska fungera som en manual till 
de anställda på Creatables. Tanken är att produktutvecklingsmetoden mer eller mindre ska kunna 
användas utan att vara kopplad till resten av examensarbetet. 
 
På samma sätt har detaljer kring utvecklingen av slipshållaren inte tagits upp i metodkapitlet utan är 
istället redovisade i resultatet. 

7.2 Källkritik 
I detta examensarbete har det inte skett något miljöpolitiskt ställningstagande. Hur, om och på vilket 
sätt människan påverkar miljön råder det skiljaktigheter om i forskningsvärlden och därför har sådana 
diskussioner undvikits. Vad som istället är viktigt för Creatables är att producenternas och 
konsumenternas miljömedvetenhet ökar i och med klimatdebatten som pågår i Sverige och övriga 
världen. Med ökad medvetenhet ökar chanserna för framgång för Creatables.  
 
Det avsnitt i rapporten som behandlar konsumtionssamhället är hämtade ur en tidskrift där författarna 
uttrycker egna åsikter och hur de tycker människan ska handla. Det bedömdes dock som lägligt att ta 
med deras åsikter eftersom tidskriften är av sådan art att den bidrar till människans sätt att tänka på 
konsumtion och avfall.  
 
Vad det gäller polymerers bearbetning kan nämnas att källan som användes är från 1999. De metoder 
som beskrevs i det avsnittet bedömdes dock som så pass grundläggande att det var en godtagbar 
referens.  

7.3 Sandwichformsprutning 
I de fall där Creatables utvecklar en produktidé som kräver detaljer eller former i plast med 
komplicerade geometrier bör det övervägas om det går att använda sig av sandwichformsprutning. 
Som det har beskrivits tidigare har en detalj tillverkad på detta sätt en kärna av återvunna material. 
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Detta rättfärdigar användandet av uttrycket Made from Waste mer än om detaljen varit formsprutad av 
jungfruliga material. Dessutom ger det Creatables större friheter i formgivning och design av 
produkter. 
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8 Förslag till fortsatt arbete och fortsatta undersökningar 
Här redovisas tankar och funderingar om fortsatt arbete och utveckling inom Creatables. 

8.1 Andra typer av restmaterial 
Detta examensarbete har behandlat de typer av restprodukter som oundvikligt uppkommer vid 
tillverkning. Restmaterialen har alltså inte uppkommit genom olyckshändelser utan spillbitarna 
kommer som en restprodukt till de produkter företaget ämnar tillverka. Det finns andra typer av rester 
från industrierna som kan tänkas användas av Creatables.  
 
Ett exempel som har varit uppe för diskussion under arbetets gång är krossat glas som uppstår på 
grund av fabrikationsfel eller olyckor i stora mängder vid en fabrik som tillverkar härdat glas. Det 
krossade glaset läggs idag på hög av tillverkaren. Restmaterial av detta slag kan vara av stort intresse 
för Creatables men då krävs det som tidigare en kontinuitet i uppkomsten eller tillräckligt stor volym 
av resterna.  
 
Andra exempel på intressanta rester är överblivna material som betong som kan uppstå i stora 
mängder vid läggning av golv.  

8.2 Utvärdering av produktutvecklingsmetoden 
Ett framtida arbete med att utvärdera för- och nackdelar hos den produktutvecklingsmetod som tagits 
fram i detta examensarbete och jämföra med den metod som används idag inom Creatables bör 
genomföras. Det bör även undersökas hur de två metoderna kan kombineras för att få ut ett bättre 
resultat. Detta kan göras teoretiskt men det kan vara att föredra att göra det praktiskt, alltså använda de 
olika metoderna i produktutvecklingen och se vad som passar och vad som inte passar.  

8.3 Konsultverksamhet inom förpackningsindustrin 
Under arbetets gång har en upptäckt av förädlingsmöjligheterna för emballage gjorts. Tanken är att 
Creatables kan jobba som konsulter med att designa förpackningarna till företagens produkter. 
Allteftersom Creatables databas med smarta produkter ökar kan de integrera de produkterna i 
emballaget och förhoppningsvis göra det på ett sådant sätt att produkten i emballaget är kopplad till 
produkten som ligger i förpackningen. Alternativt får Creatables ett uppdrag att designa emballage 
med en helt ny produkt integrerad som har stark koppling till den produkt som ska förpackas. 
Företagen köper alltså tjänsten med att ta fram utformningen av förpackningen medan ansvaret för 
tillverkningen av emballaget ligger på det beställande företaget. 
 
Med detta sätt att arbeta behöver inte tid och resurser läggas på att hitta potentiella kunder för 
förpackningslösningarna, vilket har varit fallet för slipshållaren. Om ett skjorttillverkande företag 
istället hade kommit till Creatables med ett uppdrag att vidareutveckla deras förpackningar hade 
antagligen samma lösning arbetats fram. Dessutom slipper Creatables hantera frågor som hur det ska 
produceras och vilket typ av spill som är lämpligt eftersom det kan betraktas som spill från första 
början då förpackningar till produkter i regel slängs så fort produkten börjar brukas.  

8.4 Fortsatt arbete med slipshållaren 
Eftersom den slutgiltiga designen på slipshållaren är beroende på tillverkningsmetoden återstår att 
testa den i en nollserie. 
 
Förslag finns att utöver slipshållaren integrera ett par kraglattor i kragstödjaren. Kraglattor är de 
spetsade plastformerna som ser till att skjortans krage håller formen. Ett par kraglattor bedöms relativt 
enkelt kunna integreras i kragstödjaren då plats finns för dem. Vid en sådan lösning kan 
arbetsbelastningen för arbetarna i skjortfabrikerna minskas något eftersom momentet med att sätta in 
kraglattorna i de små fickorna på kragens undersida försvinner. 
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Vidare arbete med att förädla andra delar av emballaget kan också genomföras. Ofta ingår en bit 
kartong i emballaget för att ge stabilitet i förpackningen. Det är oftast skjortor av högre kvalitet som 
har denna typ av kartong i emballaget. Utredning bör ske om produkter kan göras av denna bit 
kartong. Om en bra lösning till det problemet ej hittas bör en undersökning ske om kartongen kan 
bytas ut mot ett annat material, till exempel plast, och om detta är hållbart miljömässigt och 
ekonomiskt.  
 
Efter att tillverkningsmetoden säkrats återstår bara att sälja in produkten till intresserade företag. Två 
val finns här: Att sälja slipshållaren som en enstaka produkt eller försöka sälja den i kombination med 
kragstödet. Vid försäljning av endast slipshållaren finns i dagsläget liknande lösningar. En 
undersökning bör då göras för att säkerställa att inga intrång i dessa patent sker. Om den ska säljas 
som kombination bör det övervägas att söka ett patent eller mönsterskydd eftersom produkten är 
mycket enkel att kopiera i detta utförande. 
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9 Slutsatser 
I detta avsnitt besvaras frågeställningarna som sattes upp tidigare. 
 
Vilka material och produktionsmetoder ska Creatables främst fokusera sig på? 
 
Det är inte vilken typ av material som är intressant utan storleken på spillbitarna och hur kontinuerligt 
de kommer. Restmaterialet behöver heller inte vara i form av överblivna spillbitar från produktionen 
utan kan även vara överblivet material som inte går att ta till vara, till exempel betong på 
byggarbetsplatser. Genom att mata in fler och fler material i en databas ökar möjligheterna för 
Creatables att skapa ett varierat produktsortiment som spänner över många områden. 
 
Produktionsmetoder som Creatables bör fokusera på är de som producerar spillbitar stora nog att 
användas till nya produkter. Flexibilitet hos produktionsutrustningen är viktigt då det ska gå att 
tillverka produkterna utan att stora omställningar måste göras. Bäst är om Creatables produkter kan 
tillverkas parallellt med företagens andra produkter. 
 
I hur stor utsträckning är det godtagbart för Creatables att addera jungfruliga material eller 
fästelement som komplement till spillprodukter för att få fram nya produkter? 
 
Svaret är beroende av nyhetsvärdet, utformningen och den tekniska höjden hos produkten i fråga. Då 
en produkt har en hög teknisk nivå och på något sätt är banbrytande ställs det inte lika höga krav på 
andelen restmaterial. Ju ”bättre” produkt desto lägre är alltså kraven på andelen restmaterial. Dock bör 
en väsentlig del av produkten komma från restmaterial för att Creatables ska kunna använda sig av sin 
slogan Made from Waste med gott samvete.  
 
Hur kommer de olika materialen att påverka miljön om de först omvandlas till produkter och 
sedan kasseras som hushållsavfall, istället för att de omhändertas redan på fabriksgolvet? 
 
Som tidigare nämnts bör det för varje produkt göras en kvalitativ miljöbedömning ur ett 
livscykelperspektiv för att kunna göra ett gott antagande angående produktens miljöpåverkan. Genom 
tydliga anvisningar på produkten som talar om för användaren hur produkten ska kasseras kan en 
eventuell negativ miljöpåverkan undvikas. Då en bedömning visar att miljön kommer att påverkas 
negativt av att använda spillmaterialet istället för att till exempel återvinna det bör produkten självklart 
inte produceras utan vidareutveckling av produkten. 
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Bilaga 2 - Frågeformulär 
Frågeformuläret som medtogs under studiebesöken. 
 
Företag: 
Kontaktperson: 
Material: 
 
Vilka andra företag jobbar med samma eller liknande uppgifter och material? 
Hur jobbar företaget med miljöaspekter som hållbar utveckling och resursutnyttjande? 
 
Rundvandring: 
Hur ser spillbilden ut idag? 
 

• Vilka dimensioner har spillet (BxHxD)? 
• Vilket/vilka material är det? 
• Hur kontinuerligt kommer spillet? 
• Hur stora volymer av spillbitar av samma storlek kan man räkna med? 
• Vad kostar det att bli av med eventuellt spill? 
• Vad säljs spillet för idag? 
• Vad händer med spillet idag? Återvinning, återanvändning? 
• Tar producenten tillbaka spill? 

 
Vilka typer av verktyg används i produktionen? 
 
Hur mycket tid tar det att bearbeta materialet? 
 
Om speciella verktyg används, t.ex. stansar, vad kostar de att ta fram? 
 
Vad kostar programmering av Robotar produktionsutrustning m.m.? 
 
(Finns det möjlighet att komma in på verktyget genom att subventionera kostnaden?  Vi väntar med 
detta tills vi vet lite mer om produktionssätten/alternativen så använder vi det i förhandlingar sen.) 
Vad är ungefärlig prisbild för materialet kubik-/kvadratmeter? Det är givetvis beroende på volym, be 
dem ge en uppskattning på detta för olika tänkbara volymer.  
 
Finns det ett intresse att utöka produktionen om en ny säljbar produkt kan passas in i den övriga 
produktionen? 
 
Hur ser paketering och transport av företagets varor ut? 
 
Olika materialegenskaper: 
 
Övrigt:  
 



Bilaga 3 – Sammanfattning studiebesök 
Sammanfattningar från de olika studiebesöken. 

Inplastor 
Inplastor är ett internationellt företag med anläggningar både i Sverige och utomlands. Ett studiebesök 
genomfördes i deras anläggningar i Motala där även en intervju med VD Håkan Kindström hölls.  
 
Inplastor driver en omfattande tryckeriverksamhet och trycker endast på plast, huvudsakligen PVC, 
PET och PP. Företaget är specialiserat på tryckning och bearbetning av plast och deras kunder finns 
inom i stort sett alla branscher och de är både små och stora företag. I produktsortimentet finns 
reklamprodukter, förpackningar, kalenderprodukter, industriprodukter och medicinprodukter. 
Inplastors produktion är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. 
Detta betyder att företaget kan ta ansvar för deras del i produktionskedjan och därmed motsvarar krav 
på miljö-, kvalitets- och produktsäkerhet. För att bearbeta plasten använder sig Inplastor av 
stansmaskiner av olika typer och för prototyptillverkning och korta serier finns ett datoriserat 
skärbord. Storleken på serierna varierar beroende på kund och produkt och tiden för en beställning till 
leverans ligger runt två veckor. Resterna från stansningen skickas till återvinning. Företaget strävar 
självklart efter att få så lite spillmaterial som möjligt något spill förekommer alltid i deras produktion. 
I en serie ser spillbilden likadan ut för varje exemplar och därför är restmaterial från stora serier 
intressant. 
 

 
Figur 1. Restmaterial från Inplastor. (Flaskan är storleksreferens)  
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Atlas Industrial Print 
Företaget finns i både Motala och Finspång och ett studiebesök genomfördes i november 2008 i 
Finspång. Vid studiebesöket fördes samtal med Lars Björkholm om deras tankar och idéer angående 
tillvägagångssätt att ta till vara resterna från deras produktion. Atlas Industrial Print arbetar med både 
plaster och metall och tillhandahåller kundspecificerade produkter inom områdena touch screens, 
membrankopplare samt dekor och produktmärkning. Maskiner som används i produktionen är fräs, 
stans, stållinjestans, CAD-skärare och screen-tryckeri. Tillverkningen omfattar allt från minsta 
underleverantörsinsats i form av tryckning, märkning och CAD-skärning med mera till kompletta 
produkter som är färdigmonterade och klara att användas i kundens produktion. Laserskärning och 
CAD-skärning används för att forma produkter i olika material. För produkter som ska formas på 
djupet används vakuumformning. Verktygen är enligt Lars Björkholm i en prisklass där man behöver 
komma upp i en serie på 500-1000 enheter för att det ska betala verktygskostnaden. Materialkostnaden 
är liten. Programmering av CAD-skäraren och lasermaskinen för prototypframtagning ligger i en 
prisklass på 500-600 kr.  
 
Atlas Industrial Print har som ett uttalat mål att ta hand om resterna från produktionen på ett bättre sätt 
och minska brännbart avfall. För varje container brännbart material betalar företaget en avgift på cirka 
500 kr där en container har en volym på 8-16 m3. Målet är uppsatt som ett led i deras ISO 14001-
certifiering. Spillbilderna varierar i likhet med Inplastors restprodukter men de har en återkommande 
produkt som ger två typer av stora restprodukter. Det mesta av restmaterialet går idag till förbränning 
men viss återvinning sker också. Det spill som går till återvinning säljs och pengarna går till en 
kaffekassa för personalen.  
 
Värt att nämna är att Atlas Industrial Print är intresserade av att utöka produktionen om en ny säljbar 
produkt kan passas in i den övriga produktionen.  
 

 
 Figur 2. Restmaterial från Atlas Industrial Print. (Flaskan är storleksreferens) 
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AB Fermprodukter 
I Västerhaninge ligger AB Fermprodukter som tillverkar och utvecklar produkter i plast och erbjuder 
sina kunder en stor frihet i utformandet av sina produkter. Produkter framställs i både stora och små 
serier. Vid ett studiebesök i oktober 2008 framgick att en av företagets produkter tillverkas 
kontinuerligt och det blir alltid rester av denna produkt som har relativt stora dimensioner, 760*330 
mm med en tjocklek på 5 mm. Materialet är rökfärgad akryl, ofta kallad plexiglas. Vid tillfället för 
studiebesöket fanns det cirka 200 skivor av denna restprodukt. Andra restprodukter förekommer också 
kontinuerligt, såsom glasklar akryl och gråfärgad ABS, dock inte med lika stora dimensioner som den 
rökfärgade akrylen. Den gråfärgade ABS som förekommer som spill är anpassad för vakuumformning. 
I dagsläget skickas restmaterialet till återvinning och inkomsterna för materialet går jämt upp med 
fraktkostnaden till återvinningsstationen. Vid prototyptillverkning används ofta restmaterial som 
testbitar så viss återanvändning förekommer.  
 
I produktionen används såg, IR-värme för att göra plasten mjuk och böjbar, 5-axlig fräs och 
vakuumformning.  
 
Företaget ser en möjlighet att ha ett eller flera produktförslag liggande latent för att sedan producera 
denna produkt när rätt material finns som restmaterial. 
 

 
Figur 3. Restmaterial från Fermprodukter. (Flaskan är storleksreferens) 
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Rodeco 
Rodeco i Åtvidaberg tillverkar äventyrsbad, skulpturer och badleksaker och står för design, 
konstruktion tillverkning samt installation. Rodecos kunder är kommunala bad, vattenparker, 
skidanläggningar, campingar och lekanläggningar både i Sverige och utomlands. 
http://www.rodeco.se/foretagsinformation.html)  
 
Rodeco är ISO 14001-certifierade och enligt dem själva är företaget det enda i sitt slag i Sverige. De är 
dessutom miljöcertifierade av IKEA då de är leverantörer av lekrum. Mycket av produktionen sker 
manuellt i bandsågar, med knivar och hålborrar men de har även en CNC-fräs och pressar.  
 
Materialet i företagets badleksaker är i huvudsak Polypropylen (PP). Denna typ av PP är 
vattenresistent, klorbeständigt, lätt, slitstarkt, mjukt och lättbearbetat. Produkterna tillverkas från 
plattor i olika tjocklek. Spillbilden varierar kraftigt beroende på orderingången men många bitar är 
större än 30*30*30 cm. Restmaterialet återanvänds i viss mån till mindre produkter, i annat fall får 
företaget stå för kostnaden av transport av materialet. Materialet återvinns ej och Rodeco ser därför 
positivt på att använda resterna till nya produkter. 
 

 
 Figur 4. Restmaterial från Rodeco. (Flaskan är storleksreferens) 
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Bilaga 4 - Etikettbäraren 
Här presenteras arbetet med att ta fram en ny och mer miljövänlig etikettbärare för Tibnor. 

Bakgrund 
 
Tibnor tillverkar och förser process- och verkstadsindustrin med stål och metaller. Företaget levererar i 
första hand till kunder i Norden, Polen och Baltikum. När de olika varorna skeppas från fabriken 
används etikettbärare av plast i olika färger beroende på vart varorna ska någonstans. På plastetiketten 
klistras en papperslapp med relevant information om just det kollit. 
 

 
Figur 1. Etikettbäraren hängandes i sitt clip. 
Källa: Egen. 
 
I dagsläget köps dessa etikettbärare in från Frankrike via en mellanhand. Plastetiketten är också 
försedd med en metallöljett i dess enda hål. För att avgöra om denna öljett har en avgörande betydelse 
för hållfastheten hos etikettbäraren måste ett dragprov utföras. Tanken med försöket är att visa att 
segheten i materialet är tillräcklig för dess användning. 
 
Genom att ta bort öljetten kan etikettbäraren lättare källsorteras då ingen metall finns kvar på 
produkten. Tillverkningen av etikettbäraren kan också läggas närmare Sverige och på så sätt minska 
transportsträckan och därmed göra produkten miljövänligare. 
 
I dragprovsförsöken användes en dragprovsmaskin av modell Instron 5582. De tre först körningarna 
gjordes med en draghastighet om 3 mm/min. Efter de tre första försöken ändrades draghastigheten till 
10 mm/min. Etikettbärarna spändes fast i maskinen och genom öglan träddes en bit av det clip som 
används för att fästa etikettbäraren på kollit. På så sätt har en realistisk belastningssituation 
återskapats. 
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Två olika etiketter har testats. En som skickats från Tibnor och en som tillverkats av ett aningen 
tjockare plastmaterial som Creatables har tillgång till i form av restmaterial. 

Resultat av dragprov 
I diagrammet nedan kan tydligt utläsas att öljetten förstärker hålet och motverkar uttöjning i ett första 
skede. Utan öljetten börjar hålet att deformeras i ett mycket tidigt skede. Dock är det ingen större 
skillnad på den maximala kraften som etiketten klarar att ta upp. Prov nr. 1 och nr. 2 avslutades precis 
efter första sänkan, innan den plastiska deformationen äger rum. I tabellen kan det också det utläsas att 
töjningen för nr. 1 och nr. 2 är mellan 1-3 mm. Prov nr. 3 och nr. 3b är de enda med öljett som drogs 
till dess att brott uppstod. Den ligger mellan 180-210 N. De två proverna med en plast som är något 
tjockare än den vanliga visar en högre brottgräns. För ett större och tydligare diagram se Figur 11. 
 

 
Figur 2. Diagram över dragprov. 
Källa: Egen. 
 
I tabellen nedan presenteras den maximala lasten och utsträckningen för de olika proverna. Bilder på 
de olika dragproven visas på nästa sida. 
 
Resultat   
 Maximal Last Utsträckning vid maximal last 
 (N) (mm) 
Prov 1 149,45415 1,46012 
Prov 2 138,02835 2,60013 
Prov 1b 185,66996 20,70982 
Prov 2b 178,95222 13,73335 
Prov 3 215,48269 21,9999 
Prov 1c 267,71112 14,68998 
Prov 3b 211,51465 20,00006 
Prov 2c 229,00042 15,88332 

 
Tabell 1. Resultat av dragprov. 
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Figur 3. Prov 1. 
 

 
Figur 4. Prov 2. 
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Figur 5. Prov 3. 
 

 
Figur 6. Prov 3b. 
 

IV 
 



 
Figur 7. Prov 1b. 
 

 
Figur 8. Prov 2b. 
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Figur 9. Prov 1c. 
 

 
Figur 10. Prov 2c. 
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Figur 11. Förstoring av diagram över dragprov. 
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Bilaga 5 – Övriga produktidéer 
Nedan följer en kort presentation av två av de övriga produktidéer som uppkommit under 
examensarbetet.  

Flaskhängare 
En av de produkter som lagts mest tid på vid sidan av de produktidéer som presenterats tidigare är en 
flaskhängare bestående av PP-ark och någon typ av fäste mot väggen, förslagsvis smala stänger av stål 
eller annan styv metall. Flaskhängaren ska klara av att greppa tag om ett flertal halstyper och dessutom 
klara en vikt av en full vinflaska. Produkten kan vara till för hushåll, men även för presentation av 
flaskor på till exempel Systembolaget. Med PP-arket utskuret och böjt på ett visst sätt greppar 
kanterna på arket tag i klacken på flaskorna som finns längst upp på flaskhalsen. Flaskhängaren är 
konstruerad på ett sådant sätt att greppkraften ökar ju tyngre flaskan är. Detta fungerar ungefär på 
samma sätt som en timmersax, se Figur 1.  
 

 
Figur 1. Timmersax där greppkraften ökar då stocken lyfts. 
Källa: http://www.carlsonerna.se/?artnr=5056931-01 

Idégenerering 
Idén till produkten uppstod spontant och olika prototyper framställdes omgående för test.  

Delproblem 
Prototyperna visade sig fungera bra men ett problem uppstod; hur ska flaskhängaren vara uppsatt? 
Prototyperna som framställts hade en så pass rolig fiskliknande form att stor vikt lades vid att inte 
förstöra denna då detta problem skulle lösas. Dessutom måste upphängningen av produkten vara sådan 
att den klarar av krafter vertikalt både uppåt och nedåt. Nedåt eftersom upphängningen ska klara av 
tyngden av en full vinflaska och uppåt för att flaskan enkelt ska kunna tryckas upp i flaskhängaren. 
 
Flaskhängaren ska också hänga med sidan som ser ut som en fisk mot väggen. Huvudanledningen till 
detta är att flaskan då tas loss genom att dra den mot sig från väggen som bilderna nedan visar. Den 
andra anledningen är att formen liknar en fisk vilket ger en rolig effekt som blir större när ett flertal 
hängare hänger bredvid varandra och bildar ett fiskstim! 

Lösning 
Med en styv smal stång, liknande tjocklek och styvhet som en vanlig skruvmejsel, som går genom två 
hål i flaskhängaren löses dessa problem, se Figur 5 nedan.  
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Figur 3. Flaskhängare. 
 

 
Figur 4. Flaskhängare rakt framifrån, notera fiskformen. 
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Figur 5. Flaskhängarens funktion med tänkt lösning för problemet med upphängningen. 
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Figur 6. Flaskhängaren som den ser ut vid tillverkning. Hål för stången som flaskhängaren ska hänga i 
ska läggas till och formen på dessa är beroende på stångprofilens utseende. 

Sladdvinda 
Sladdvindan är en annan produktidé som tagits fram under arbetets gång.  

Förbättring av befintlig produkt 
Idén föddes efter ett besök på Designtorget i Linköping där upptäckten att en sladdvinda, se Figur 7 
nedan, säljs för 125 kr. Idén var alltså att stansa ut en liknande produkt av PP-ark och vika den på ett 
sådant sätt att samma funktion fylls. 
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Figur 7. Sladdvindan *cordctrl från Designtorget. 
Källa: http://www.designtorget.se/designtorget/upload/images/produkter/402x298_GK6861.jpg 
 

Framtagning av prototyper 
Flera olika prototyper togs fram där vikt lades på att designa sladdvindan så att den tar upp så lite plats 
som möjligt och samtidigt ha ett tilltalande utseende. Exempel på olika prototyper visas i figurerna 
nedan. 

 
Figur 8. Prototyper på sladdvinda. 
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Figur 9. Den bästa prototypen som den är tänkt att brukas. 

Integration i emballage 
Efter prototypframtagningen föddes idén att slattvindan antagligen med enkelhet kan integreras i 
förpackningar för hörlurar, som ofta består av genomskinlig plast.  
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Bilaga 6 - Databas 
Här presenteras det olika förslagen på inmatningsparametrar till materialdatabasen. 
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Bilaga 7 – Befintliga slipshållare 
Här presenteras de slipshållare som hittades under nyhetsgranskningen. Endast de slipshållare som var 
till försäljning har tagits med i rapporten men det finns ett flertal varianter som är patenterade. 

Tie Perfect 

 

Tie Perfect består av tre lager 
plastfilm för att öglan på slipsens 
baksida ska kunna löpa fritt. Den 
kräver mycket material och är 
omständligare att tillverka och 
använda. 
 
Den går inte att integrera i något 
emballage. 
 
Plasten är inte helt genomskinlig 
vilket gör att den syns tydligare. 

   Figur 1. Tie Perfect 
   Källa: http://www.tieperfect.com/ 

Tiealign 
 

 

Tiealign består av ett lager 
plastfilm. Den har fasta avstånd 
mellan hålen och passar därmed 
inte alla skjortor. 
 
Hålen är dessutom relativt små 
vilket försvårar användningen. 

   Figur 2. Tiealign 
   Källa: http://www.tiealign.com/order.html 
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Tie Down 
Tie Down tillverkad i någon 
plastfilm. Här finns ett spann 
mellan hålen vilket gör att den 
passar fler skjortor. 
 
Däremot så finns det ingen skåra 
mellan hålen vilket försvårar 
användandet. 
 
Färgen är vit vilket gör att den syns 
tydligare tillsammans med skjortor 
i en annan färg. 

 
   Figur 3. Tie Down 
   Källa: http://www.amazon.com/Tiedown-Alternative-Tie-Tacks-Bars/dp/B000CCIPWQ 
 
 

The Tie Thing 
The Tie Thing är tillverkad i tyg i 
flera olika färger. Avstånden 
mellan hålen är fasta och detta 
tillsammans med de många olika 
färgerna gör att många slipshållare 
måste köpas för att passa till olika 
skjortor. 
 
Hålen är små och tjockleken på 
tyget gör det svårare att använda 
den. 

 
   Figur 4. The Tie Thing 
   Källa: http://www.thetiething.com/product.aspx 
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The Invisible Tie Stay 
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The Invisible Tie Stay har en annan 
designlösning än de andra.  
 
Risken att slipshållaren ramlar av 
bedöms som större om den sätts på 
från sidan. 
 
Avstånden mellan hålen är näst 
intill fasta vilket gör att den passar 
färre skjortor. 

   Figur 5. The Invisible Tie Stay 
   Källa: http://www.tie-stay.com/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 8 
Nedan visas hela den tänka funktionen för slipshållaren som detta examensarbete har resulterat i från 
uppackning till användning. 
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