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  Semcon 
Inledning 
 

Introduktion 

Hållbarhet är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt och som kan vara 
väldigt svårt att förstå innebörden av. Ändå är det ett vanligt förekommande 
begrepp som det idag talas väldigt mycket om och som det ställs krav på. Denna 
boken är till för att klargöra begreppet och göra det lättare att integrera hållbarhet 
i det dagliga arbetet. 	  
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  Semcon 
Om oss 
 

Semcon Sweden AB 

Semcon är ett produktutvecklingsföretag som grundades år 1980 av Arvid Hansen 
i Västerås. Sedan dess har vi expanderat och är idag ett internationellt företag som 
representerar en lång rad olika expertkunskaper. Semcon-koncernen har mer än 
2000 anställda och omsätter cirka 1,8 miljarder kronor och har idag verksamhet på 
fler än 30 platser i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina 
och Norge och utvecklar produkter inom fordon, energi, telekom, life science och 
industri.  
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  Semcon 
Om oss 
 

Semcon Karlskrona   

På kontoret i Karlskrona jobbar vi främst med konstruktion- och beräkningsprojekt 
mot industrin samt teknisk dokumentation och vi har många år av erfarenhet inom 
området.   
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  Semcon 
Hur vi jobbar  
 

Excellence in Project Management – XLPM  

XLPM är en modell utvecklad av oss på Semcon för att leda och styra 
projektbaserad verksamhet. Innehållet är utformat för att ge stöd till ledning och 
styrning av projekt och syftar till att möjliggöra framgångsrik ledning och styrning av 
projekt. XLPM är uppdelat i 2 olika perspektiv. Det mänskliga perspektivet och 
affärsperspektivet. 
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  Semcon 
Hur vi jobbar  
 

Projektprocessen   

I XLPM delas projektprocessen in i fyra olika faser. Dessa är projektanalys, 
projektplanering, projektgenomförande och projektavslutning.  
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  Semcon 
Hur vi jobbar  
 

Projektgenomförandet   

Projektgenomförandet kan sedan för konstruktion- och beräkningsprojekt delas in 
i olika aktiviteter. Dessa är förstudie, konstruktion, beräkning, provning, 
dokumentation och tillverkning. Det är inte alltid att alla aktiviteter ingår i ett 
projekt eller att de genomförs i kronologisk ordning. Ibland genomförs endast vissa 
utvalda aktiviteter.  
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  Semcon 
Hållbar utveckling 
 

Vad är hållbar utveckling?     

Hållbar utveckling är idag ett begrepp som alla känner till. Den vanligast 
förekommande definitionen av begreppet kommer ur Brundtlandkommissionens 
rapport ”Vår gemensamma framtid”. Där kan vi läsa att: ”Hållbar utveckling är en 
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” (Brundtlandkommissionen, 
1987).   
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  Semcon 
Hållbar produktutveckling 
 

Vad är hållbar produktutveckling?     

Hållbar produktutveckling syftar till att konstruera produkter på ett sådant sätt att 
produkten främjar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Hållbar 
produktutveckling kräver helhetssyn och långsiktighet vilket innebär att vi behöver 
ta hänsyn till hela produktens livscykel. Lyckas vi med det har vi tagit ytterligare ett 
steg mot att främja hållbar utveckling.  
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  Semcon 
Våra värderingar  
 

Varför är hållbar utveckling viktigt för oss?  

Vi på Semcon har en vision om en bättre framtid. En framtid där ekologisk, 
ekonomisk och social välfärd förenas. Där mänskliga behov kan tillgodoses utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Detta 
kräver långsiktighet och helhetssyn vilket är något som vi värderar högt. Att skapa 
en hållbar framtid kräver insatser från många olika håll och är beroende av att vi 
alla tar ansvar. Därför är det viktigt att vi bidrar och tar ansvar genom att ständigt 
arbeta för att skapa förutsättningar för detta. 
  



	

	 10 

  Semcon 
Vår definition på hållbarhet 
 

Definition 

Vår definition på hållbarhet är definierad enligt följande:  
	
	

	
	
”Hållbarhet för Semcon är att skapa förutsättningar för hållbara 

produkter genom en miljöanpassad och hållbar 
produktutveckling. Detta gör vi  genom att konstruera och 

producera produkter på ett sådant sätt att ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet inte påverkas negativt.” 
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  Semcon 
Ett nytt perspektiv  
 

Ett hållbart perspektiv  

Nya tekniska lösningar är en förutsättning för att skapa en hållbar framtid. På 
Semcon bidrar vi bäst genom att skapa framtidens innovativa och tekniska 
lösningar för ett mer hållbart samhälle. Detta gör vi genom att tillämpa ett hållbart 
perspektiv i vår projektprocess när vi konstruerar och producerar produkter på ett 
sådant sätt som medför ett hållbart konsumentbeteende men också så att de tre 
dimensionerna inte påverkas negativt. 
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  Semcon  
Semcon Tool Guide  
 

Semcon Tool Guide - To help set you on the road to excellence 

Semcon Tool Guide är en kompletterande verktyg till XLPM som vi använder som 
stöd för att på ett effektivt och enkelt sätt integrera hållbarhet i projektprocessen. 
Syftet med verktyget är att tillämpa ett hållbart perspektiv med målet att öka 
konkurrenskraften genom att få ut fler hållbara och användarvänliga produkter av 
hög kvalité på marknaden och på så sätt kan bidra till en mer hållbar produktion 
och konsumtion. Den innehåller verktyg som bland annat hållbarhetsfokuserad 
riskanalys, hållbarhetsfokuserad tollgate, hållbarhetsplan, hållbar affärsmodell, 
checklistor och riktlinjer för att skapa produkter som medför ett hållbart 
konsumentbeteende.  
 
 
 

 

 

 

 
	 	



	

	 13 

 
 
 
 
 
 
 

På Semcon arbetar vi genom följande fyra faser. 
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På kontoret i Karlskrona så delar vi in 
projektgenomförandet i följande 6 aktiviteter. 
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Vi kommer nu att presentera några av de verktyg vi 
använder i vårt arbete mot hållbara och innovativa 

lösningar. 
� �
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SNABBGUIDE  
  
HÅLLBARHETSFOKUSERAD RISKANALYS I 22 
Hållbarhetsfokuserad Riskanalys används för att göra en snabbanalys av möjliga 
hållbarhetsrisker. Genom att tidigt i produktutvecklingsprocessen gå igenom denna 
snabbanalys kan projektorganisationen få en överblick över vilka hållbarhetsrisker 
som finns, hur stor sannolikheten är att de inträffar, vad konsekvensen blir och 
vilka eventuella åtgärder som behövs. 

HÅLLBARHETSFOKUSERAD TOLLGATE I 24	
Hållbarhetsfokuserad Tollgate används som hjälp vid beslutfattande för att 
bedöma projektets förväntade resultat i förhållande till de nuvarande 
hållbarhetsriskerna.  

CHECKLISTA BUDGET OCH TIDPLAN I 26 
För att minska risken för att budget och tid ska överskridas används en checklista 
för att tidigt kunna prioritera vilka åtgärder som behövs göras i förebyggande syfte.  

TEAMUP I 28 
TeamUp används för att sätta ihop ett framgångsrikt team för att öka 
sannolikheten för att en innovativ och konkurrenskraftig lösning genereras genom 
att sätta ihop ett tvärvetenskapligt team.   

UTMANINGEN I 30 
Utmaningen används som stöd för att definiera utmaningen vi står inför. Detta är 
ett av de viktigaste stegen för att framgångsrikt komma igång med projektet på 
rätt sätt. 

HÅLLBARHETSFOKUSERAD INTRESSENTANALYS I 32 
Hållbarhetsfokuserad Intressentanalys innebär en bredare Intressentanalys där inte 
bara intressenternas intresse, makt och inflytande betraktas utan även deras 
betydelse för hållbarhet. Syftet med en hållbar Intressentanalys är att öka 
kunskapen om intressenterna och få en djupare förståelse för att öka 
möjligheterna till en skapa en lösning som uppfyller intressenternas behov och 
krav. 

BEHOVSANALYS I 38 
Behovsanalys används för att identifiera intressenternas olika behov för att på 
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bästa sätt skapa förutsättningar för en lösning som uppfyller behoven som finns på 
marknaden.  

KRAVANALYS I 40 
Kravanalys används för att identifiera intressenternas olika krav på produkten för 
att på bästa sätt skapa förutsättningar för en lösning som uppfyller kraven  som 
finns på marknaden.  

CHECKLISTA KRAV I 42   
För att minska risken för en bristfällig kravanalys används checklistan för att tidigt 
kunna säkerställa att kravspecifikationen är fullständig.  

MÅLSÄTTNING I 46 
Målsättning används för att definiera projektmålen. Ju bättre vi arbetar igenom och 
förankrar projektmålen desto större är sannolikheten att vi uppnår projektets 
förväntade resultat.  

RAMA IN PROJEKTET I 48 

Rama in projektet är ett verktyg som vi använder för att aktivt definiera och 
förvalta projektets omfattning för att lättare kunna hantera projektets resurser, tid 
och pengar.  

ANVÄNDARPLAN I 50 
Användarplanen använder vi som ett kompletterade dokument till projektplanen i 
XLPM. Syftet med användarplanen är att säkra användarfokus i projektprocessen. 

KUNDPLAN I 52 

Kundplanen använder vi som ett kompletterade dokument till projektplanen i 
XLPM. Syftet med kundplanen är att säkra kundfokus i projektprocessen. 

HÅLLBARHETSPLAN I 54 

Hållbarhetsplanen använder som ett kompletterade dokument till projektplanen i 
XLPM. Syftet med användarplanen är att säkra hållbarhetsfokus i projektprocessen. 

PERSONA I 59 
Persona är ett verktyg som vi använder för att konkret beskriva användaren 
genom att tillföra en personlig dimension. Personas går ut på att skapa detaljerade 
beskrivningar av en eller flera typpersoner, Personas, som speglar de olika 
användarna. 
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ANVÄNDARKARTA I 61 
Användarkarta använder vi för att beskriva användarens upplevelse. Från första 
interaktionen, genom hela användningsprocessen till och med att produkten inte 
används mer. Målet med en användarkarta är att identifiera viktiga interaktioner 
som användaren har med produkten och företaget för att få förståelse för sin 
användare genom att kartlägga dem.  

TRE NIVÅER AV ICKE-KUNDER I 63 

Tre Nivåer av Icke-kunder används i syfte få förståelse för icke-kunder och på så 
sätt öka sin marknadsandel och befintliga kundbas. Målet är att att kunna möta 
kundernas efterfrågan genom skräddarsydda lösningar. Ju mer intensiv 
konkurrensen är desto större krav blir det på att företaget kan anpassa sina 
produkter. För att bli mer konkurrenskraftiga måste företaget inte enbart se till de 
kunder som de har, utan de måste även se till icke-kunder.  

HÅLLBARHETSFOKUSERAD AFFÄRSMODELL I 65 

Hållbarhetsfokuserad affärsmodell inkluderar ekonomiska, ekologiska och sociala 
aspekter. Den kräver ett systemtänkande där det centrala är att skapa en balans 
mellan människlig, ekologisk- och ekonomisk vinst. Syftet är att visualisera och 
förstå de olika aspekterna av hållbarhet i en affärsmodell och identifiera viktiga 
resurser och värdeflöden.  

FJÄRILSDIAGRAM I 70 
Fjärilsdiagram är ett verktyg som används för att beskriva livscykeln. När en 
produkt konstrueras bör konstruktören ta hänsyn till hela produktens livscykel. 
Genom att göra medvetna och väl understödda vad utifrån ett livscykelperspektiv 
kan produktens totala miljöpåverkan minskas.  

KONSTRUKTION FÖR HÅLLBART BETEENDE I 73 

Konstruktion för hållbart beteende är ett verktyg vi använder när vi konstruerar 
produkter. Vi har då en möjlighet att påverka användarens beteende. Där 
interaktion med produkten sker kan beteendet påverkas. Ett hållbart 
konsumentbeteende är viktigt för att minska negativ påverkan på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet.  

CHECKLISTA KONSTRUKTION I 75 

Checklistan använder vi i syfte att säkerställa att förväntat resultat har uppnåtts. 
Det är viktigt att säkerställa att konstruktionen uppfyller de krav som ställs på 
produkten. 
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PROTOTEST I 77 

Prototest är ett verktyg vi använder när vi ska testa våra produkter. Att testa 
prototyper är något som vi tycker är väldigt viktigt. En prototyp är en testmodell 
som används vid utvecklingen av en produkt. Den är till för testa produkten i ett 
tidigt stadie för att upptäcka eventuella brister innan produkten vidareutvecklas.  

CHECKLISTA BERÄKNING I 81 
Checklistan för beräkning genomförs när beräkningarna är klara för att stämma av 
att vi inte missat något. En bristfällig beräkning kan orsaka mycket omarbete och 
för att minska risken för att dessa problem uppstår använder vi checklistan för att 
säkerställa att beräkningarna är fullständiga  

CHECKLISTA PROVNING I 85 

Checklistan för provning genomförs efter provning för att säkerställa att provning 
har genomförts och att det gjorts på rätt sätt 

CHECKLISTA TILLVERKNING I 90 

Checklistan för tillverkning genomförs innan och efter tillverkning. Detta gör vi för 
att minska riskerna relaterade till tillverkning och för att säkerställa resultatet av 
tillverkningen.  

HÅLLBARHETSFOKUSERAD 
AVSLUTNINGSRAPPORT I 94 

Hållbarhetsfokuserad projektavslutningsrapport omfattar uppföljning och 
dokumentation av aktiviteter, erfarenheter och kompetens som utvecklats i 
projektet relaterat till hållbarhet och syftar till att underlätta för framtida 
förbättringar.  

�
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PROJEKTANALYS 
 
I projektanalysfasen identifieras intressenterna och deras behov och krav. 
Utmaningen definieras och analyseras och det förväntade slutresultatet samlas in. 
Resurser och kompetens som krävs för projektet identifieras och analysernas. 
Även upprättande av budget och tidplan samt risker identifieras.   
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VERKTYG  
 
HÅLLBARHETSFOKUSERAD RISKANALYS   
HÅLLBARHETSFOKUSERAD TOLLGATE 	
CHECKLISTA BUDGET OCH TIDPLAN 
TEAMUP 
UTMANINGEN  
HÅLLBAHETSFOKUSERAD INTRESSENTANALYS  
BEHOVSANALYS 
KRAVANALYS   
CHECKLISTA KRAV    
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HÅLLBARHETSFOKUSERAD RISKANALYS 
 
Hållbarhetsfokuserad riskanalys använder vi som ett kompletterande hjälpmedel till 
projektbeställningen för en snabbanalys av möjliga hållbarhetsrisker. Genom att 
tidigt i produktutvecklingsprocessen gå igenom denna snabbanalys kan 
projektorganisationen få en överblick�av vilka hållbarhetsrisker som finns, hur stor 
sannolikheten är att de inträffar och vad konsekvensen blir. Genom att göra denna 
riskanalysen kan vi förebygga att riskerna inträffar och resurser kan läggas där det 
ger störst negativ konsekvens och säkra produktens framtida möjligheter till 
framgång på marknaden.  

 

 

Deltagare 

Projektstyrgrupp 
Projektledare 
Arbetslag 

Svårighetsgrad 

Svår 

Användning 

Projektanalys 
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Instruktioner 

 
1. Använd verktyget Hållbarhetsfokuserad Riskanalys. 
 
2. Börja med att titta på produkten. Fundera på vad produkten har för 

delkomponenter och eventuella delfunktioner om produkten består av flera 
olika delar.  
Bedöm produkten efter de hållbarhetsaspekter som finns. Om produkten 
består av delkomponenter så bedöm varje delkomponent för sig.  

 
3. För att välja grad av Sannolikhet och Konsekvens tryck på select. Följande 

tre alternativ kommer upp: låg, medium och hög. Om något aspekt har 
hög sannolikhet att påverkas av produkten sätt hög. Vid osäkerhet sätt 
medium. Om någon aspekt låg sannolikhet att påverkas av produkten sätt 
låg. Om något aspekt har hög konsekvens på grund av att den påverkas av 
produkten sätt hög. Vid osäkerhet sätt medium. Om någon aspekt låg 
konsekvens på grund av att den påverkas av produkten sätt låg. Tänkt på att 
bedöma sannolikheten utifrån hela produktens eller produktdelens livscykel.   

 
4. De aspekter som har högt sannolikhet att inträffa i förhållande till de andra 

kan antas vara de aspekter där det finns störst risk för negativ konsekvens. 
Resultatet av riskanalysen visas i sammanfattningen.  
 

5. Fundera på vilka konsekvenserna kan bli om ingen åtgärd görs. 
 

6. Fundera på vilka åtgärder som behövs göras för förebygga riskerna. 
 

7. Fördela sedan vem som ansvarar för respektive åtgärd och när åtgärden ska 
vara klar. 

 
8. Upprepa sedan riskbedömningen. 

 
9. Om hjälp behövs använd riktlinjerna som finns i verktyget. 

 
10. Använd sedan detta som en hjälp vid produktutveckling.  

  



	

	 24 

HÅLLBARHETSFOKUSERAD TOLLGATE  
 
En hållbarhetsfokuserad tollgate syfar till att ta beslut baserat på 
hållbarhetsaspekter. Detta verktyget använder vi som ett komplement till den 
tollgate checklistan som redan finns i XLPM. Beslut som tas baserat på 
hållbarhetsarpekterna dokumenteras i verktyget. HTG används vid varje tollgate 
och där bedömer vi projektets förväntade resultat i förhållande till de nuvarande 
hållbarhetsriskerna. Baserat på denna bedömning bestäms hur mycket som ska 
investeras i projektet och villkoren för denna investering.  
 
 

 

Deltagare 

Projektstyrgrupp 
Projektsponsor 
Projektledare 

Svårighetsgrad 

Lätt 

Användning 

Projektanalys 
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Instruktioner  
 

1. Använd verktyget Hållbarhetsfokuserad Tollgate  
 

2. Börja med att välja OK eller Inte OK beroende uppfyllelse. 
 

3. Skriv i kommentarsfältet om det är något som inte uppfyllts bestäm hur 
mycket som ska investeras i projektet och villkoren som gäller för att det 
ska uppnås. T.ex. behövs resurser sättas in inom hållbarhetsområdet?  
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CHECKLISTA BUDGET OCH TIDPLAN 
 
I projektanalysen upprättas en budget- och tid-plan som ska ligga till grund för 
projektplaneringen. Planeringen är en viktig del i projektet och en bristfällig 
planering är ofta orsaken till att projekts misslyckas. För att minska risken för att 
budget och tid ska överskridas på grund av de orsaker som ligger till grund för 
detta använder vi checklistan för budget och tidplan för att tidigt kunna prioritera 
vilka åtgärder som behövs i förebyggande syfte.  

 
 

 

Deltagare 

Projektledare 
Arbetslag 

Svårighetsgrad 

Lätt 

Användning 

Projektanalys 
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Instruktioner  
 

1. Använd verktyget Checklista Budget och Tidplan 
 
2. Checka först av med hjälp av checklistan vad som har uppnåtts vid 

upprättande av budget- och tidplan 
 

3. Om det är något som inte uppfyllts fundera på eventuella åtgärder 
 

4. Checka av igen när åtgärderna genomförts 
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TEAMUP  
 
TeamUp använder vi för att sätta ihop ett framgångsrikt team för att öka 
sannolikheten för att en innovativ och konkurrenskraftig lösning genereras genom 
att sätta ihop ett tvärvetenskapligt team.   

 
 

 

Deltagare 

Projektledare 
Arbetslag 

Svårighetsgrad 

Lätt 

Användning 

Projektanalys 
 
 

 

 
  



	

	 29 

Instruktioner  
 

1. Bedöm först hur många lagspelare som behövs, tillgänglighet och när 
projektet börjar och slutar. 

 
2. Titta på kärnmedlemmarna i ditt lag och definiera vad de är bra på och inte 

Så bra på 
 

3. Finns det något som du behöver som du inte har? Kom ihåg att du alltid kan 
lägga till en lagmedlem för en kostare tid när deras kompetens behövs som 
mest. 
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UTMANINGEN   
 
Att definiera sin utmaning är det viktigaste steget för att framgångsrikt komma 
igång med projektet på rätt sätt. Genom att definiera utmaningen för projektet 
beskriver vi både problemet och öppnar upp möjligheten till att utforska 
problemet samtidigt som alla i teamet strävar mot samma resultat.  
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Instruktioner 
 

1. Börja med att skriva ner vad ni vill göra i en enda mening. Uttryck den som 
en ”Hur kan vi” fråga för att göra teamet mer lösningsorienterat. Detta 
kommer också boosta idégenereringen på vägen. 

 
2. Ok, försök nu att uttrycka det igen med dessa faktorer i åtanke:  

 
Är frågan inriktad på den ultimata inverkan på projektet? 
Tillåter frågan en mängd olika lösningar? 
Tar frågan hänsyn till sammanhanget och begränsningarna? 

 
3. Tänk på att utmaningen inte får vara för smal eller för bred. Kör en snabb 

utmaning! Om utmaningen kan generera fem lösningar på ett par minuter 
så är du säkerligen på rätt spår. 

 
4. Har du kört din utmaning genom dessa filter? Det kan tyckas repeterande, 

men gör det igen. Att hitta den rätta frågan är nyckeln till en bra lösning.  
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HÅLLBARHETSFOKUSERAD INTRESSENTANALYS    
 
En Hållbarhetsfokuserad Intressentanalys innebär en bredare intressentanalys där 
inte bara intressenternas intresse, makt och inflytande betraktas utan även deras 
betydelse för hållbarhet identifieras. Syftet med en hållbar Intressentanalys är att få 
djupare förståelse för och öka kunskapen om intressenterna för att öka 
möjligheterna att skapa en lösning som uppfyller intressenternas behov och krav. 
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Instruktioner 
 

1. Använd verktyget Hållbarhetsfokuserad Intressentanalys 
 

2. Använd brainstorming för att identifiera intressenter 
 

3. När du har gjort det, prioritera intressenterna efter nyckel-, primär-, 
sekundär- och tredjeparts-intressenter. Använd verktyget Intressentanalys.  

 
4. En nyckelintressent kan man säga är den viktigaste intressenten. 

(t.ex. kunden)  
 

5. Primära intressenter är de som påverkas direkt av projektets framgång eller 
misslyckande.  
(t.ex. företaget, samarbetspartners, leverantörer, användare) 

 
6. Sekundära intressenter är de som inte direkt berörs av resultatet av ett 

projekt, men fortfarande har ett intresse av det. De hjälper ofta primära 
intressenter. 
(t.ex. myndigheter, banker) 

 
7. Tredje part intressenter är de som indirekt påverkas av projektet. Det är 

viktigt att involvera tertiära intressenter, eftersom deras åsikter och 
uppfattningar kan avgöra om ett projekt lyckas eller misslyckas. 
(t.ex. företagsägaren, allmänheten, samhället, blivande kunder, miljö) 

 
 

8. För att förstå de olika intressenternas makt, intresse och inflytande på 
projektet placera dem i bedömningsmatrisen. Använd verktyget 
Bedömningsmatris Intressentanalys.  

 
 

9. För att förstå de olika intressenternas betydelse för hållbarhet placera 
hållbarhetsaspekterna som är viktiga för intressenten och företaget i 
bedömningsmatrisen. Använd verktyget Viktiga Hållbarhetsaspekter och 
Bedömningsmatris Betydelse av Hållbarhetsaspekter.  
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BEHOVSANALYS  
 
Behovsanalys använder vi för att identifiera intressenternas olika behov för att på 
bästa sätt skapa förutsättningar för en lösning som uppfyller behoven som finns på 
marknaden.  
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Instruktioner 
 

1. Använd verktyget Behovsanalys  
 
2. Börja med att identifiera intressenternas behov. Använd er av intervjuer, 

fokusgrupper, survey eller observationer.  
 

3. När ni sedan formulerar behoven, använd följande riktlinjer: 
 

Behoven ska:  
 

• Beskriva vad inte hur 
• Vara specifika 

• Vara positiva inte negativa 

• Ska vara attribut för produkten  
• Undvika måste och borde  
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KRAVANALYS   
 
Kravanalys använder vi för att identifiera intressenternas olika krav på produkten 
för att på bästa sätt skapa förutsättningar för en lösning som uppfyller kraven  som 
finns på marknaden.  
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Projektledare 
Arbetslag 

Svårighetsgrad 

Medium 

Användning 

Projektanalys 
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Instruktioner 
 

1. Använd verktyget Kravanalys  
 

2. Använd de formulerade behoven och omvandla dem till krav.  
 

3. När detta görs kan följande riktlinjer användas: 
Kravet bör: 
 

• Ha ett tillhörande mätvärde och ett målvärde  

• Vara nödvändigt  

• Specificera vad och inte hur  

• Vara kort och koncist  

• Vara komplett 

• Vara konsekvent  
• Vara uppnåeligt  

• Vara spårbart 

• Vara verifierbart 
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CHECKLISTA KRAV  
 
I projektanalysen genomförs en kravanalys av kravspecifikation som ska ligga till 
grund för produktutvecklingen. En bristfällig kravanalys av kravspecifikationen kan 
orsaka mycket omarbete senare i produktutvecklingsprocessen som kan ligga till 
grund för överskriden budget och och höga kostnader. För att minska risken för 
att dessa problem uppstår använder vi checklistan för krav för att tidigt kunna 
säkerställa att kravspecifikationen är fullständig och vilka åtgärder som behövs om 
den inte är det.  
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Instruktioner 

1. Använd verktyget Checklista Krav 
 
2. Använd checklistan för att verifiera att kravanalysen är komplett.  

 
3. Om det är något som inte uppfylls fundera på eventuella åtgärder. 

 
4. Checka av igen för att säkerställa resultatet. 
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PROJEKTPLANERING 
  
Under projektplaneringsfasen sker definiering av projektets omfattning, formulering 
av projektmålet, beskrivning av projektorganisationen, riskbedömning och 
upprättande av projektplan. 
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VERKTYG  
 
MÅLSÄTTNING   
RAMA IN PROJEKTET  
ANVÄNDARPLAN  
KUNDPLAN 
HÅLLBARHETSPLAN 
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MÅLSÄTTNING 
 
Innan det är dags att definiera projektets omfattning är det nödvändigt att först 
fastställa projektmålen. Ju bättre vi arbetar igenom och förankrar projektmålen 
desto större är sannolikheten att ni uppnår projektets förväntade resultat.  
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Instruktioner  
 
1. Börja med att fundera på vad målet är med projektet. 

 
2. Använd följande riktlinjer när ni sätter upp målen 

 
Målet ska vara: 

• Specifikt 

• Mätbart 
• Accepterat 

• Realistiskt 
• Tidsbundet 

 
3. Målen lägger grunden för hur projektet uppfattas, planeras och utvärderas. 

Det är därför viktigt att ni lägger tid på detta.  
 
4. Kom ihåg att mål är framtida resultat och inte aktiviteter som ska 

genomföras och det tar tid att arbeta fram entydiga och relevanta mål för 
ett projekt. 
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RAMA IN PROJEKTET  
 
För att rama in projektet är det nödvändigt att först fastställa projektmålen och 
sedan utgå från detta. Projektets omfattning speglar projektets mål vilket måste 
uppfyllas för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Detta är ett av de viktigaste 
stegen och det är viktigt att förstå hur vi definierar projektets omfattning så att 
budget och tid inte överskrids.  
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Instruktioner 
 

1. Fundera på om följande har definierats 
 

• projektmål 
• delmål 

• faser 
• delfaser 
• aktiviteter 

• resurser 
• budget 

• schema 
 
2. Klargöra begränsningarna i projektet och tydligt identifiera alla aspekter som 

inte ska ingå.  
 
 
3. Beskriv projektets omfattning med hjälp av följande frågeställningar: 

 
• Vilka problem och möjligheter adresserar projektet? 
• Vilket resultat ska uppnås? 

• Vad behöver vi göra? 
• Hur ska vi mäta framgång? 

• Hur vet vi när vi är färdiga? 
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ANVÄNDARPLAN  
 
Användarplanen använder vi som ett kompletterade dokument till projektplanen i 
XLPM. Syftet med användarplanen är att säkra användarfokus i projektprocessen. 
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Instruktioner 
 

1. Använd verktyget Användarplan 
 
2. Börja med att definiera de planerade aktiviteterna för att säkra 

användarfokus i projektprocessen. 
(t.ex. persona, användartester)  
 

3. Definiera de utvecklingsprocesser som tillämpas. 
 

4. Beskriv de fasberoende förfarandena eller hänvisa till tillämpliga 
företagsriktlinjer som kan användas i projektet för att säkerställa 
användarfokus.  
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KUNDPLAN 
 
Kundplanen använder vi som ett kompletterade dokument till projektplanen i 
XLPM. Syftet med kundplanen är att säkra kundfokus i projektprocessen. 
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Instruktioner 
 

1. Använd verktyget Kundplan. 
 
2. Börja med att definiera de planerade aktiviteterna för att säkra kundfokus i 

projektprocessen.  
(t.ex. intressentanalys, kundfokusgrupp) 
 

3. Definiera de utvecklingsprocesser som tillämpas. 
 

4. Beskriv de fasberoende förfarandena eller hänvisa till tillämpliga 
företagsriktlinjer som kan användas i projektet för att säkerställa kundfokus.  
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HÅLLBARHETSPLAN 
 
Hållbarhetsplanen använder vi som ett kompletterade dokument till projektplanen 
i XLPM. Syftet med användarplanen är att säkra hållbarhetsfokus i 
projektprocessen. 
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Instruktioner 
 

1. Använd verktyget Hållbarhetsplan. 
 
2. Börja med att definiera de planerade aktiviteterna för att säkra 

hållbarhetsfokus i projektprocessen.  
(t.ex. livscykelanalys, materialvalsanalys) 
 

3. Definiera de utvecklingsprocesser som tillämpas. 
 

4. Beskriv de fasberoende förfarandena eller hänvisa till tillämpliga 
företagsriktlinjer som kan användas i projektet för att säkerställa 
hållbarhetsfokus.  
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PROJEKTGENOMFÖRANDE  
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  STG 
En guide till hållbar produktutveckling 
 

Förstudie 
Förstudien syftar till att samla så mycket kunskap som möjligt om kund 
och användare.  
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VERKTYG 
 
PERSONA 
ANVÄNDARKARTA 
TRE NIVÅER AV ICKE-KUNDER  
HÅLLBARHETSFOKUSERAD AFFÄRSMODELL	  
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PERSONA  
 
Att beskriva en användare kan ibland kännas väldigt abstrakt. Persona är ett 
verktyg som vi använder för att konkret beskriva användaren genom att tillföra en 
personlig dimension. Personas går ut på att skapa detaljerade beskrivningar av en 
eller flera typpersoner som speglar de olika användarna. Ju tydligare bild som kan 
målas upp av våra fiktiva användare desto lättare blir det att skräddarsy en produkt 
som möter deras respektive behov och förväntningar på produkten. Verktyget är 
mycket användbart inom produktutveckling eftersom det gör att projektgruppen 
har samma målbild av vem användaren är under hela projektet. Risken är annars 
att alla har sin egen uppfattning och möjligheterna till att skapa en produkt som 
tillfredsställer användaren minskar. Persona kan hjälpa alla i projektet för att förstå 
behoven och användarnas mål med produkten och utefter det konstruera en 
framgångsrik produkt. 
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Instruktioner 
 

1. Använd verktyget Persona. 
 
2. Börja med att välj en bild på en person. Det kan vara en en bild på vem 

som helst. Ta t.ex den första du hittar på google.  
 

3. Välj själv namn, ålder, sysselsättning, civilstånd och stad.  
 

4. Beskriv personens personlighet, värderingar och mål. Försök berätta om en 
dag i personens liv, ta gärna med när personen interagerar med produkten. 
Identifiera även vilka kriterier personen har när det kommer till produkten.  

 
5. Beskriv vilka frustrationer och invändningar personen har angående 

produkten. 
 

6. Beskriv därefter personens informationskällor. 
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ANVÄNDARKARTA 
 
Användarkarta beskriver användarens upplevelse. Från första interaktionen, genom 
hela användningsprocessen till och med att produkten inte används mer. Det kan 
fokusera på en viss del eller ge en överblick över hela upplevelsen. Målet med en 
användarkarta är att identifiera viktiga interaktioner som användaren har med 
produkten och företaget och att få ökad förståelse för sin användare genom att 
kartlägga dem. Genom att göra en detta kan vi identifiera vad vi kan göra för att 
öka användarens upplevelse för att på så öka tillfredställelsen.  
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Instruktioner 
 

1. Börja med att beskriva vad användaren gör. Från början till slut. Skriv upp 
detta, förslagsvis på Post-It lappar eller på en White Board.  

 
2. Rita ut beröringspunkterna. 

 
3. Avgör om dina användare uppnår sina mål.  

 
4. Rekommendera förändring för att användarnas mål ska uppnås. Fundera 

också på vad ni kan göra för att öka användarnas upplevelse för att uppnå 
högre tillfredsställelse.  
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TRE NIVÅER AV ICKE-KUNDER 
 
Verktyget Tre Nivåer av Icke-kunder använder vi i syfte få förståelse för icke-
kunder och på så sätt öka vår marknadsandel och befintliga kundbas. Målet är att 
att kunna möta kundernas efterfrågan genom skräddarsydda lösningar. Ju mer 
intensiv konkurrensen är desto större krav blir det på att vi kan anpassa våra 
produkter. För att bli mer konkurrenskraftiga måste vi inte enbart se till de kunder 
som vi har, utan vi måste även se till icke-kunder. Och i stället för att fokusera på 
kundernas skillnader måste vi ta vara på gemensamma förhållanden som kunderna 
värderar. Detta tillåter oss att nå bortom befintlig efterfrågan och bli mer 
konkurrenskraftiga.  
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Instruktioner 
 

1. Använd verktyget Tre Nivåer av Icke-Kunder 
 
2. Börja med att använda brainstorming för att identifiera vilka kunder som 

finns på den nuvarande marknaden. 
 

3. Upprepa föregående steg för alla nivåer. 
 

4. Fundera på vilka likheter det finns mellan de olika kunderna och fundera på 
vad ni skulle kunna göra för att de ska bli era kunder.  

 
5. Använd sedan dessa kunskaper när ni konstruerar. 

  



	

	 65 

HÅLLBARHETSFOKUSERAD AFFÄRSMODELL 
 
Hållbarhetsfokuserad affärsmodell inkluderar ekonomiska, ekologiska och sociala 
aspekter. Den kräver ett systemtänkande där det centrala är att skapa en balans 
mellan människlig, miljömässig- och ekonomisk vinst. Genom att göra en SBMC är 
det lätt att visualisera och förstå de olika aspekterna av hållbarhet i en affärsmodell 
och identifiera viktiga resurser och värdeflöden. En hållbarhetsfokuserad 
affärsmodell syftar till att göra det rätta samtidigt som det görs på rätt sätt. 
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Instruktioner 
 

1. Använd verktyget Hållbarhetsfokuserad affärsmodell 
 

2. Börja med att gå igenom respektive del av den hållbara affärsmodellen var 
för sig.  

 
3. Försök att tillämpa ett systemtänkande.  

 
4. Börja med att skriva ner de partners som är viktiga för företaget. 

 
5. Beskriv vilka aktiviteter som behöver göras för att leverera produkten. 

 
6. Ange vilka resurser som behövs för att leverera produkten  

 
7. Beskriv nu vilket värdeerbjudande ni har. Vilket problem eller behov löser ni? 

Varför det är viktigt för kunden?  Var tillför ni värde och vad tillför ni för 
värde? 

 
8. Beskriv era kundrelationer. H ni skaffar kunder? Vad gör ni för att underhålla 

era kundrelationer? 
 

9. Skriv upp vilka kanaler ni använder.  Hur och var kommer produkten säljas? 
 

10. Identifiera ert kundsegment. Vilka är kunderna? 
 

11. Vilka ekonomiska konsekvenser och förmåner medför produkten? 
 

12. Vilka ekologiska konsekvenser och förmåner medför produkten? 
 

13. Vilka sociala konsekvenser och förmåner medför produkten? 
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  STG 
En guide till hållbar produktutveckling 
 

Konstruktion   
Konstruktion syftar till att konstruera så hållbara produkter som möjligt.  
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VERKTYG 
 
FJÄRILSDIAGRAM  
KONSTRUKTION FÖR HÅLLBART BETEENDE 
CHECKLISTA 
PROTOTEST 
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FJÄRILSDIAGRAM  
 
När en produkt konstrueras bör konstruktören ta hänsyn till hela produktens 
livscykel. Genom att göra medvetna och väl understödda vad utifrån ett 
livscykelperspektiv kan produktens totala miljöpåverkan minskas. Butterfly diagram 
är ett verktyg som vi använder för att förstå produktens miljöpåverkan under hela 
livscykeln. Den vänstra sidan av diagrammet representerar flödet av biologiska 
material och den högra sidan av diagrammet representerar flödet av tekniska 
material.  

I de minsta inre looparna är de mest önskvärt att göra åtgärder då värdet minskar 
då looparna blir allt större eller avtar från systemet.  

Syftet med Butterfly Diagram är att: 
 

• Bevara och förbättra naturkapitalet genom att kontrollera ändliga 
resurser och balansera förnybara resursflöde 

• Optimera resursutbytet genom att cirkulera produkters 
komponenter och material som används vid högsta 
användningsfunktionen hela tiden i både tekniska och biologiska cykel 

• Främja system effektivitet genom att avslöja och designa ut negativa 
externaliteter.  
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Instruktioner 
 

1. Använd verktyget Fjärilsdiagrammet. 
 
2. Börja med att titta på produkten. Fundera på vad produkten har för 

delkomponenter och eventuella delfunktioner om produkten består av flera 
olika delar.  

 
3. Börja med att analysera er produkt i livscykeln.  

 
4. Identifiera brister i produktlivscykeln.  

 
5. Fundera på åtgärder som kan göras för att: 

  
• Bevara och förbättra naturkapitalet genom att kontrollera ändliga 

resurser och balansera förnybara resursflöde 

• Optimera resursutbytet genom att cirkulera produkters komponenter 
och material som används vid högsta användningsfunktionen hela 
tiden i både tekniska och biologiska cykel 

• Främja system effektivitet genom att avslöja och designa ut negativa 
externaliteter. 

6. Använd detta senare i produktutvecklingen.  
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KONSTRUKTION FÖR HÅLLBART BETEENDE  
 
När vi konstruerar produkter har vi en möjlighet att påverka användarens 
beteende. Där interaktion med produkten sker kan beteendet påverkas. Ett 
hållbart konsumentbeteende är viktigt för att minska negativ påverkan på 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Att förstå varför och hur de använder 
produkten och vad de gör med den efteråt är viktigt för att kunna påverka ett 
hållbart konsumentbeteende. 
 
När vi konstruerar produkter utgår vi från det mänskliga beteendet för att 
optimera produkten utifrån ett hållbarhetsperspektiv genom att använda oss av 
följande frågor som utgångspunkt:  
 
 

• Hur kan vi styra användaren till ett hållbart beteende? 
 

• Hur kan vi tvinga användaren till ett hållbart beteendet genom 
funktionalitet?  

 
• Hur kan vi matchar produkten till användarens beteende? 
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Instruktioner  
 

1. Studera konsumentens beteende under hela produktens livscykel. 
 
2. Fundera på hur ni kan ändra konsumtionsbeteendet så att det blir mer 

hållbart. 
 

3. Brainstorma idéer. Använd frågeställningarna som utgångspunkt. 
  

4. Använd detta senare i produktutvecklingen.  
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CHECKLISTA KONSTRUKTION 
 
Det är viktigt att säkerställa att konstruktionen uppfyller de krav som ställs på 
produkten. Om konstruktionen inte uppfyller kraven och detta inte upptäcks i ett 
tidigt stadie så finns det risk för att konstruktionen behöver göras om senare i 
processen när det inte är lika enkelt att göra ändringar. Checklistan använder vi i 
syfte att säkerställa att förväntat resultat har uppnåtts.  
 

 

Deltagare 

Projektledare 
Arbetslag 

Svårighetsgrad 

Lätt 

Användning 

Projektgenomförandet 
Konstruktion 
 
 

  

Projekt 
genomförandet 



	

	 76 

Instruktioner 
 

1. Använd checklistan för konstruktion för att validera den framtagna lösningen.  
 
2. Om det är något som inte uppfylls fundera på eventuella åtgärder. 

 
3. Checka av igen för att säkerställa resultatet. 
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PROTOTEST  
 
Att testa prototyper är något som vi tycker är väldigt viktigt. En prototyp är en 
testmodell som används vid utvecklingen av en produkt. Den är till för testa 
produkten i ett tidigt stadie för att upptäcka eventuella brister innan produkten 
vidareutvecklas. Att göra en prototyp och testa den behöver vara varken 
tidskrävande eller kostnadskrävande i jämförelse med konsekvenserna som skulle 
uppstå om brister upptäcktes i tillverkningsstadiet.  
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Instruktioner 
 

1. Skapa en prototyp av konstruktionen. 
 
2. Använd det ni har för att göra prototypen, t.ex. papper, kartong, 

pet-flaskor, använd fantasin och var kreativa. 
 

3. Försöksmodellen ska vara riktig i funktion, konstruktion och 
utseende men inte i tillverkningsmetod.  

 
4. Fundera på hur produkten används och vad produkten utsätts för. 

 
5. Testa den och identifiera eventuella brister. 

 
6. Använd detta för att förbättra konstruktionen.  
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  STG 
En guide till hållbar produktutveckling 
 

Beräkning 
Beräkningsverktyget syftar till att säkerställa att hänsyn tagits till 
hållbarhet och att vi med säkerhet kan gå vidare utan att problem 
relaterade till beräkning uppstår.  
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VERKTYG 
 
CHECKLISTA BERÄKNING 
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CHECKLISTA BERÄKNING 
 

Checklistan för beräkning genomförs efter beräkningarna gjorts för att stämma av 
att vi inte missat något. En bristfällig beräkning kan orsaka mycket omarbete om 
det visar sig vid provning eller i värsta fall när produkten levererats att den inte 
håller. För att minska risken för att dessa problem uppstår använder vi checklistan 
för att säkerställa att beräkningarna är fullständiga och tar upp eventuella åtgärder 
som behövs göras.  
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Instruktioner 

1. Använd checklistan för beräkning för att validera att beräkningarna är 
fullständiga.  

 
2. Om det är något som inte uppfylls fundera på eventuella åtgärder. 

 
3. Checka av igen för att säkerställa resultatet. 
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  STG 
En guide till hållbar produktutveckling 
 

Provning 
För att säkerställa den lösning som tagits fram görs ett mer omfattande prov på 
den kompletta produkten.  
Provningsverktyget syftar till att säkerställa att produkten uppfyller kraven och 
klarar av de förhållanden som den utsätts för och även sker med hänsyn till 
hållbarhet och att vi med säkerhet kan gå vidare utan att problem relaterade till 
provning uppstår. 
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VERKTYG 
 
CHECKLISTA PROVNING 
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CHECKLISTA PROVNING  
 
Checklistan för provning genomförs efter provning gjorts för att stämma av att vi 
inte missat något. Om provning inte genomförs och analyseras kan detta orsaka 
mycket omarbete om det visar sig att produkten inte håller senare vid användning. 
För att minska risken för att dessa problem uppstår använder vi checklistan för att 
säkerställa att provning har genomförts och att det gjorts på rätt sätt. Den tar även 
upp eventuella åtgärder som behövs göras.  
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Instruktioner 

1. Använd checklistan för provning för att validera att provningen är fullständig.  
 
2. Om det är något som inte uppfylls fundera på eventuella åtgärder. 

 
3. Checka av igen för att säkerställa resultatet. 
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  STG 
En guide till hållbar produktutveckling 
 

Dokumentation 
Dokumentation innehåller inga verktyg utan hänvisar till mallar i XLPM. 
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  STG 
En guide till hållbar produktutveckling 
 

Tillverkning   
Tillverkningsverktyget syftar till att säkerställa att tillverkningen har genomförts på 
rätt sätt, att det förväntade resultatet har uppnåtts och att hänsyn tagits till 
hållbarhet och att vi med säkerhet kan gå vidare utan att problem relaterade till 
beräkning uppstår. 
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VERKTYG  
 
CHECKLISTA TILLVERKNING 
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CHECKLISTA TILLVERKNING 
 
Checklistan för tillverkning genomförs innan och efter tillverkning. Detta görs för 
att minska riskerna relaterade till tillverkning och för att säkerställa resultatet av 
tillverkningen. Den tar även upp eventuella åtgärder som behövs göras.  
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Instruktioner 
 

1. Använd checklistan för tillverkning för att validera att tillverkningen sker på 
rätt sätt 

 
2.  Använd checklistan för att validera att tillverkningen är fullständig.  

 
3. Om det är något som inte uppfylls fundera på eventuella åtgärder. 

 
4. Checka av igen för att säkerställa resultatet. 
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PROJEKTAVSLUTNING 
Den sista fasen, projektavslutningsfasen omfattar uppföljning av projektet, 
dokumentation av erfarenheter och överföring av den kompetens som utvecklats i 
projektet genomförs. Slutligen stängs projektet.  
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VERKTYG 
 
HÅLLBARHETSFOKUSERAD 
PROJEKTAVSLUTNINGSRAPPORT 
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HÅLLBARHETSFOKUSERAD 
AVSLUTNINGSRAPPORT 
 
Den hållbara projektavslutningsrapporten omfattar uppföljning och dokumentation 
av aktiviteter, erfarenheter och kompetens som utvecklats i projektet relaterat till 
hållbarhet.  
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Instruktioner 

1. Använd verktyget Hållbarhetsfokuserad Avslutningsrapport.  
 

2. Reflektera över hållbarhetsarbetet i detta projekt genom att svara på 
frågorna i avslutningsrapporten.  
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