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Sammanfattning 
Produkter produceras idag i stor utsträckning för att tillfredsställa konsumenters behov varpå 
miljöbelastningen eskalerar i takt med efterfrågan och produktionen som sker därefter. Lösningen 
på problemet kan sammanfattas i ekodesign där miljöoptimering av produktutvecklingen sker 
utifrån ett helhetsperspektiv; råvaruutvinning, produktion, användning, återvinning, slutligt 
omhändertagande samt transporter. 

Teknik-konsultföretaget ÅF uppmärksammade detta problem hos svenska producenter och 
startade 2008 en intern sektion, EcoDesign center, som erbjöd sina kunder ekodesignrelaterade 
tjänster. Utmaningarna och problemen hos kunderna har med tiden förändrats och för att centret 
ska kunna erbjuda sina kunder relevanta tjänster, undersöks i detta arbete svenska producenters 
relation till ekodesign idag.  

Syftet med arbetet har varit att kartlägga producenternas problem och utmaningar inom 
miljöanpassad produktutveckling och samtidigt utvärdera ÅF EcoDesign centers förutsättningar 
att tillgodose sina kunder. Att utifrån denna kunskap komma med förbättringsförslag och 
rekommendationer på hur centrets ekodesigntjänster kan optimeras har varit målet med arbetet. 

Resultatet visar att ekodesignarbetet inte är tillräckligt utbrett vilket främst beror på bristfällig 
efterfrågan av ekodesignade produkter. Kundefterfrågan är direkt kopplat till ekonomiska 
incitament, företag drivs i vinstsyfte och utan en efterfrågan kommer ekodesignarbete inte 
implementeras. Producenterna har inte insett eller förstått den ekonomiska potentialen med 
miljöeffektiv produktutveckling och tror det är dyrt och tidsödande. En orsak till detta kan vara 
bristen på enkla ekodesignverktyg, då de flesta existerande verktyg kräver experter. 
Kunskapsbristen är ett faktum, vilket producenterna själva ser som ett av de största hindren för 
implementering av ekodesign i produktutvecklingsprocessen. 

ÅF:s EcoDesign center bör satsa på en inledande ekodesigntjänst som kartlägger vad för typ av 
ekodesigntjänst deras kunder behöver hjälp med. Denna tjänst ska fungera som en inkörsport till 
övriga ekodesignområden som EcoDesign center rekommenderas att satsa på i framtiden; PRS 
(Product Regulatory Support), strategi, eco screening, utbildning, tjänstedesign och 
marknadsföring. 

Nyckelord: Ekodesign, miljöanpassad produktutveckling, livscykeltänk, LCA (livscykelanalys). 
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Abstract 
Products are currently produced to satisfy customer needs to a large extent whereupon the 
environmental impact escalates due to the demand and production. A solution to the problem 
can be summarized in the term eco design where the environmental optimization of a product 
has a holistic perspective, including everything from raw material extraction, production, uses, 
recycling, disposal and transport.  

ÅF, a technology consulting firm, drew attention to this problem and started EcoDesign center 
in 2008, an in-house section where they offered their customers eco design related services. The 
challenges and problems in their customers needs have changed over time and understanding 
how the center should provide their customers with relevant service is investigated in this thesis. 

The aim of the thesis has been to identify producers’ problems and challenges with green 
production and at the same time evaluate EcoDesign center's prerequisites to satisfy their 
customers’ needs. Based on this knowledge, the aim has been to come up with suggestions and 
recommendations on how the center can optimize their eco design related services. 

The result shows that the eco design work is not sufficiently widespread, mainly due to a poor 
demand for eco designed products. Customer demand is directly linked to economic incentives, 
companies run for profit and without a demand an eco design work will not be implemented. 
Producers have not realized the economic potential of eco effective products and think it is 
expensive and time consuming. One reason can be the lack of simple eco design tools, since 
existing tools require expertise. The lack of knowledge is a fact, which the producers consider to 
be one of the biggest obstacles to implement eco design in the product developing process. 

EcoDesign center should invest in an initial eco design service that identifies in which types of 
eco design areas their customer needs help. This service will act as a gateway to other eco design 
services offered at the center. In the future, EcoDesign center is recommended to focus on the 
following, eco design related work; PRS (Product Regulatory Support), strategy, eco screening, 
education, service design and marketing.   

Key words: Eco design, green production, life cycle thinking, LCA (life cycle analysis). 
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Disposition 
 
Rapporten är uppbyggd av tio kapitel, i det första kapitlet ges en introduktion av studien där 
syfte, mål och avgränsningar presenteras. En kortare beskrivning ges även av uppdragsgivaren i 
det första avsnittet. I det andra kapitlet beskrivs de metodval som gjorts och hur studien 
genomförts. I det nästföljande kapitlet ges en utförligare företagsbeskrivning som huvudsakligen 
fokuserar på ÅF:s EcoDesign center som är den del där ekodesigntjänsterna erbjuds. Kapitel fyra 
innefattar den teoretiska bakgrund som studien bygger på, där de mest relevanta teorierna 
presenteras. De teorier som används handlar främst om dagens synsätt på ekodesign och de 
aktörer som påverkar. I kapitel fem presenteras studiens resultat sett utifrån producenterna, ÅF är 
inte uppblandad i detta resultat utan presenteras i kapitel 7. Däremellan, i kapitel 6 analyseras 
resultatet kopplat till producenterna med referensramen som underlag för utvärderingen. 
Slutligen presenteras studiens slutsatser, diskussion och ett avsnitt där författarna reflekterar över 
arbetets resultat och arbetsgången. Examensarbetet avslutas med referenser och relevanta bilagor. 
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1 Introduktion 
 
I detta kapitel ges en kort introduktion till den studie som genomförts. Bakgrund, problembeskrivning, syfte, mål 
och avgränsningar presenteras för att ge läsaren en övergripande bild av arbetet. 

 
1.1 Bakgrund 
I och med moderniseringen och teknikens utveckling det senaste århundradet har människans 
sätt att leva kommit att bli mer och mer bekvämt. Mängder av produkter produceras för att 
tillgodose de moderna bekvämligheterna och belastningen på miljön eskalerar i takt med 
efterfrågan och produktionen som sker därefter. Detta är nu ett medvetet problem som inte bara 
handlar om att lösa de utsläppsproblem direkt kopplade till produktionen, utan också se till 
designen av produkter utifrån teknik, energiförsörjning, transport och material. Allt för att få 
minimal miljöpåverkan. Lösningen på problemet kan sammanfattas i begreppet ekodesign vars 
definition, enligt EU’s Ekodesigndirektiv, lyder (Cecimo 2012): 
 
“The integration of environmental aspects into product design with the aim of improving the environmental performance of the 

product throughout its whole life-cycle”. 
 
År 2008 gjorde ÅF en studie där en enkät skickades ut till ett urval av deras huvudkunder för att 
förstå vilka utmaningar kunderna då stod inför gällande hållbar utveckling.  Målet var att förstå 
kundernas behov av hållbar produktutveckling och deras inställning till ekodesign. Denna analys 
kom att ligga till grund för skapandet av ÅF:s EcoDesign Center. Utifrån undersökningens 
insikter anpassades konsulttjänster relaterade till ekodesign, strategiska hållbarhetsförbättringar 
och livscykelanalyser av produkter delvis baserade på ekodesignverktyget de 10 Gyllene reglerna, 
se Bilaga 1. 
 

1.2 Problembeskrivning 
EcoDesign center är idag en mindre del av divisionen Technology på ÅF och har som vision att 
sälja hållbara effektiva tjänster till sina produktutvecklande kunder. För att ekodesignavdelningen 
ska bli så effektiv som möjligt inom området önskar centret se sina huvudkunders behov av 
ekodesign och vilka utmaningar de står inför. Detta för att ÅF på bästa sätt ska kunna anpassa 
sina tjänster till kunderna och hjälpa dem att miljöoptimera sina produkter. 

 
1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka och utvärdera EcoDesign centers huvudkunder, förstå hur deras 
ekodesign arbete ser ut idag och utifrån det se vilka nya behov som kan tillgodoses av EcoDesign 
center.  

 
1.4 Mål 
Studien ska ge en uppfattning av producenternas nuvarande situation gällande ekodesign och 
förbättringsförslag, samt rekommendationer till ÅF:s EcoDesign center ska därefter identifieras. 
Målet med studien är huvudsakligen att besvara följande frågeställningar: 
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o Vilka problem står svenska producenter inför gällande ekodesign? 
o Vad driver producenterna till att utveckla miljöeffektiva produkter? 
o Hur ser framtiden ut för ekodesign och hur ska ÅF anpassa sina tjänster efter trenderna? 

 

1.5 Avgränsningar 
Projektuppgiftens huvudsakliga fokus ligger i att se kring begreppet ekodesign utifrån ÅF:s 
perspektiv och hur deras ekodesigntjänster tas emot av deras huvudkunder. Av den anledningen 
har störst vikt lagts på miljöanpassad produktutveckling där undersökningen bortser från övriga 
miljö- och hållbarhetsproblem, icke relaterade till produktframtagningsprocessen. Enbart de 
verktyg snarlika ÅFs ekodesignverktyg studeras för att ge en rättvis jämförelse av arbetsverktyget 
och ÅF:s sätt att arbeta med problemfrågorna.  
 
Studien är avgränsad till svenska producenter och hur de styrs av europeiska regelverk.   
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2 Metod
 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som använts i projektet och en redogörelse för vilka val av metoder 
som gjorts för insamling av data presenteras. Slutligen skildras det insamlade materialets tillförlitlighet. 

Examensarbetet har varit uppdelat i sju stadier; förstudie, litteraturstudie, enkätundersökningar, 
intervjuer, idégenerering, analys och rapportskrivning. Analys och rapportskrivning har gjorts 
fortlöpande under hela projektet, se Figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1 Förstudie 
Projektet påbörjades med en förstudie där det huvudsakliga syftet var att förstå och bena ut 
uppgiften. I det första stadiet gjordes en grundlig analys av ÅF som organisation för att se vilka 
förutsättningar projektet hade samt för att få en bättre förståelse för ÅF:s önskemål om resultatet. 
Intern dokumentation lästes och ostrukturerade intervjuer gjordes internt på ÅF. En 
kompletterande enkät (Bilaga 2) skickades ut till kompetensgruppen för ekodesign på ÅF för att 
undersöka hur intresset såg ut för ämnet. Syftet var att se vilka möjligheter som fanns för 
implementation av interna förbättringsförslag för uppdragsgivaren.  
 

2.2 Litteraturstudie  
En litteraturstudie gjordes för att kartlägga det aktuella ämnet, information söktes från; databaser, 
böcker, tidskrifter och internet. I databaserna söktes vetenskapliga artiklar med relevanta sökord, 
för de mest väsentliga artiklarna användes deras referenslistor för att hitta ytterligare litteratur. En 
stor del av informationen söktes även på internet, på grund av att trender inom ekodesign är en 
aktuell och pågående process, där relevant information kring ämnet kan följas via nätforum och 
aktuella diskussioner på hemsidor. Litteraturstudien har gjorts parallellt med resultatinsamlingen 
och analysen, varpå ny litteratur kontinuerligt har tillförts. 
 
Det teoriurval som gjorts kan ses i referensramen där mycket litteratur har valts bort på grund av 
avgränsningar och inaktuell fakta. Störst fokus har lagts på nutid och ta reda på vad som 
förutspås för framtiden. 
 

ANALYS 

FÖRSTUDIE 

LITTERATURSTUDIE 

ENKÄT‐ 
UNDERSSÖKNINGAR 

INTERVJUER 

RAPPORTSKRIVNING 

IDÉGENERERING 

Figur 1. Övergripande bild av projektet.
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2.3 Metodval 
Studien har varit fokuserad vid tre huvudsakliga informationskällor; ÅF, producenter, 
forskare/miljöintressenter. Informationskällorna och metodvalen är beskrivna i Figur 2, för 
utförligare beskrivning se Bilaga 3, 4 och 5. Metodvalen gjordes utifrån projektets förutsättningar, 
effektivitet och tidsbegränsning. 
 

 
 

 
 
Professorer på Kungliga Tekniska Högskolan (Bilaga 3) intervjuades för att få en uppdaterad bild 
av den senaste forskningen då vetenskapliga artiklarna kan ha några år ”på nacken”. 
Ämnesområdets utveckling har varit en viktig faktor då författarna redan innan studiens start 
varit medvetna om problem kring ekodesignteorin och dess definition. Vid sökning av tidigare 
forskning analyserades resultatet olika beroende på artikelns publiceringsdatum, just på grund av 
detta. Intervjuerna har gjorts utifrån två intervjuguider (Bilaga 6 och 7), en riktad till 
forskare/miljöintressenter och en riktad till ÅF:s medarbetare. Intervjuguiderna har anpassats till 
personen i fråga men behandlar samma fokusområden. Syftet med intervjuerna på ÅF har varit 
att försöka förstå deras arbetsätt gällande ekodesign. Intervjuerna med miljöintressenterna har 
genomförts för att förstå vad de tror om framtiden och de olika aktörers roll gällande ekodesign 
idag. 
 
Tre enkätundersökningar har gjorts under projektet, en i förstudien med ÅF:s 
ekodesignkompetensgrupp, en med miljöforskare och en med ÅF:s huvudkunder, producenterna 
(Bilaga 2, 8 och 9). Producentenkäten syftade till att förstå omfattningen av producenternas 
nuvarande ekodesignarbete och vad som driver utvecklingen av arbetet. Enkätformen till 
forskarna och miljöintressenterna fokuserar huvudsakligen på förbättringsmöjligheter och 
drivkraft inför framtida ekodesignarbete (Bilaga 8). Enkätundersökningarna besvarades anonymt. 
Flera av frågorna som ställs i enkätundersökningarna påminner om varandra. Enkätfrågornas 
utformning är undersökningens eventuellt största potentiella felkälla, två nästintill likalydande 
frågor kan ge upphov till påtagligt olika resultat (Esaiasson. et al. 2007, s. 272). Ekodesign är ett 
ämne som inte funnits så länge i den offentliga debatten, vilket gör det svårt att lita på 
nivåskattningarna. Genom att formulera flera liknade frågor och se om resultatet blir i stort sätt 
samma, kan större tillit läggas på nivåskattningarna än om resultatet spretar (Esaiasson.et al. 2007, 
s.274), vilket förklarar utformningen av enkäten.  
 

ÅF  PRODUCENTER 
FORSKARE 

MILJÖINTRESSENTER 

INTERVJUER 

ENKÄTUNDERSSÖKNINGAR 

Forskare med miljörelaterade 
forskningsområden på 
svenska högskolor 
Myndigheter 

ÅFs huvudkunder
och svenska 
producerande företag 

Miljökonsulter/ 
Ecomanagers 

Figur 2. Metodval för respektive informationskälla
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Resultat från enkätundersökningarna och intervjuerna gav upphov till olika typer av svar, vilket 
gör analysen till en viktig del av projektet. Analys har kontinuerligt skett under projektets gång 
från de att litteraturstudie, enkätundersökningar och intervjuer påbörjats. För att stärka 
objektiviteten i resultatet har det inte tagits fasta på enstaka personers svar utan setts till helheten. 
Analysen syftade till att koppla samman och dra paralleller mellan producenter, tidigare forskning 
och aktuella trender för att på så sätt förstå ÅF:s kunders största problem, drivkraft och framtida 
utmaningar med att utveckla miljöeffektiva produkter.  
 
Efter att all information samlats in och producent -och ÅF-resultat kartlagts, genomfördes två 
olika typer av workshops (WS) för att generera idéer till ÅF:s produktportfölj. Flera olika 
brainstormingssessioner ägde rum vid varje tillfälle. Med delresultaten som utgångspunkt 
fokuserade WS på producenternas problem och ÅF:s förutsättningar att tillgodose dessa.  
 
Som tidigare nämnts är ekodesign ett ämne i tiden och för att nyttja detta har det deltagits i 
aktuella föreläsningar och föredrag inom ämnet gjorts projektets gång (Bilaga 3), med syftet att 
förstå hur företag aktivt arbetar med miljöfrågor och hur deras framtida utsikter ser ut. 
 

2.5 Metodkritik och reflektion 
Ekodesign är ett ämne som inte är allmänt utbrett i den offentliga debatten. En orsak till detta är 
att ekodesign som begrepp inte är speciellt vanligt förekommande vid produktutveckling i 
industrin. Forskningsämnen som inte är allmänt utbredda i den offentliga debatten kan ge 
opålitliga nivåskattningar (Esaiasson. et al. 2007). Detta är viktigt att ha i åtanke vid denna typ av 
studie och framförallt vid val av metod. Följaktligen har en abduktiv ansats nyttjats under 
projektets gång. Målet med en abduktiv ansats är att teorin ska bidra till en ökad förståelse av 
ämnet, metoden ger utrymme för att kontinuerligt samla in ytterligare teori och empiri under 
arbetets gång.  I teoristudien för detta projekt började insamlingen av litteratur brett för att 
undvika en deduktiv ansats där teorin är styrande och information söks enbart inom områden 
som anses relevanta. (Alvesson och Sköldberg 2008) 
  
Det finns även brist på tidigare forskning och den forskning som finns bygger på de företag som 
väl är engagerade i ekodesign, vilket gör att studierna blir begränsade och småskaliga (Plouffe. et 
al. 2011). Tillförlitlig, kvantitativ data är på grund av detta svårt att generera, därmed har studien 
anpassats för att få en kvalitativ helhetsförståelse av ämnet. Stort fokus har lagts på den 
enkätundersökning som forskarna besvarat och är uppbyggd med öppna frågor för att i så stor 
mån som möjligt få en högre grad av kvalitativa svar. Tyngdpunkten ligger på att förstå och 
utreda snarare än att mäta. Validiteten anses därmed vara hög i studien medan reliabiliteten är 
osäkrare på grund av svårigheter med omfattande kvantitativ data. 
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3 Företagsbeskrivning av uppdragsgivaren ÅF 
 
I följande kapitel presenteras ÅF:s företagskultur och deras produktportfölj utifrån en miljöanpassad 
produktutveckling. Kapitlet baseras på interna intervjuer och studier av tidigare genomförda projekt.  

ÅF är ett teknikkonsultföretag som grundades 1895. ÅF har cirka 4 000 medarbetare med sin bas 
i Europa men verksamhet och kunder över hela världen och har sedan starten haft en verksam 
miljöeffektiv produktutveckling där målet för detta arbete kvarstår (EcoDesign center Nytänkande 
med Erfarenhet).  Som teknikkonsultföretag är ÅF med och påverkar producenternas miljöarbete 
tillsammans med myndigheter och konsumenter, se Figur 3. 
  

 
               

 

 
 
                      
 
 
 
 

 
Organisationen är uppbyggd av fyra divisioner: Energy, Industry, Infrastructure och Technology där alla 
divisioner tillsammans jobbar mot ett gemensamt miljömål. Miljömålet sammanfattas i Green 
Advisor Plan (ÅF Sustainability 2012) och är en intern strategisk plan för hållbar utveckling som 
startade 2008.  Syftet med miljömålet är att alla interna aktörer kontinuerligt ska arbeta för att 
medverka till hållbarhetsskillnader i ÅF:s kunders verksamheter och därmed bidra till en mer 
hållbar utveckling1.  
 
År 2010 valde ÅF att bygga vidare på detta mål och startade då upp Green Advisor Report (ÅF 
Green Advisor Report 2012), vilket är en extern marknadsföring som beskriver det interna miljö- 
och hållbarhetsarbete som görs av ÅF. Syftet med Green Advisor Report är att visa för 
omvärlden hur företaget arbetar internt på ÅF med hållbarhetsfrågor. Detta görs genom att 
presentera utvalda projekt där engagemang lagts under det senaste året. Tanken är att de 
presenterade uppdragen, som sträcker sig nationellt och världen över, tillsammans med ÅF:s 
Green Advisor Plan, ska vara en inspirationskälla till kunder för att öka deras hållbarhetsarbete 
och på så sätt även skapa nya samarbeten och nya kunder. 

 
3.1 EcoDesign center  
EcoDesign center är en virtuell undergrupp till den del av Technologydivisionen som heter 
Ecodesign & Mechanics där man jobbar med hållbarhetsfrågor kopplade till produktutveckling.  
EcoDesign och Mechanics består idag av cirka 26 konsulter och av dessa konsulter arbetar cirka 
fem stycken med ekodesign och kallar sig ecomanagers då de erbjuder tjänster inom grön 
                                                 
1 Modig Anders, hållbarhetschef ÅF, Solna 2012, intervju 2012-03-29 

Myndigheter 

Kunder/ konsumenter 

ÅF 

Figur 3. Producenternas produktutveckling styrs av myndigheterna och konsumenterna men även ÅF kan som 
teknikkonsulter vara delaktiga och påverka produktionen. 
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produktutveckling. Internt inom hela ÅF finns även en kompetensgrupp, inom ekodesign, där 
alla interna medarbetare, intresserade av ekodesign, kan delta. Gruppen samlas i ett webbaserat 
forum där syftet är att dela information och tidigare erfarenheter (från till exempel genomförda 
projekt) av ekodesign. 
 
EcoDesign centret skapades i och med en studie som genomfördes 2008 av ÅF i samarbete med 
Handelshögskolan i Stockholm (Faria, M. Krieger, M. 2008). Visionen för centret baserades på 
resultatet av studien och ÅF utvecklade utifrån det följande ekodesigntjänster (ÅF 2012): 
 

‐ Eco Presence – Hur ser ditt företags Ekodesign-arbete ut idag och hur kan ni bli bättre? 
‐ Eco Management – En strategi för en starkare affär och en säkrare roll i framtiden. 
‐ Eco Control – Kunskap om det internationella regelverk och den lagstiftning som 

påverkar ditt arbete. 
‐ Eco Product – Operativ hjälp för att inleda ditt Ecodesign-arbete. 
‐ Eco Knowledge – Utbildning som ekar i framtiden.  

 

EcoDesign center säljer i nuläget huvudsakligen tre av dessa olika typer av tjänster. Den ena 
tjänsten är Eco Product där centret använder sig av en förenklad LCA-analys (Life Cycle 
Analysis), baserad på De 10 gyllene reglerna (Bilaga 1), framtagen av Conrad Luttropp tillsammans 
med Jessika Lagerstedt. Den andra tjänsten är Eco Control som baseras på ett webbaserat 
datorprogram för hantering av styrmedel och lagar för produkter. Den sistnämnda tjänsten som 
sålts till kund är Eco Knowledge som innebär att kunden får en övergripande utbildning av de 10 
Gyllene reglerna för att se hur de själva kan miljöoptimera sin produktutveckling, se Figur 4. 
 

 
Figur 4. En stor del av de ekodesigntjänster som erbjuds på EcoDesign center baseras på de 10 gyllene reglerna. 

 
För genomförandet av de tre huvudsakliga tjänsterna som säljs tillämpas två olika verktyg; Eco 
screening samt Product Regulatory Support (PRS). 
 
Det verktyg som baseras på de 10 Gyllene reglerna är ett samlingsverktyg som utvecklades av My 
Andersson i hennes examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan (2009). Målet med arbetet 
var att ta fram en modell som samlade all relevant data för den produkt som miljöanalysen 
utfördes på. Dessutom önskades att utföraren, på ett enkelt och smidigt sätt, skulle kunna sortera 
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inventarierna utan att tidigare behöva vara bekant med de 10 Gyllene reglerna (Andersson 2009), 
dock krävdes grundläggande kunskap för analysering av inventeringen. EcoDesign center 
definierar ekodesign enligt följande (EcoDesign center 10 Golden Rules in Ecodesign): 
 

”Eco design is about combining environmental requirements with economic reality and technical possibilities. The product 
development process must integrate environmental aspects from the very start, since the development phase has the greatest 

influence on product-related environmental impact. The 10 Golden rules consider the entire product life cycle through 
production, use and end-of-life.”  

 
Modellen kom att bli en LCA-variant som kallas eco screening vilken kom att fungera som 
underlag för att kartlägga en nulägesanalys av den studerade produktens miljöeffekt. (Andersson 
2009) 
 
Grundsyftet med en eco screening är att ge företagen en insikt i de miljöproblem som den 
scannade produkten ger upphov till, ge ett underlag för kunden att komma vidare i miljöarbetet 
och på så sätt maximera affärsnyttan. En eco screeningsprocess tar ungefär 6-8 veckor och 
arbetet delas upp i fem steg baserad på de 10 Gyllene reglerna och information från hela 
livscykeln: produkt, miljökrav och miljöarbete, tillverkning, transporter, användning och End-of-
Life. I uppstartsmötet bestäms målet med screeningen och systemgränser sätts för att definiera 
arbetsprocessens djup. Därefter gås de parametrar som krävs för identifiering av kravbilden 
igenom. Informationsinsamlingen som är nästpåföljande steg kräver att kunden generellt har en 
bra kontroll på sin produkt, produktion samt underleverantörer för att underlätta insamlingen av 
data (materialspecifikationer, energikonsumtion, transporter m.m.) för inventering av de 
miljöbelastande faktorerna. Efter uppsamlingen av information sammansätts en intern 
expertgrupp där all insamlad information analyseras utifrån de 10 Gyllene reglerna för att ge en 
samlad miljöpåverkansbedömning av den studerade produkten. Arbetet dokumenteras och 
avslutas med en rapport samt en presentation hos kunden. 
 
Resultatet av en eco screening har som mål att ge en övergripande bild av produktens 
miljöpåverkan och peka på negativa och positiva miljöeffekter. Avsikten är att skapa en förståelse 
hos kunden och därmed samtidigt så ett frö. Störst fokus i screeningen ligger på att genomföra en 
bra inventering. Informativ och tillförlitlig data är en förutsättning för att resultatet av 
screeningen ska bli optimal, vilket kräver att företaget själva har kontroll över produktionen av 
slutprodukten. 
  
I och med att lagkraven för produktutvecklare stärkts globalt har även behovet att kontrollera 
och uppfylla kraven kommit att bli allt mer värdefullt för många svenska producenter, en 
väsentlig fråga för att överhuvudtaget få fortsätta sin produktion och försäljning. Internt på ÅF 
uppmärksammades detta behov hos kunderna och därför tog således ett webbaserat verktyg 
fram, där ÅF:s kunder själva kan kontrollera sin produktion gentemot miljöregelverken.  
Verktyget hanterar de globala lagkrav och direktiv som ställs på en produkt genom att kontrollera 
om alla aktuella produktionsaktörer (underleverantörer och huvudproducenter), kopplade till 
produkten, uppfyller kraven från myndigheterna. Verktyget som är en webbaserad 
prenumerationstjänst samlar in den aktuella informationen via en webportal där alla 
producentaktörer kan gå in och deklarera för sin produktion av den aktuella produkten. Därmed 
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kan det direkt avgöras huruvida leverantörernas deklaration uppfyller kraven eller ej. Produkter 
utsätts ständigt för nya krav och lagstiftningar kring kemikalieinnehåll, säkerhet, dokumentation 
och miljöpåverkan där PRS huvudsakligen är till för företag som vill kontrollera om deras 
produkter uppfyller dessa lagstadgar.  

 
EcoDesign center erbjuder även sina kunder utbildning, Eco Knowledge, som ges i form av 
föredrag med kompletterande material. De utbildningar som hittills genomförts har varit cirka sex 
stycken, varav några har varit övergripande utbildningar kring begreppet ekodesign. Övriga 
utbildningar har baserats på specifika produkter som eco screenats där utbildningen anpassat 
efter vad som varit relevant för den aktuella produkten och det företaget.  
 
Med hjälp av en kompletterande broschyr, med de 10 Gyllene reglerna, uppmanas kunden att ta 
hänsyn till de tio reglerna i designprocessen genom följande fem steg (EcoDesign center 10 
Golden Rules in Ecodesign): 
 

1. Specify the main function and important auxiliary functions of the product 
2. Consider how the product interacts with the environment throughout its lifecycle using 

10 Golden Rules 
3. Identify activities in your daily work related to these guidelines 
4. Select the guidelines that are relevant and suit your needs 
5. Customize the guidelines to match your work and write your own action plan.  

 
Syftet med utbildningstjänsten är att ge kunden ökad förståelse för de miljöproblem som 
produktutvecklingen faktiskt bidrar till och samtidigt förmedla kunskap för att kunden själv ska 
kunna implementera ett miljöarbete. 
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4 Tidigare forskning inom ekodesign
 
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som utgjort informationsunderlag för detta arbete. 

Miljöproblemen kopplas starkt till framställning av bland annat produkter i form av industriella 
processer, men även transport och arbetsmaskineriet har en inverkan. Redan på 1950-talet var 
man medveten om problemet men störst fokus låg då i förbättring av den industriella processen i 
form av att minska miljöskadliga utsläpp via skorstenar och avloppsrör. Arbetet fortsatte in på 
70-talet där utvecklingen av en effektiv reningsteknik kunde få bukt med många av 
punktkällsproblemen. I ett produktperspektiv har miljöfrågan nu fått en ”helhetsdimension” att 
ta hänsyn till där produktens totala miljöpåverkan ska belysas utifrån begreppet ”från vaggan till 
graven”. Detta innebär att hänsyn tas till de naturresursutnyttjande som krävs för en produkt 
samt transport, energiutnyttjande vid produktion och användning, och avfall. I och med den 
helhetssyn som nu anammats på produktutvecklingens miljöproblem finns ingen enkel lösning på 
problemen som det fanns på 1970-talet. (Brandt och Gröndahl 2010 s.179) 
 
Sedan Miljöskyddslagen stiftades 1969 har det varit upp till industrin att förbättra sin produktion 
genom processmässiga åtgärder efter de lagar och regler som främjar miljöskyddsarbetet genom 
olika styrmedel. (Brandt och Gröndahl 2010, s.5) Att förutsäga framtida tekniska förändringar är 
svårt, om inte omöjligt, varpå förutsägelse om framtida miljöproblem till och med är ännu 
svårare. (Jeswiet och Hauschild 2005) 
 

4.1 Ekodesignbegreppet 
För cirka 30 år sedan beskrevs en produkts totala miljöpåverkan med begreppet ”Green” design 
där ordet lånades från den gröna politiken eftersom det där redan var ett etablerat uttryck, starkt 
relaterat till miljöfrågor. Uttrycket kom under sena 80-talet att bytas mot ”Ecological” design och 
gick därmed ifrån dess politiska innebörd mot en mer vetenskaplig betydelse. Begreppet 
utvecklades sedan ytterligare i och med Brundtlandrapporten2 där en miljöeffektiv 
produktutveckling benämndes med ”Sustainable” design. Då inkluderades även de sociala och 
ekonomiska aspekterna i metodiken. (Plouffe. et al. 2011) 
 
Definition lyder idag, enligt EU’s Ekodesigndirektiv (Cecimo 2012): 
 
“The integration of environmental aspects into product design with the aim of improving the environmental performance of the 

product throughout its whole life-cycle”. 
 
I en undersökning genomförd av Lina Berg och Clara Landahl på Maskininstitutionen KTH 
(2012) studerades allmänhetens uppfattning och kunskap om ekodesign. Resultatet visar 
rådvillhet kring begreppet och visar att de mest förekommande produkterna relaterade till 
ekodesign idag är kläder och livsmedel. Undersökningen visar också att ekodesigns verkliga 
innebörd, miljöanpassad produktutveckling, sällan berörs i sitt rätta sammanhang. Internetsöks 
begreppet är de vanligaste träffarna EU:s ekodesigndirektiv och marknadsföring av ekodesignade 
produkter, dock utan att definiera begreppet och dess innebörd. 
                                                 
2 Nationalencyklopedin, finns på: http://www.ne.se/lang/brundtlandrapporten,  hämtad  2012-08-30 
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4.2 Ekodesignverktyg 
För att vägleda producenter, forskare och myndigheter mot en mer hållbar produktutveckling 
används huvudsakligen två olika typer av helhetsanalyser som ser till produktsystemets totala 
påverkan. De verktyg som existerar idag kräver expertis för att anammas på företag och en 
tillämpning garanterar inte ett lyckat arbete (Le Pochat, S. et al. 2007). 
 
Ett vanlig förekommande metod, enligt ISO3, för ekodesignarbete är livscykelanalys (LCA) där 
hänsyn tas till miljöpåverkan utifrån råmaterial, tillverkningsprocessen, lagring, transport, 
användning och återvinning. (Plouffe. et al. 2011) Enligt SS-ISO 14040 består livscykelanalysen 
av fyra faser, enligt 
Figur 5. 
 

 
 

Figur 5. De fyra faserna i en LCA är; definition av mål och omfattning, inventeringsanalys, 
miljöpåverkansbedömning och tolkning. 

Första steget i arbetet är att bestämma varför analysen genomförs och vad målen med resultatet 
är. Vilka avgränsningar ska göras? Hur omfattande ska det analyserade produktsystemet vara? 
Vilka/vilket miljöproblem ska fokus vara på och vad kräver de för typ av data? Som Figur 5 visar 
är en LCA en iterativ process vilket innebär att de olika delfaserna löper parallellt med 
tolkningsfasen genom arbetet. Insamlingen av data är avgörande för att genomföra en 
omdömesgill tolkning och få ett användbart resultat.  Till exempel kan det för ett produktsystem 
innefatta data för resurser, tillverkningsprocess och avfallsutsläpp.  Efter beräkning av 
inventeringsdatan bedöms slutligen produktsystemets totala miljöpåverkan där en efterföljande 
tolkning kan sammanfatta svagheter och styrkor som rekommendationer kan baseras på. 
Tillämpningarna av en LCA kan till exempel vara marknadsföring, strategi, förbättring av 
produkter med flera. (Carlson och Pålsson, 2008 s. 45-46) 
 
För att studera den ekonomiska nyttan som kommer med en miljöpåverkansbedömning, kan en 
LCA kombineras med en LCC-analys (Life Cycle Cost). Målet med en LCC-analys för en produkt 

                                                 
3 International Organizations for Standardizations, finns på: http://www.iso.org/iso/home.html, hämtad 2012-08-30 
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är att definiera den totala kostnaden för hela produktens livslängd; från designfas, produktion, 
användning och slutligen återvinning av förbrukad produkt, för att se vad som kan 
kostnadseffektiviseras. Genom att tidigt anamma en kostnadsanalys i produktutvecklingen kan 
kostnads -och konstruktionssambanden tydliggöras och på så sätt höga kostnader identifieras. 
(Durairaj. et al. 2002) Designfasen är den viktigaste fasen i en produkts liv, speciellt sett utifrån 
funktionalitet, kostnad och miljöbelastning. Det är i designfasen som 70 % av den slutliga 
kostnaden av en produkt bestäms (Jeswiet och Hauschild 2005). Till skillnad från vanliga 
ekonomiska modeller ser en LCC till hela produktens livscykel och behandlar inte bara 
investeringskostnaderna utan även operationskostnaderna under hela cykeln. En LCA tar inte på 
samma vis hänsyn till hur kostnader beror av tiden som det görs i en LCC och av den 
anledningen kan det, ur ett användarperspektiv, vara lämpligt för företag att använda sig av LCC 
vid beslutsfattande av ekonomiska konsekvenser för miljöfrågor. Enligt Gluch och Baumann kan 
LCC-verktyg även vara effektiva i utbildningssynpunkt för beslutsfattaren/användaren som 
genom appliceringen av analysen kan få ökad kunskap om de miljöfrågor som analysen 
behandlar. (Gluch, P. Baumann, H. 2004) 

 
4.3 Vilka aktörer påverkar ekodesign? 
På marknaden finns ett antal aktörer bl.a. producenter, myndigheter, forskare och kunder, som 
alla spelar en viktig roll för hur en produkt påverkar miljön. Som tidigare nämnts styr 
myndigheterna producenterna med lagar och styrmedel och kunder styr användarbehovet då de 
ställer krav på vilka nya produkter som ska produceras. Myndigheter har idag en ledande roll med 
övergripande kontroll av hur utvecklingen av produkters miljöpåverkan fortskrider. De har 
möjligheter att följa upp miljömålen, göra prioriteringar, göra lämpliga åtgärder och ytterligare 
uppföljningar, vilket är användbart för exempelvis forskare och experter som behöver 
information till analyser för utveckling av till exempel nya verktyg. (Naturvårdsverket 2005) 
Företag styrs huvudsakligen av styrmedel och lagkrav när de implementerar sitt miljöarbete. Detta 
ställer höga krav på myndigheter där tydlig uppföljning av producenternas arbete är en väsentlig 
faktor som kan skapa problem och vara kostsamt. Vid implementering av ett nytt lagkrav krävs 
en bra testmetod för granskning av att produkterna faktiskt uppfyller kraven, i annat fall skulle 
lagen bli lönlös. 4 
 
Ekodesigndirektivet samt energimärkningen är exempel på styrmedel som främjar utvecklingen 
av energieffektiva produkter under användarfasen.  Figur 6 visar en traditionell produktkurva där 
ekodesigndirektivet och energimärkningen har lagts till för att visa på dess genomslagskraft. 
Ekodesigndirektivet ställer ett minimikrav på produkters energieffektivitet, vilket gör att många 
produkter lägger sig precis på gränsen för kravet, se sträckande linjen i Figur 6. För att ytterligare 
pressa industrin läggs energimärkning till vilket ger en större spridning på kurvan på grund av att 
producenterna inte vill ha den sämsta märkningen, se prickade linje, Figur 6. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Intervjurespondent Energimyndigheten, Stockholm 2012, intervju 2012-03-28  
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De lagkrav som ekodesignförordningarna innebär kommer att påverka produktutvecklingen 
framöver och det gäller att tillverkare, importörer och säljande företag själva uppmärksammar 
kraven. Företag som ligger i framkant gällande energieffektivisering kommer av den anledningen 
ha en konkurrensfördel då energimärkningsdirektivet syftar till att underlätta för konsumenterna 
att välja de energisnålaste produkterna på marknaden. 5 
 
Det är myndigheternas ansvar att förse konsumenten med relevant information för att öka 
medvetandet och kunskapen kring miljöanpassad produktutveckling och varför konsumenten ska 
välja de gröna produktalternativen. Denna teori stärks även i Mannemar och Daugbjergs artikel 
(2010) där det anses att konsumenternas förtroende för miljömärkning tilltar genom utbildning 
och ökad miljömedvetenhet.  
 
Forskning visar att inga externa faktorer förutom ekonomi eller lagar och styrmedel kan influera 
implementerandet av ekodesign på företag (Borchardt et al., 2010). Ekodesigndirektivet ser 
endast till produktens användningsfas, visioner finns emellertid att det ska innefatta hela 
produktens livscykel. Att se till en hel produkts livscykel är svårt eftersom det inte finns någon 
generell LCA som kan tillämpas på samma sätt av alla aktuella aktörer. Nästa steg för att driva 
energieffektiva produkter framåt ytterligare är forskning och innovation, vilket lagstiftningar kan 
sätta stopp för. Det gäller för myndigheterna att ge företagen tid att anpassa sig till kraven, så att 
de nya lagarna inte slår ut verksamheter.6 I artikeln EcoDesign and future environmental impacts 
(2005) tror författarna att styrmedel och lagar kommer kontrollera företagen mer i framtiden och 
att ett livscykeltänk kan bli aktuellt att implementera som ett produktkrav i en lagstiftning 
framöver. 

                                                 
5 6 Intervjurespondent Energimyndigheten, Stockholm 2012, intervju 2012-03-28 
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Figur 6. Ekodesigndirektivet och energimärkningens genomslagskraft. 
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4.4 Ekonomiska fördelar med ekodesign 
Artikeln Economic benefits tied to ecodesign (2011), visar att den första ekonomiska vinningen 
som fås med ekodesign är minskade kostnader, främst genom materialminimering, men att den 
huvudsakliga och långsiktiga fördelen är ökade intäkter, i form av större producerade 
volymandelar. Studien uppvisar även att ekodesignade produkter har minst lika bra vinstmarginal 
som traditionellt tillverkade produkter. För att påvisa den ekonomiska och miljöeffektiva nyttan 
kan, som tidigare nämnts, en livscykelkostnadsanalys LCC fungera som incitament för att t.ex. 
köpa en mer energieffektiv produkt. Tillgång till förenklade livscykelkostnadsanalyser kan 
möjliggöra, för såväl professionella inköpare som konsumenter, att vid inköpet beräkna och ta 
hänsyn till kostnaden för en produkt under hela dess livscykel. Mer utvecklade LCC kan dock 
behövas för produktutvecklare för att kunna jämföra olika produkter och därför bör en standard 
utvecklas. En enhetlig metod möjliggör jämförelser mellan olika alternativ, ökar tydlighet och 
begriplighet av resultatet. Det finns behov av att även kommunicera totalkostnad för inköp och 
konsumentens användarfas i form av mer förenklade LCC-analyser, framförallt för produkter där 
en stor del av miljöpåverkan och kostnaden uppkommer under användningen av produkten. 
(Naturvårdsverket 2005) Producenter spelar idag en huvudroll i miljöpåverkan och 
teknikföretagen bör ta sitt ansvar eftersom alla produkter har konsekvenser både i produktens 
tillverknings -och användarfas. Att största belastningen hos elektronikprodukter ligger i 
användarfasen menar många forskare som anser att det är i den fasen som producenterna måste 
ta sitt ansvar som produktutvecklare.  
 
I artikeln Economic benefits tied to ecodesign (2011) dras slutsatsen att företag med ett 
livscykeltänkande kommer vara mer framgångsrika. Produkter måste dock bidra med konkret 
nytta till sina användare förutom den minskade miljöpåverkan för att påvisa lönsamheten. 
Artikeln pekar också på att miljöanpassade produktutvecklingsprojekt på små –och medelstora 
företag med Buisiness-to-Business verksamhet (B2B) visat sig bli mer framgångsrika än på stora 
företag.  
 
Producenten har krav från konsumenten att tillgodose behov genom att lansera rätt produkt på 
marknaden, samtidigt som de begränsas av krav från myndigheter och regering. Vid framtagning 
av nya produkter behöver producenten se över vilka lagkrav som gäller för till exempel farliga 
kemiska ämnen och produkters energiförbrukning i enlighet med den lagstiftning som gäller. Det 
har visat sig att företag fokuserar sitt miljöarbete på de resursområden som är reglerade eller där 
indikationer ges om framtida lagstiftningar. Lagar och regler har visat sig ha en avgörande roll då 
företag som aktivt arbetar med miljöanpassade produkter i vissa fall kan få ett försprång när nya 
regler utfärdas och därmed ligga i bräschen. Miljöfrågor anses generellt som komplicerade och 
svåra att förstå, och även här har lagstiftningar ett stort inflytande på företagens kunskap vid 
förmedling av miljöinformation. (Naturvårdsverket 2005)  
 
Med miljömärkning av produkter avses information kring produktens livscykel som till exempel 
energianvändning, farliga substanser, användning och återvinning (Naturvårdsverket 1999).  
Målet med märkningen är att genom ett livscykeltänk stimulera ett förbättringsarbete och 
underlätta konsumentens miljöanpassade produktval (Naturvårdsverket 2004). För att kunna 
förstå produkters miljöpåverkan krävs lättillgänglig, kvalitetssäkrad och komplett 
miljöinformation. En förutsättning för att uppnå detta inom organisationer kräver dock att 
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miljöinformationen är integrerad med de ordinarie informationsflödena internt på företagen.  
Detta är dock ett stort problem på företag då informationssystem för miljöaspekter ofta inte är 
integrerade med andra informationssystem t.ex. kravspecifikationer eller ekonomiska system, 
vilket gör det svårt att i en tidig fas ta viktiga beslut gällande produktutvecklingen. För integrering 
av miljöaspekter i utvecklingsprocessen behöver produktutvecklaren miljökunskaper och enkla 
utvärderingsmetoder. LCA är ett relevant hjälpmedel men leder inte till direkta svar eller 
lösningar. På stora företag finns ofta miljöexperter att tillgå till skillnad från små -och medelstora 
företag. Därmed står små -och medelstora företag inför en större utmaning och anses vara i stort 
behov av enkla LCA-verktyg och även tolkningshjälp av resultatet. Miljödeklarationer och 
livscykelanalyser är komplexa och därmed för närvarande mer anpassade till stora företag. Det 
finns ett stort behov av enklare verktyg och vägledningar mer anpassade till de mindre företagen, 
där kunskapen om sina produkters miljöbelastning ofta saknas. Mindre produktföretag efterfrågar 
miljöinformation kopplat till lagstiftning, information ska vara lättillgänglig, högagerad och 
kvalitetssäkrad. Dessa typer av företag bör även ha förenklade LCA- verktyg och tolkningshjälp 
av resultatet. Mindre företag anser att det inte får kosta så mycket för konsumenten att välja den 
miljövänliga produkten, det ska inte skilja i pris från de andra produkterna. Stora företag är mer 
betalningsvilliga än små, de har mer resurser och styrs i högre utsträckning av marknaden. 
(Naturvårdsverket 2005) 
 
Filippa Berger (Sustainability day 2012) förespråkar tjänstedesign som en resursfri kundnytta och 
menar att fokus bör ligga på vad kunden verkligen önskar för funktion. Tjänstedesign har de 
senaste åren i och med digitaliseringen kommit att bli ett miljöeffektivt alternativ som ersätter, 
alternativt kompletterar, produkter. Den kanske idag mest kända exemplet i svensk innovation, 
Spotify (Spotify 2012), digitaliserade den traditionella skivan varpå en stor del av produktionen av 
skivan upphörde. I och med denna typ av ersättning minskades transporter, plaster, kemikalier, 
återvinning, produktion osv. för denna produkttyp, miljövinningen och tjänstedesign kan därmed 
kopplas till ekodesign. Det som hände i och med digitaliseringen var att skivorna inte ägdes 
längre, utan hyrdes. Tusentals skivor omformades till en prenumerationstjänst och kunden fick 
tusentals skivor att tillgodose sig för en summa. Vinningen med tjänstedesign är att fokus ligger 
på användarens verkliga behov och inte ägandeskapet av produkter. Lönsamheten för 
producenter med tjänstedesign kanske huvudsakligen ligger på resursminimeringen av 
materialomkostnader samt den långsiktiga nyttan om tjänsten är prenumerationstjänst.  
 
Användaren av produkten styrs av marknaden, det som finns att tillgodose konsumeras. När 
konsumenter ska göra ett inköp fattas beslut i allmänhet mycket snabbt och konsumenter har 
därmed behov av lättillgänglig, förstålig, enkel och enhetlig miljöinformation för att köpet ska 
miljöoptimeras, i vissa köpsituationer krävs även en mer detaljerad information. De 
köpsituationer som konsumenten ställs inför där producenten borde se över 
informationsmöjligheter är; övervägande före köp, inköpstillfälle, användning och avyttring. 
(Naturvårdsverkets 2001) Konsumenterna vill kunna förutsätta att alla produkter på marknaden 
är säkra och generellt är konsumenterna inte speciellt medvetna om produkternas miljöpåverkan, 
behovet av lättillgänglig information är därför nödvändig (Naturvårdsverket 2005). I artikeln 
Consumer effects of environmental impact in product labeling (2011) menar författarna att 
konsumenter generellt tror att gröna produkter är dyrare och av sämre kvalitet än det icke gröna 
alternativet. Där den främsta anledning beror på bristande miljöinformation. Pickett-Baker och 
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Ozaki (2008) har uppmärksammat att förutom städprodukter kan de flesta konsumenter inte 
identifiera gröna produkter, vilket kan bero på att miljömärkningen fallerar och inte gör intryck 
hos konsumenten. Pickett-Baker och Ozaki menar även på att det finns ett växande intresse och 
ett nödvändigt behov av tydligare miljöinformation för att göra konsumenten medveten om sina 
val. Tyvärr har det visat sig att miljömärkta produkter endast omfattar några få procent av den 
totala marknaden, vilket bör kunna tolkas som att efterfrågan på miljöinformation från 
slutkonsumenter generellt sett är relativt svag (Naturvårdsverket 2005).  
 
Länken mellan myndigheter och konsument är utbildning, vilket är ett gott incitament till att öka 
konsumentens förtroende till eko-märkning. Enligt Mannemar Sonderskov och Daugbjerg (2010) 
krävs tre villkor innan en grön konsumtion kommer att vara utbredd, där det första är att 
konsumenten måste ha en relativt hög miljömässig kunskap innan den börjar konsumera eko-
produkter, vidare krävs att konsumenterna är villiga att ta ett miljövänligt beslut vid individuella 
köp då gröna produkter oftast är dyrare än vanliga produkter. Tredje, på grund av detta högre 
pris, måste konsumenterna också ha tillräcklig information för att kunna säkerställa att 
produkternas anspråk på att vara miljövänlig, verkligen uppfylls. 
 
Trots alla problem med bristande miljömärkning och information direkt anpassad till konsument 
kan det konstateras att energimärkningen av vitvaror genom Ekodesigndirektivet, lett till en 
förskjutning av utbudet med modeller av de bästa klasserna (Naturvårdsverket 2005). 
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5 Vad säger de tillfrågade forskarna och producenterna? 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av den studie som genomförts för att kartlägga producenternas relation till 
miljöeffektiv produktutveckling. Studien baseras på enkäter besvarade av aktuella forskare och svenska 
produktutvecklande företag samt intervjuer med relevanta miljöintressenter (se Bilaga 3, 4 och 5).  

 
Producenterna spelar idag en viktig roll gällande produkters miljöpåverkan och därmed även i 
dagens miljöproblem. En lösning på problemet kan sammanfattas i begreppet ekodesign men 
undersökningen visar att ett aktivt och mer omfattande hållbart arbete inte är en självklarhet i 
produktframtagningsprocessen idag.  

 
5.1 Producenternas relation till ekodesign idag 
Att ekodesign inte är ett nyttjat begrepp hos alla producenter idag, menar vissa forskare, se Bilaga 
8, fråga 10, beror på att begreppet ekodesign kan uppfattas flummigt och att det inte finns en 
kortare version av det. Ordet eko har blivit ett modeord som figurerar, förutom i 
produktframtagningen, i textila och livsmedelssammanhang, så som även i hudvårdsindustrin. 
Resultat visar dock att ekodesign som begrepp är relativt etablerat bland de tillfrågade 
producenterna i den här undersökningen, hela 80 % svarar Ja på frågan om de hört talas om 
ekodesign, se Bilaga 9, fråga 13. Resultatet visar att en viss form av ekodesignarbete faktiskt 
uträttas av industrin idag. I enkätundersökningen som producenterna besvarat visar det sig att 
majoriteten tar hänsyn till sina produkters energikonsumtion, under hela livscykeln eller under 
användarfasen, och det är endast några få procent som inte beaktar energiåtgången över 
huvudtaget, se Figur 7. 

 
Figur 7. Producenters tillsyn av energikonsumtion, Bilaga 9, fråga 16 & 17. 
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I den enkätundersökning där producenterna har svarat bekräftas att majoriteten av företagen har 
ett strategiskt miljöarbete, en miljöansvarig och utvecklar produkter utifrån ett miljöperspektiv. 
Ingen av de svarande saknar helt miljöaspekter i organisationen, se Figur 8. Resultatet pekar 
ävenledes på att flera av företagen har tydliga mål och riktningslinjer i form av direkta individuella 
miljömål, Bilaga 9, fråga 8. 
 

 
Figur 8. Producenternas miljöarbete, Bilaga 9, fråga 3, 4 och 11. 

 

5.2 Uppmärksammade problem med miljöanpassad produktutveckling 
Undersökningen har visat att det finns flera aspekter som gör att den miljöanpassade 
produktutvecklingen inte är tillräckligt utbredd att det finns problemen som begränsar att 
praktiken anammas fullt ut.  Som tidigare nämns styr myndigheterna producenterna med hjälp av 
styrmedel och lagar, där kontrollen ställer nya krav och begränsningar på producenterna, i och 
med nya lagstiftningar. En omställning efter att en ny lagstiftning införts kräver en ny typ av 
testningsmetod för produktens trovärdighet och anpassning. Detta gäller såväl producenternas 
interna testning men även myndigheternas kontrollering av att de nya produkterna som lanseras 
håller måtten för de nya reglerna och standarderna. Den tillsyn som myndigheterna ansvarar för 
sker på nationell nivå och är en relativt dyr process. Detta gör att många nationer inte mäktar 
genomföra tillsynen vilket i sin tur leder till att flera nationer inte följer med i utvecklingen mot 
en mer miljöanpassad produktutveckling. Den omställningstid som kommer med en ny 
lagstiftning kan för många företag vara en kritisk period där många företag, på grund av 
omställningen, kan slås ut från marknaden. Detta drabbar främst småföretagen där många har 
problem med styrmedel och lagar.7 
 
Enkätundersökningen som producenterna besvarat (Bilaga 9, fråga 9) visar att de är få som har en 
direkt kontakt/dialog med de relevanta myndigheterna för att aktualisera sig i miljöfrågorna vilket 

                                                 
7 Intervjurespondent Energimyndigheten, Stockholm 2012, intervju 2012-03-28 
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kan bedömas som ett problem. Trots att resultatet visar att det är lagar och styrmedel som 
producenterna väljer att fokusera på i sitt ekodesignarbete så verkar strategin för hur uppdatering 
av nya miljöutmaningar brista. Det finns inget gemensamt utbildningsforum för att få kunskap 
om dessa typer av normer och utmaningar. 
 
En livscykelanalys LCA är ett vanligt förekommande verktyg för ekodesign och fungerar inte 
bara som optimeringsmedel för att konkretisera hur miljöanpassade produkter faktiskt är, utan 
fungerar även som kommunikationsmedel mellan producenter och myndigheter. För att LCA-
verktyget ska fungera optimalt krävs att det stöds av fast och tillförlitlig data, vilket kräver en 
standardiserad LCA, detta finns inte idag8.  
 

”När det gäller LCA vore det fantastiskt om vi kunde få EN metod som fungerade, men då måste vi kunna koppla den 
till att lösa datainsamlingen och livslängden. Hur ska vi mäta livslängden?” 9 

 
Kontrolleringen av produkters livslängd är ett stort problem enligt intervjurespondent på 
Energimyndigheten, och det finns idag inte någon vettig metod för att mäta produkters livslängd, 
då de beror av olika faktorer så som form och design, funktion och hållbarhet. Så länge det inte 
finns vettiga testmetoder att använda för kontroll och mätning av produkters totala 
miljöpåverkan, begränsas myndigheternas möjligheter att ställa krav på producenterna och stifta 
nya lagar.  
 
Vidare menar Monika Olsson (Bilaga 3), Kungliga Tekniska Högskolan, att systemgränserna i en 
LCA är ett stående problem. Företag kan utnyttja denna bristande egenskap hos verktyget genom 
att sätta sina egna systemgränser och dra nytta av det. Det resultat som producenten önskar 
presentera kan de enkelt skapa genom att sätta fördelaktiga systemgränser och av den 
anledningen bör en LCA tolkas med försiktighet. Att detta är ett allvarligt problem samtycker 
även flera av de forskare som svarat på enkätundersökningen (Bilaga 8, fråga 6) som anser att en 
internationell standard för en objektiv bedömning skulle lösa problemet. 
 

”Den största kritiken är att verktyg bygger på våra värderingar och inte på objektiv kunskap och pålitlig data.”  
- Professor inom kärnkemi och industriell materialåtervinning, Chalmers (Bilaga 4) 

 
Många av de svarande forskarna menar att LCA-verktygen är svårtolkade och bygger på 
otillförlitlig data. Kvalitetssäkring av analysen och en mer generell, ömsesidig förståelse av 
resultatutvärdering krävs.  
 
Att producenterna inte insett potentialen och den lönsamhet som kan komma med en 
miljöanpassad produktutveckling anser forskarna kan sammanfattas i okunskap ( 
Bilaga 8).  

 
Undersökningar som gjorts visar att hela 100% av Sveriges befolkning känner till klimatfrågan men att långt ifrån alla 

accepterar problemet. Resultat visar dock att det är långt ifrån alla som känner till att klimatfrågan blir värre och värre och 
att det inte går åt rätt håll. 10 

                                                 
8   9  10 Intervjurespondent Energimyndigheten, Stockholm 2012, intervju 2012-03-28 
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Enkätundersökningarna visar att kunskapsbrist även är ett stort problem hos de producenter som 
tillfrågats. På frågan om vad producenterna anser vara deras största hinder vid utvecklandet av en 
ny produkt (Bilaga 9, fråga 14) svarar hela två femtedelar ”brist på kunskap inom företaget”. 
Generellt brister det i den grundläggande kunskapen kring miljöproblemet.  
I producentundersökningen som gjorts är det knappt hälften som känner till klimatmålen, 
”tvågradersmålet” (Naturvårdsverket 2012) och 20-20-20 målet (Europaparlamentet 2012), se 
Figur 9, blå stapel. Cirka en fjärdedel av producenterna har ingen kunskap om de två 
miljöproblemen, se Figur 9, lila stapel. 

 

 
Figur 9. Producenternas kunskap i grundläggande miljöproblem, Bilaga 9, fråga 1 och 2. 

 
Att företagen inte agerar som de borde när det kommer till miljöanpassad produktutveckling 
beror på att det är en ekonomisk fråga och att intresset idag främst ligger på 
marknadsföringsbudgeten och inte är integrerad i hela organisationen 11. Samarbetet och 
integreringen mellan olika aktörer måste öka för att producenternas miljöeffektiva arbete ska 
optimeras (Bilaga 8). Producenterna saknar idag en helhetssyn när det kommer till begreppet 
hållbar utveckling, varpå företagen antingen väljer att fokusera på de sociala aspekterna eller 
utsläpps problemen, inte från vaggan till graven, varpå konsumentledet ofta försummas helt 12. 
 
Conrad Luttropp, ekodesignforskare KTH, menar att dagens företag inte vet sina egna behov 
gällande ekodesign. Om företag tillfrågades om de är intresserade av att integrera ett miljöarbete 
för sin egen skull, tror han att svaret skulle bli Nej. Forskarna tror att producenterna inte har 
insett potentialen och förstått möjligheterna med ekodesign, då producenterna tror att det kostar 
både pengar och tid (Bilaga 8), dock finns optimistiska forskare som tror att trenden håller på att 
vända. 

                                                                                                                                                         
 
11 Luttropp Conrad, Professor Industriell teknik och Mangement Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm 2012, 
intervju 2012-04-10 
12 Olsson Monika, MSc Industriell Ekologi Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2012, intervju 2012-02-14 
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”Tror dock att det börjar bli bättre på den fronten, då företag inser att det finns ekonomi i det.”  

‐ Doktorand Industriell ekologi, Kungliga Tekniska Högskolan 

 
Resultat visar att ett av producenternas största hinder för att utveckla ekodesignade produkter är 
höga kostnader och låg lönsamhet (Bilaga 9, fråga 14). Resultatet stärker producenternas problem 
med att driva en miljöeffektiv produktutveckling i rätt riktning. I frågan om producenterna kan se 
ett en stark efterfrågan av ekodesignade/ekoeffektiva produkter hos sina kunder svarar knappt 
hälften Ja (Bilaga 9, fråga 15). 
 
Majoriteten av de svarande som planerar sin produktutveckling utifrån ett miljöperspektiv svarar 
även att de ser en stark efterfråga hos sina kunder. Alla de svarade som ser en stark efterfråga hos 
sina kunder planerar också sin produktutveckling utifrån ett miljöperspektiv, se Figur 10, blå 
stapel. 
 

 
Figur 10. Efterfrågan och utveckling av miljöeffektiva produkter, Bilaga 9, fråga 11 och 15. 

 

5.3 Incitament som driver producenterna 
Att det är lagar och styrmedel som driver producenterna mot en miljöanpassad produktutveckling 
idag anser hälften av forskarna, medan en femtedel betonar lönsamheten som drivkraft (Bilaga 8). 

 
”Jag tror att lönsamhet är den enda riktiga drivkraften i all produktutveckling.”  

-Lektor hållbar utveckling, Uppsala Universitet (Bilaga 4) 
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Producenterna själva anser att minimerade kostnader är en av de viktigaste faktorerna för att 
anamma en mer miljöanpassad produktframtagning samtidigt som de lägger störst vikt vid att 
tillgodose sina kunders efterfrågan, se Figur 11. 
 

 
Figur 11. Drivkrafter för att utveckla miljöeffektiva produkter, Bilaga 9, fråga 12.  

 
Monika Olsson, på Kungliga Tekniska Högskolan menar att företagen inte har någon framtid om 
de inte satsar på hållbar utveckling. Satsningen kommer kanske inte visa sig lönsam det första året 
men senare i framtiden, företag måste tänka i längre perspektiv än till nästkommande år. Monika 
Olsson menar även att företagen är medvetna om att de måste anpassa sig långsiktigt. 
 
Forskarna tror att ytterligare en drivkraft för producenterna skulle kunna vara skattelättnader av 
olika slag. De anser att resurser bör beskattas hårt och att skatterna på arbetskraft borde 
minimeras. En del av forskarna tycker att företag bör belönas för sin miljöeffektivisering, för att i 
större utsträckning framkalla ett miljöarbete, trots risken att minimera företagsvinsten. Att 
bedriva en bra miljöpolitik ser vissa forskare som ett bättre alternativ än att lämna ansvaret på 
företagen själva, kunderna eller konsumenterna.    
 
Kundbehovet/efterfrågan hos kund verkar vara den huvudsakliga drivande kraften även i frågan 
kring vad som är den största drivkraften hos företag för att implementera ett miljöeffektivt 
arbete. Marknadsbehovet styrs av konsumenterna som i sin tur ställer krav på producenterna. 
Forskarna tycker att det läggs för stor vikt på konsumenterna.  
 

 ”Jag tycker att det allmänt finns en alldeles för stor förväntan på att konsumenterna skall lösa miljöfrågan.” 
-Professor Chalmers (Bilaga 4) 
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Konsumenterna har dock kraften att styra företag mot en mer miljöanpassad produktutveckling 
genom att kräva ekodesignade produkter. Men för att detta ska kunna genomföras krävs det 
större kunskap och medvetenhet hos konsumenterna vilket forskarna tror saknas. Det måste vara 
enklare och billigare att göra rätt, gäller likväl för konsumenter som producenter. 
 

5.4 Utmaningar 
Svårigheterna med att implementera ekodesign i industrin idag är många och så är även de 
framtida utmaningarna. Resultatet visar dock att det inte finns någon gemensam tydlig 
uppfattning bland producenterna själva om vad de anser vara deras största framtida utmaning, 
forskarna är dock eniga. 
 
Tillfrågade forskarna anser att producenternas största utmaningar när det kommer till 
miljöeffektiv produktutveckling, blir svaret enhetligt strategi. Idag finns inget tydligt 
tillvägagångssätt för framtagning av miljöanpassade produkter. Ett helhetsperspektiv, en 
systemsyn, ses som producenternas största utmaning enligt forskarna. För att kunna 
implementera en klar strategi krävs kunskap kring problemet. Resultatet visar att kunskapsbristen 
hos producenterna är stor och att de inte vet hur de ska gå till väga för att uträtta ett 
miljöanpassat produktutvecklingsarbete (Bilaga 9). För att framkalla ett utbrett ekodesignarbete 
tror forskarna att kunskap och utbildning kan vara avgörande för att förändra företagsbeteendet i 
framtiden, framförallt för att producenterna ska inse den ekonomiska vinningen som kan komma 
med ekodesign. 
 

”Företag som ide och begrepp drivs inte av ansvarstankar, utan i rent vinstsyfte.”  
-Lektor hållbar utveckling, Uppsala Universitet (Bilaga 4) 

 

Forskarna tror att fokusering på den ekonomiska vinsten för företagen är en drivande faktor 
vilket bland annat styrs av kundernas efterfrågan av gröna produkter. Producenterna själva 
bedömer bristande kundefterfrågan som en av de huvudsakliga framtida utmaningarna (Bilaga 9). 
För att öka kundefterfrågan krävs ökad kunskap kring miljöproblemet även hos konsumenterna 
så väl som hos producenterna, en svår och omfattande utmaning enligt forskarna (Bilaga 8, fråga 
12). 
 
Undersökningen visar att forskarna och producenterna samtycker kring den inverkan styrmedel 
och lagar har för att den miljöanpassade produktutvecklingen faktiskt uppfylls. På frågan vad 
forskare tror krävs för att producenterna ska ta mer ansvar i ekodesignfrågan ges följande 
resultat, se Figur 12, där hårdare krav på styrmedel och lagar dominerar. 
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Figur 12. Vad forskarna tror krävs för att producenterna ska ta mer ansvar i ekodesignfrågan, Bilaga 8, fråga 9. 

 
Anders Modig, hållbarhetschef på ÅF menar att industrin står inför väldiga utmaningar eftersom 
mycket beror på politiska beslut. Om inte långsiktiga förutsättningar ges för industrin så är det 
svårt att våga satsa på förnybar energikraft och dylikt. Industrin lider av att det är sådana 
svängningar, men det kommer att stabiliseras med tiden, det kommer att bli bättre. 
 
Mycket forskning pågår idag kring att ta fram vettiga bedömningsverktyg och verifieringsverktyg 
för att förbättra de problem som uppstår idag med LCA-verktyget. Skillnaden på de verktyg som 
kan användas för forskning och granskning i jämförelse med de som producenter och konsulter 
kan använda på företag idag är stor13. Det som önskas är en kvalitetssäkring av analysen och en 
mer generell, ömsesidig förståelse av resultatutvärderingen.  
 

”Med en riktig analys skulle man få fram vart producenterna skall lägga krutet.”  
-Professor hållbar konsumtion och produktion, Lunds Universitet 

 

Att den huvudsakliga utmaningen i livscykelanalysen är energianvändningen i användarfasen och 
att kraven på helhetsperspektivet kommer att bli hårdare ser producenterna själva kan komma att 
skapa problem i framtiden (Bilaga 9). Att det är livslängden hos framförallt apparater som är en 
stor framtida utmaning menar Conrad Luttropp som även tror att användarfasen kommer att 
vara vitalast i framtiden. 
 

”Många företags fokus ligger idag på att kontrollera och minimera gifter i en LCA fast störst miljöpåverkan sker i 
användarfasen.” 14 

 
 

                                                 
13 Olsson Monika, Industriell Ekologi Kungliga Tekniska Högskolan, 2012-02-14 
14 Luttropp Conrad, Industriell teknik och Mangement Kungliga Tekniska Högskolan, 2012-04-10 
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Att ta fasta på användarfasen är något som Energimyndigheten genom ekodesigndirektivet valt 
att fokusera på. Genom att komplettera direktivet med energimärkning ställer de idag krav på 
produkters användarsida och styr därmed producenterna mot en miljöeffektivare användarfas. 
Intervjurespondenten från energimyndigheten menar att potentialen att göra omfattade 
förändringar på denna sida är stor och att det i en LCA ofta är energin som ger störst 
miljöpåverkan. Människan som konsument slösar enorma mängder energi idag och det bör 
därför diskuteras om det är kring energieffektiviteten den riktiga potentialen bör ligga i framtiden. 
Fokus bör ligga på resursvinning för slutanvändaren som har möjlighet att spara pengar på 
energisnåla produkter vilket borde vara ett incitament för producenten att sälja energieffektiva 
produkter och samtidigt erhålla beröm för sin insats.15 
 

5.5 Tjänstedesign 
Forskarna anser att tjänstedesign är något som kommer komma mer och mer i framtiden men de 
tror inte produkterna behöver bli färre för det. Tjänster kan i vissa fall ersätta produkter men 
forskarna trycker starkt på att tjänster inte kan existera utan resurser och produkter. En del av 
forskarna tror och hoppas att kommande generationer kommer driva fram helt andra typer av 
produkter på grund av att deras syn på ägande är helt annorlunda. 
 
 

  

                                                 
15 Intervjurespondent Energimyndigheten, Stockholm 2012, intervju 2012-03-28 
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6 Analys av ekodesign i industrin 
 
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån producenters problem, drivkrafter och framtida utmaningar med att 
utveckla miljöanpassade produkter. 

 
Att ekodesign inte är en industriell åtgärd som genomförs över en dag, pekar all fakta på. Genom 
att se hur utvecklingen av ekodesignbegreppet förändrats, där omformuleringen tagit ca 30 år, 
inses ämnets komplexitet (Plouffe S, et al. 2010). Med tiden har dåtidens punktinsatser och 
konkreta åtgärder för en renare produktutveckling blivit bredare och infattar idag flera aspekter 
att ta hänsyn till (se Bilaga 1 för exempel). Brandt och Gröndahl (2010 s.179) menar att det inte 
finns någon direkt och enkel lösning på produktutvecklingens miljöproblem, i och med den 
helhetssyn som nu anammats.  Företagen och producenterna behöver tid till att anpassa sig till de 
krav som myndigheterna ställer. Att beakta ekodesignlagar och implementera ett ekodesignarbete 
är en tidskrävande åtgärd vilket påverkar etableringen av ekodesignarbetet hos producenterna16. 
Monika Olsson menar att företag som inte hänger med i svängarna och satsar på hållbar 
utveckling i ett längre tidsperspektiv kan komma att få problem. Företagen måste förstå 
vinningen för framtiden, troligen kommer insatsen inte att vara lönsam det första året men 
följande år. Anders Modig håller med och menar att industrin måste ges tid och långsiktiga 
förutsättningar annars blir det svårt för företagen att satsa på ekodesign. Detta är något som 
industrin lider av men troligen kommer det stabiliseras med tiden och bli bättre. 
 
Tidsaspekten verkar som ett obemärkt problem i ekodesignarbetet, både som teori och praktiskt 
genomförande. Ur den undersökning som genomförts utfaller mer konkreta svårigheter där 
resultatet kan sammanfattas i Figur 13. Figuren redogör för vad forskare och producenter anser 
om problem, drivkrafter och framtida utmaningar med att utveckla miljöeffektiva produkter.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Intervjurespondent Energimyndigheten, Stockholm 2012, intervju 2012-03-28 
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Figur 13. Sammanfattning av resultatet. 
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6.1 Problem med ekodesign idag  
De huvudsakliga problem producenterna står inför vid utveckling av miljöeffektiva produkter är 
enligt undersökningen avsaknad av kundefterfrågan, strategi och livscykeltänk.  
 
Resultatet visar att det viktigaste för producenterna är att tillfredsställa deras kunders behov, de 
bedömer dock att efterfrågan på ekodesignade produkter är bristfällig. Vidare menar 
producenterna att de inte kommer utveckla miljöeffektiva produkter så länge deras kunder inte 
efterfrågar den typen av varor. Krav från myndigheter krävs därmed enligt forskare för att företag 
ska påbörja ett miljöarbete. Om det ställs krav på företag kommer de i sin tur ställa krav på sina 
underleverantörer, varpå kedjan är igång. Målsättningen är att miljöaspekter blir integrerade i 
företagens ordinarie informationsflöden, för att på så sätt öka medvetenheten och få hjulet att 
börja snurra både internt och på marknaden. De företag som inte inleder ett miljöarbete i 
förlängningen kommer slås ut från marknaden17. Detta kan ses som en självklarhet men enligt 
enkätundersökningarna (Bilaga 8 och 9) ligger många producenter på en helt annan kunskapsnivå, 
långt efter forskarna, när det kommer till förståelsen av miljöanpassad produktutveckling. 
 

Vid implementering av ekodesignarbete i en organisation krävs integrering i hela 
utvecklingsprocessen. Enligt Monika Olsson saknar ett flertal producenterna en helhetssyn när 
det kommer till begreppet hållbar utveckling. De fokuserar ofta på en del och inte på produktens 
totala resursanvändning. Att producenterna saknar ett livscykeltänk är enligt 
enkätundersökningen, som besvarats av forskare, sammankopplat med en bristande strategi och 
okunskap.  
 

Forskarna anser att strategi är producenternas största problem för att utveckla miljöanpassade 
produkter. Det finns inget generellt tillvägagångssätt vid framtagning av miljöeffektiva produkter, 
vilket gör det svårt för producenterna att på ett lönsamt sätt utföra ett ekodesignarbete. I artikeln 
Integrating ecodesign by conducting changes in SMEs (2007) anser författarna att befintliga 
ekodesignverktyg i princip är oanvändbara för icke-experter. Detta gör det svårt speciellt för 
mindre företag att anamma ekodesign varpå forskarna ser ett stort behov av enklare och mer 
tillförlitliga ekodesignverktyg. På samma sätt beskrivs, i Naturvårdsverkets rapport 
(Naturvårdsverket 2005), miljödeklarationer och LCA som komplicerade verktyg och därmed för 
närvarande mer anpassade till stora företag.  Det finns av den anledningen ett stort behov av 
enklare verktyg och vägledningar, anpassade till små och medelstora företag.  

 
6.2 Drivkrafter för implementering av ekodesign 
Resultat visar att det som driver producenterna mot att utveckla miljöeffektiva produkter är 
styrmedel och lagar och att tillfredsställa kundernas behov. Borchardt et al. (2010) menar på 
liknande sätt att inga externa faktorer förutom ekonomi och/eller styrmedel och lagar kan 
influera implementerandet av ekodesign. Anledningen till detta är troligen att producenterna vill 
behålla sina marknadsandelar och inte slås ut från marknaden. 

 

                                                 
17 Olsson Monika,  MSc Industriell Ekologi Kungliga Tekniska Högskolan,  Stockholm 2012,  intervju 2012-02-14  



 
 

29 
 

Styrmedel och lagar spelar idag därför en viktig roll för företagens första steg mot en 
miljöanpassad produktutveckling. Detta ställer höga krav på myndigheter som måste ha en 
övergripande bild av utvecklingen av produkters miljöbelastning. Miljöfrågorna anses generellt 
som komplicerade och svåra att förstå, och även här har lagstiftning ett stort inflytande på 
företagens kunskap vid förmedling av miljöinformation. Myndigheter har även ett stort ansvar 
vid implementering av nya lagar och styrmedel. Enkätundersökningen visar att företag generellt 
har dålig kontakt med myndigheter för att hålla sig aktualiserade med vad som är på gång inom 
ekodesign-området. Detta är konstigt då företagen bör tänka mer långsiktigt i frågan, ligga i 
bräschen och hänga med. Plötsliga krav och förändringar av myndigheter kan för företag utan 
tydlig strategi, i värsta fall innebära att de slås ut från marknaden, detta är dock mest kritisk för 
mindre företag. Lagar och regler har visat sig ha en avgörande roll då företag som aktivt arbetar 
med miljöanpassade produkter kan få ett försprång när nya regler utfärdas och därmed ligga i 
bräschen (Naturvårdsverket 2005). 
 
Företag skulle i större utsträckning utveckla miljöanpassade produkter om det såg en ekonomisk 
vinst i det, men på grund av den knappa tillämpningen i industrin idag ser företag inte vilka 
möjligheter som finns med ekodesign (Le Pochat, S. et al. 2007). Som tidigare nämnts menar 
producenterna själva att de främst drivs av att tillfredsställa sina kunder, vilket är direkt kopplat 
till lönsamhet (producenterna kopplar främst lönsamhet och ekodesign till kundefterfrågan). 
Forskare tror inte företag har insett eller förstått den ekonomiska potentialen med ekodesign och 
tror att det kostar pengar och tar tid, vilket kan sammanfattas i okunskap. För att på ett lönsamt 
sätt utveckla miljöeffektiva produkter krävs förståelse för produktens miljöbelastning. Detta är 
dock ett stort problem på företag då informationssystem för miljöaspekter ofta inte är integrerade 
med andra informationssystem t.ex. kravspecifikationer eller ekonomiska system, vilket gör det 
svårt att i en tidig fas ta viktiga beslut gällande produktutvecklingen (Naturvårdsverket 2005). 
Okunskapen hos producenterna finns även hos konsumenterna som påverkar lönsamheten, det 
har visat sig att konsumenten antar att gröna produkter på marknaden är dyrare än andra (Borin, 
N. et al. 2011). Resultat visar dock att de företag som ser ett behov av ekodesignade produkter 
faktiskt genomför någon typ av ekodesign, se Figur 10, vilket påvisar sambandet mellan det 
ekonomiska utbytet och ekodesign. Trots det anser forskarna att det läggs för stor vikt på att 
konsumenterna ska lösa problemet.  
 
Vid utvecklingen av en produkt ska fokus ligga på funktionen och får inte komma i kläm på 
grund av miljöoptimeringen. I artikeln Economic benefits tied to ecodesign (2011) menar 
författarna att utgångspunkten alltid ska ligga på produktens funktion och ge kunden konkret 
nytta samtidigt även en minskad miljöpåverkan. Det är viktigt för producenterna att få in 
miljöoptimering som en naturlig del av utvecklingsprocessen. För att konkretisera den 
ekonomiska nyttan med att miljöoptimera produkter, bör en livscykelanalys kombineras med en 
livscykelkostnadsanalys redan i ett tidigt stadie. Designstadiet anses vara den viktigaste 
produktutvecklingsfasen utifrån funktionalitet, kostnad och miljöpåverkan och förslagsvis bör en 
kostnadsanalys appliceras i denna fas (Jeswiet och Hauschild 2005).  Resultatet kan bli total nytta 
då producenten innan produkten produceras kan få en förståelse för hur miljöoptimeringen kan 
vara ekonomisk lönsam, vilket kan vara incitament till fortsatt ekodesignarbete. LCC analysen blir 
därmed ett utbildningsverktyg som åskådliggör den långsiktiga nyttan.   
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6.3 Framtida utmaningar 
De framtida utmaningar producenterna står inför är främst kopplade till styrmedel och lagar, 
kunskap och livscykeltänk. Producenterna själva tror att deras största framtida utmaning kommer 
vara att beakta nya lagkrav då de tror att kraven kommer bli hårdare vilket bekräftar att de är 
medvetna om att de måste hålla sig ajour. Företag idag fokuserar huvudsakligen sitt miljöarbete 
på de områden som är reglerade eller där indikationer ges om framtida lagstiftningar 
(Naturvårdsverket 2005). Forskare driver denna utveckling och tycker fokus i framtiden bör 
läggas på hårdare krav på styrmedel och lagar då de tror att det krävs för att företag ska ta sitt 
ansvar. I artikeln EcoDesign and future environmental impacts (2005) tror författarna att 
styrmedel och lagar gällande miljöeffekter kommer kontrollera företagen mer i framtiden men 
också att ett livscykeltänk kan bli aktuellt att implementera som ett produktkrav i någon 
lagstiftning.  
 
Forskarna anser att producenternas största framtida utmaning är bristande kunskap för hur 
miljöanpassad produktutveckling ska drivas, vilket kan vara en väsentlig orsak till varför 
miljöanpassad produktutveckling inte är tillräckligt utbrett idag. Producenterna själva är medvetna 
om deras okunskap inom ekodesign och ser behovet av ökad kunskap. Undersökningen som 
gjorts visar att grundläggande kunskap kring miljöproblemen och klimatfrågan inte är tillräckligt 
utbrett hos de tillfrågade företagen. Både tidigare forskning och detta resultat visar på vikten av 
hur ökad kunskap inom de grundläggande miljöproblemen och miljöanpassad produktutveckling 
är nödvändig för en lyckad implementering av ett ekodesignarbete. Detta gäller inte bara 
producenterna utan även deras kunder, som enligt undersökningen styr producenternas 
miljöanpassade produktutveckling. Resultat visar att kundefterfrågan av gröna produkter är låg, 
varpå lönsamheten för producenten ifrågasätts. Så länge konsumenters efterfråga brister, 
tillverkar inte producenterna gröna produkter. Konsekvensen blir få miljömärkta produkter på 
marknaden. Ökad kunskap är avgörande för den framtida miljöanpassade produktutvecklingen, 
vilket enligt tidigare forskning kan fås genom tydlig och lättillgänglig information/miljömärkning 
(Naturvårdsverket 2005). En ökad andel av ekodesignade produkter på marknaden anses ha en 
stark koppling till konsumentefterfrågan, där miljömärkning av produkter spelar en avgörande 
roll enligt tidigare forskning. Energimärkning av vitvaror som genomförts av energimyndigheten, 
under EU-direktiv har lett till ett förbättrat utbud av vitvaror på marknaden vilket stärker 
styrmedlens genomslagskraft som verktyg och undervisningsmaterial för aktuella aktörer. Tydlig 
och lättillgänglig miljömärkning är dock en förutsättning för miljöoptimerade köp 
(Naturvårdsverket 2001)( Naturvårdsverket 2005).  
 
Producenterna själva drivs av lönsamhet varpå ett ekonomiskt och ekologiskt helhetsperspektiv, 
LCA i kombination med en LCC, skulle kunna fungera som hjälpverktyg för att driva 
utbildningen. Gluch och Bauman (2004) menar att livscykelkostnadsanalyser i samband med 
livscykelanalyser har goda förutsättningar för att användas som utbildningsmaterial om de kan 
bevisa lönsamheten med ekodesign och konkretisera den ekonomiska nyttan. 
 

I framtiden kan även resursbrist bli ett faktum, resursminimering och bättre resursutnyttjning kan 
bli aktuellt och företag kan på så sätt se tydligare ekonomisk vinning i miljöeffektivisering.  Av 
den anledningen bör producenter även se till tjänstedesign som ett alternativ vid framtagning av 
nya produkter. Resultatet visar att stor del av de tillfrågade producenterna kan tänka sig att ersätta 
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vissa av sina produkter med tjänster, vilket är ett gott ekonomiskt och resurseffektivt incitament 
att i framtiden inrikta sin produktion. Forskarna tror att framtida generationer kommer se på 
ägandet av produkter på ett annat sätt vilket kan bidra till nya att typer av produkter utvecklas. 
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7 ÅF:s EcoDesign center idag och rekommendationer inför framtiden
 
I detta kapitel presenteras resultat från de interna intervjuerna och den enkätundersökning som genomförts på 
ÅF. Förslag på nya tjänster och fokusområden som EcoDesign center kan komplettera sin produktportfölj med 
presenteras, där idéerna baseras på resultatet av undersökningen.   

7.1 Kartläggning av EcoDesign centers arbete   
EcoDesign center är den del under Technologydivisionen som sysslar med hållbar utveckling 
vilket gör centret centralt för det hållbara utvecklingsperspektiv som hela ÅF gemensamt driver. 
Den marknadsföring som görs av EcoDesign center idag, i form av foldrar och hemsida, är inte 
en uppdaterad version om vad centret erbjuder. De ecomanagers som ingår i centret jobbar idag 
huvudsakligen med PRS-verktyget och liknande uppdrag, som har till syfte att se till att kunderna 
uppfyller de lagar och krav som krävs av myndigheterna. Ecomanagerna själva menar att den 
informationen som ges på hemsidan inte stämmer överens med dagens tjänsteportfölj. De 
tidigare nämnda tjänsteområdena som presenteras i företagsbeskrivningen förekommer i 
obetydlig grad, fokus har legat på tjänsterna grundade på de interna verktygen som tagits fram 
inom centret (PRS och eco screening). Infrastruktur erbjuder liknande tjänster, men fokuserar 
mer på strategiuppdrag och ser till hela företags miljöarbete. Samarbete sker inte mellan 
divisionerna, vilket kan ge ett intryck av att de motarbetar varandra. 
 
ÅF är som tidigare presenterats ett konsultföretag som internt har god kompetens inom teknik 
och hållbar utveckling. Detta innebär goda förutsättningar för optimerad miljökonsultering inom 
produktutveckling. Trots det konstateras att all intern kunskap inte nyttjas på bästa vis. 
Samarbeten mellan divisionerna för att dra nytta av den interna kompetensen är begränsad främst 
på grund av administrativa problem vid fakturering. Dock visar de interna intervjuerna och 
kompetensgruppsenkäten att viljan att lära sig mer om ekodesign är stor, de flesta har ingen 
expertis men önskar mer kunskap om ämnet, vilket är lovande för framtida arbete. Resultat visar 
att nästan hälften av de svarande i kompetensgruppen använder sina ekodesignkunskaper i 
projekt (Bilaga 2).  
 
Tjänsterna som erbjuds av EcoDesign center är relevanta för en miljöanpassad 
produktutveckling. I de interna intervjuerna som genomförts framgår att eco screening är den 
tjänst som huvudsakligen erbjuds, dock har antalet genomförda projekt inte varit så många som 
önskades när tjänsten lanserades. Ecomanagerna själva tror att det kan vara en kostnadsfråga, 
kunderna har inte budgeterat för denna typ av arbete och kan inte se vinningen.   
 
Interna visioner finns om att påverka och optimera en miljöanpassad produktutveckling redan i 
en designfas enligt Pia Öhrn (Sustainability day 2012), detta är dock inget som gjorts i de hittills 
genomförda eco screeningarna. De projekt som genomförts har gjorts på redan befintliga 
produkter varpå screeningarna i flera fall används som utbildningsunderlag för att få kunden att 
förstå hur och vart de kan göra förändringar.  
 

”Fokusering i screeningarna ligger på övergripande frågor som kan ge förbättringsförslag och inga direkta siffror på hur 
mycket koldioxid som produkten släpper ut…”  

-Ecomanager ÅF 
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Istället för att presentera resultatet i direkta siffror för att konkretisera miljöpåverkan för kunden 
ges generella miljöförbättringar och en kartläggning av vad produktens största miljöpåverkan är. 
Ingen kostnadsanalys görs i samband med screeningarna för att ge kunden en ökad förståelse för 
hur lönsam en miljöoptimering av produkten skulle kunna tänkas vara. En vidare uppföljning av 
projektet, för att se om förbättringsförslagen implementerats, är inte något som erbjuds kunden. 
Inte heller tas chansen att sälja in vidare konsulttjänster som kan genomföra 
förbättringsförslagen. 
 

”Vi ger ju bara rekommendationer, inget paket”  
-Ecomanager ÅF 

 
Ekodesignkompetensen inom ÅF är stor, intervjuerna visar att flera av ÅF:s konsulter redan 
sysslar med miljöanpassad produktutveckling utan att det uppmärksammas, det kan till exempel 
handla om vibrationsoptimering, isolering och ventilation. Resultatet visar att producenternas 
absolut främsta kriterier för att anlita en konsultbyrå för miljökonsultering är ”kompetens och 
erfarenhet” hos den externa arbetskraften, se Figur 14 nedan. 
 

 
Figur 14. Viktigaste faktorerna för att anlita en konsultbyrå. 

 

7.2  ÅF:s interna förutsättningar och författarnas råd för framtiden 
Referenser och erfarenhet pekar på att företag sällan vet sina egna behov, varpå målet med detta 
projekt har varit att hitta ett enkelt sätt för EcoDesign center att råda bot på problemet. 
Resultatet visar att internt på ÅF finns mycket kompetens och stora ekodesignresurser som i 
nuläget inte nyttjas på bästa sätt. Förutsättningarna för att tillfredsställa kundernas behov är goda, 
trots delvis ouppmärksammat arbete, varpå följande förutsättningar anses vara betydelsefulla 
premisser för fortsatt ekodesignarbete på EcoDesign centret: 
 

o ÅF arbetar mot stora kunder, B2B. 
o Relevanta verktyg används för ett ekodesignarbete (PRS och eco screening). 
o Ansenlig marknadsföring av ÅF:s hållbarhetsarbete genom Green Advisor report. 
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Trots goda förutsättningar finns det svårigheter som begränsar EcoDesign centers framfart, varav 
otydlig produktkatalog och dålig uppföljning, av genomförda projekt, kan ses som två avgörande 
faktorer. På EcoDesign centers hemsida marknadsförs idag ingen tydlig tjänst, samtidigt som 
medarbetarna på centret själva inte är klara med vad som erbjuds till kunderna. 
 
För att nyttja det som finns internt föreslås att de redan fungerande ekotjänsterna som ÅF 
erbjuder, eco screening och PRS, samlas ihop på ett ställe och därmed skapar förutsättningar till 
merförsäljning. Intervjuerna internt på ÅF visar att divisionen Infrastruktur har stor kompetens 
inom hållbar utveckling och arbetar med flera aktuella frågor och relaterade tjänster. Av den 
anledningen föreslås ett samarbete mellan divisionerna där medarbetarna internt kan lära av 
varandra, skapa merförsäljning och bredda kundgrupperna.  
 
Resultat visar att begreppet ekodesign kan uppfattas som flummigt och rättfärdigar inte det 
arbete som genomförs av EcoDesign center. Av den anledningen är begreppet inte värdigt att 
marknadsföras i samband med ÅF och ekodesign borde ersättas med något som tydligare 
förklarar innebörden, förslagsvis miljöanpassad produktutveckling. Utöver bör EcoDesign center 
förbättra sin marknadsföring genom att utgöra en del av ÅF:s Green Advisor för att ge ett 
pålitligt intryck till kunden. 
 
Resultatet visar på att små- och medelstora företag sällan nyttjar ekodesign för att effektivisera sin 
produktutveckling. Främsta anledningen är att dessa producenter inte insett potentialen på grund 
av bristande exempel på tillämpning av ekodesign på liknande företag idag. Ytterligare en 
anledning till att ekodesign inte är speciellt utbrett på små- och medelstora företag är att 
ekodesignverktygen ofta kräver experter. Stora företag med mer resurser tar ofta fram egna 
verktyg och arbetssätt internt. Små –och medelstora företag är också mest skeptiska till att gå 
över mot en miljöanpassad produktutveckling. Resultatet visar även att dessa företag är mest 
sårbara för ett sådant arbete samtidigt som de är mer flexibla än stora företag till en radikal 
förändring. Referensramen redogör för vikten av ett helintegrerat miljöarbete på alla 
organisationsnivåer för att arbetet ska kunna bli effektivt och lönsamt. Artikeln Economic 
benefits tied to ecodesign (2011) vidhåller att ekodesignprojekt på små- och medelstora företag 
har visat sig vara mer framgångsrika än på stora företag. Faktorer hos de små- och medelstora 
företagen som pekar mot framgångsrika ekodesignprojekt är; att de ska vara tillväxtdrivna, att de 
har Business-to-Business (B2B) verksamhet och att de inte direkt har tidigare erfarenhet av 
ekodesign (Plouffe. et al. 2011). 
 

7.3 Förslag på tjänst för ökad lönsamhet 
För att råda bot på flera av de problem som förekommit internt på EcoDesign center föreslås en 
ny typ av tjänst och nya fokusområden inför framtiden. Utdelningen i förslagen ligger i att centret 
vidgar sitt perspektiv och inte bara fokuserar på produktutvecklingsfaserna utan tänker bredare 
för att skapa långsiktiga och hållbara tjänster.  
 
För att råda bot på producenternas okunskap, kartlägga deras behov och samla EcoDesign 
centers tjänster i en produktportfölj föreslås en enklare version av det nuvarande verktyget eco 
screening. Eco screeningen som utförs idag bygger på en bra och uppskattad modell och finns 
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redan i digital form för inventering av data, vilket är goda förutsättningar för vidare utveckling av 
modellen.  
 
Resultatet visar att en implementering av miljöeffektiv produktutveckling måste vara ekonomiskt 
lönsam för kunden. Med den kunskapen föreslås en kostnadsfri första screening som företagen 
kan genomföra själva online. Fördelen med att erbjuda en kostnadsfri, lättare version av en eco 
screening är att alla kunder själva har möjlighet att närma sig tjänsterna som EcoDesign center 
erbjuder. Förhoppningen är att producenterna därmed ska få en förståelse för hur alla 
producenter kan miljöeffektivisera sitt eget arbete samtidigt som det fungerar som en inkörsport 
till de övriga betaltjänsterna som erbjuds av EcoDesign center.  
 
Den del av eco screeningen som tar längst tid att utföra och har orsakat störst problem hittills är 
inventeringen av data för den eco screenade produkten. I lightversionen ska datainventeringen 
utföras av företaget, men även övriga frågor kring strategi, marknadsföring och kunskap ska 
ställas, se exempel på layout i Figur 15 nedan. Svarsdata ska lagras av EcoDesign center som 
utifrån informationen ska kunna göra en snabb utvärdering om vad respektive kund behöver 
hjälp med i sitt hållbarhetsarbete. Faller facit utanför EcoDesign centers kunskapsramar, 
delegeras arbetet vidare till exempelvis Infrastruktur.  
 

 
 

Figur 15. Förslag på hur lightscreeningen skulle kunna se ut på EcoDesign centers hemsida 

 
Resultat visar på att okunskap hos producenterna är en av de främsta utmaningarna för att 
implementera ett ekodesignarbete. Inventeringen kan därför vara en bra utgångspunkt för 
försäljning av en utbildningstjänst anpassad efter kund, grundläggande eller alternativt mer 
avancerad beroende på kundönskemål. Vinningen i lightscreeningen ligger i att en stor del av 
inventeringen görs innan vidare avtal skrivs kring vad för betaltjänst som förväntas säljas. 
Resurser och kostnader blir därmed lättare att budgetera samtidigt som kunden får grundläggande 
förståelse för behovet av en extern resurs, vilket gör tjänsten mer lättsåld. 
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7.4 Ekodesignrelaterade områden som fokus bör läggas på  
Implementering av ekodesign kräver en omställning för företag och ett nytt tänk integrerat i hela 
organisationen. Resultat visar att företag generellt har dålig kunskap om miljöanpassad 
produktutveckling och vet inte hur de ska gå tillväga för att, på ett lönsamt sätt, ta fram en 
miljöeffektiv produkt. För att implementera ett miljöeffektivt arbete krävs en tydlig strategi och 
ett integrerat helhetstänk. Resultat visar att detta är ett problem och att strategi ses som en av de 
huvudsakliga utmaningarna producenterna står inför i framtiden.  
 
Uppmärksamhet bör även läggas på mer konkreta utmaningar, främst gällande styrmedel och 
lagar som visat sig ha en avgörande roll för att styra producenternas miljöarbete i rätt riktning. 
Med dessa insikter, grundat på studien som presenterats, rekommenderas ÅF att i framtida 
tjänsteerbjudanden fokusera på följande huvudområden: PRS, strategi, eco screening, utbildning, 
marknadsföring och tjänstedesign, se Figur 16. 
 
 

 
Figur 16. Rekommenderade fokusområden som EcoDesign center bör inrikta sig på i framtiden 

 

Verktyget PRS är relevant för de flesta produktutvecklande företag som styrs av styrmedel och 
lagar. Rekommendationen är att PRS-verktyget på ett tydligare sätt inkluderas som en del av 
EcoDesign centers tjänsteportfölj, för att påvisa att centret behandlar samtliga relevanta delarna i 
ett ekodesignarbete. Vidare förslag är att verktyget inkluderas som en del av eco screeningen, där 
PRS behandlar de mer omfattande materialinventeringarna som berör lagar och styrmedel. Detta 
för att spara tid i screeningarna då kontroll av underleverantörer visat sig vara både tidskrävande 
och problematiskt i tidigare screeningar. PRS-verktygets vinning finns i att verktyget är 
webbaserat och genomförs direkt (online) av producentens/kundens underleverantörer. Eco 
screeningarna skulle därmed kunna optimeras i och med att mer tid lämnas åt andra relevanta 
områden för miljöeffektivisering av produkten. Referensramen pekar på att miljöanpassade 
produktutvecklingsprojekt på små- och medelstora företag med B2B-verksamhet visat sig bli mer 
framgångsrika än på stora företag. PRS-verktyget är tack vare det webbaserade kontrollverktyget 
ett forum för en B2B-verksamhet, vilket öppnar vägar för nya kunder och merförsäljning.  
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Att ha en tydlig strategi för sitt ekodesignarbete anser forskarna vara den största utmaningen för 
producenterna. Referensramen pekar på att en tydlig strategi är en förutsättning för att ett bra 
ekodesignarbete ska kunna genomföras. Strategihjälp är inget som EcoDesign center erbjuder i 
sin nuvarande produktportfölj, däremot genomförs ett effektivt strategiarbete på Infrastruktur. 
Av den anledningen rekommenderas ett samarbete med den avdelningen, för optimalt 
tjänsteutbud av hela ÅF och även för delad kunskap internt på företaget. 
 
Resultatet visar på att den eco screening som genomförs av EcoDesign center är relevant för vad 
begreppet ekodesign innefattar. Tjänsten bör därför fortsätta erbjudas av centret som den görs 
idag men med en tydligare definition av vad tjänsten faktiskt innebär för kunden. 
Undersökningen visar att producenterna drivs av lönsamhet. För att optimera försäljningen av 
eco screeningen bör den därför kompletteras med en LCC-analys. Som referensramen påvisar fås 
ökad förståelse för miljönyttan om en ekonomisk vinning med ekodesign kan ses. Presenteras 
förbättringsförslagens ekonomiska nytta bör försäljning av screeningen bli enklare. Även 
uppföljningen av alla genomförda projekt bör vara en självklarhet. Den screening som genomförs 
är en enklare typ av LCA varpå resultatet av arbetet kan ligga till grund för vidare försäljning av 
tjänster och ytterligare miljöoptimering av produkter. Arbetet med eco screeningen skulle kunna 
ses som en iterativ process. 
 
Undersökningen visar på att producenterna idag inte har tillräcklig kunskap om hur de ska 
implementera ett ekodesignarbete och att det råder bristande kunskap kring grundläggande 
miljöproblem. Miljöintressenterna och forskarna tror att för ett förändrat beteende i framtiden 
krävs ökad kunskap i frågan. På grund av studieresultatet föreslås därmed att EcoDesign center 
utvecklar sin redan existerande utbildningstjänst. De föreläsningar som genomförs idag ger en 
generell uppfattning om de lagar och styrmedel som producenten påverkas av samt undervisning 
av de 10 Gyllene reglerna. Informationen är bra men bör kompletteras med grundläggande 
kunskap kring miljöproblemen, till exempel tvågradersmålet och 20-20-20 målet. 
 
Tjänstedesign uppfattas som något av det mest miljöeffektiva producenterna kan göra.  Kunskap 
om vad tjänstedesign faktiskt innebär visar sig dock vara låg hos producenterna, varpå EcoDesign 
center bör se det som en utbildningsmöjlighet. Förslaget är att centret undervisar sina kunder i 
hur de kan ersätta produkter mot rena tjänster och på så sätt minimera resurser och öka 
lönsamheten. Resultatet av en utökad och bredare utbildningstjänst tros framförallt kunna leda 
mot ett ökat förtroende för ÅF där de själva har chans att visa att de har goda kunskaper inom 
ämnet, att de vill ligga i bräschen för ett hållbart samhälle och stödja en miljöeffektiv produktion.  
 
Resultaten visar att konsumentefterfrågan är ett stort problem och så länge konsumenten inte 
kräver att det ska finnas ekodesignade produkter på marknaden, kommer producenterna inte 
tillgodose det behovet. Sambandet mellan lönsamhet och marknadsföring är påtaglig. 
Referensramen visar att en bra miljömärkning är avgörande för att konsumenten ska kunna 
identifiera en grön produkt. Ekodesigndirektivets energimärkning är ett bra exempel på hur tydlig 
miljömärkning och marknadsföring kan driva konsumenterna och producenterna i rätt riktning. 
Här finns goda förutsättningar att öka slutanvändarens kunskap och medvetenhet om att de kan 
kräva hållbara produkter. Producenterna måste bli bättre på att marknadsföra sin ”gröna 
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ideologi” och hållbara produkter för att öka konsumenternas efterfrågan och därmed sin egen 
lönsamhet. Därmed föreslås att EcoDesign center utvecklar en marknadsföringstjänst fokuserad 
på att hjälpa sina kunder med marknadsföring av deras gröna ideologi. Den tidigare föreslagna 
lightscreeningen skulle kunna kartlägga om behovet finns. I detta tjänsteförslag finns ett 
ideologiskt budskap där EcoDesign center har en chans att vara med att informera och utbilda 
Sveriges konsumenter om de hållbara möjligheterna som finns. Ett ypperligt tillfälle att kunna 
bidra till ett ökat konsumentbehov av gröna produkter och därmed börja snurra hjulet. 
 
Tjänstedesign som begrepp visar sig vara relativt oetablerat bland de tillfrågade producenterna i 
denna undersökning då bara två femtedelar visar sig veta vad tjänstedesign är. Att okunskap, 
kopplat till ekodesign, verkar vara ett generellt problem bland producenterna kan vara ÅF:s 
vinning. Här har konsultföretaget en möjlighet att undervisa i tjänstedesign och dess praktiska 
hållbara förutsättningar, alternativt erbjuda sina kunder konsultering i tjänsteutveckling istället för 
produktion. Enkätundersökningen visar nämligen att hela en tredjedel kan tänka sig att ersätta 
vissa produkter med tjänster.  
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8 Slutsatser
 
I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar i form av slutsatser. 

 
Producenternas huvudsakliga problem när det kommer till ekodesign: 

 Bristande efterfrågan av ekodesignade produkter.  
 Bristfällig intern strategi, okunskap och komplicerade ekodesignverktyg som leder till att 

producenterna inte förstår lönsamheten med ekodesign.  
 En helintegrering på hela företaget och i de interna ordinarie informationsflöden saknas. 

 
Faktorer som driver producenterna att utveckla miljöeffektiva produkter: 

 Implementering av ekodesign måste vara lönsamt, det faktum att arbetet gynnar miljön är 
inte den huvudsakliga faktorn.  

 Nya lagkrav och styrmedel.  
 En ökad kundefterfrågan. 

 
Hur ÅF ska anpassa sina tjänster efter framtida trender inom ekodesign: 

 Satsa mer på utbildning och strategi som är två avgörande svagheter hos producenterna.  
 Utöka kundgruppen med små -och medelstora företag.  
 Få företag att förstå möjligheterna och lönsamheten med ekodesign genom utbildning 

och tillämpning av en kostnadsanalys i eco screeningarna. 
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9 Diskussion kring ekodesign i industrin
 
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat kritiskt, även egna tankar och idéer kring arbetet avhandlas. 

Att miljöeffektivisera en verksamhet, en produkt eller ett samhälle är inget som genomförs över 
en dag. Implementering av ekodesign och miljöeffektivt arbete är en utdragen process, vilket 
både referensram och forskare påvisar i denna undersökning. Detta är något som måste tas i 
beaktning och påvisar anledningen till att problematisera avsaknad av ekodesignarbete idag. Detta 
bevisar hur viktigt det är att alla företag måste börja planera sitt miljöarbete snarast för att bevisa 
ett lönsamt och hållbart miljöarbete. Implementering av ett sådant arbete måste ske utbrett över 
hela organisationen och utgöra en del av alla informationsflöden som finns internt på förtaget. 
Författarna tror att ett genuint miljöarbete kräver att rätt görs från början, en helintegrering på 
företaget borde vara en självklarhet. Att bara fokusera på produktionsavdelningen är ingen 
långsiktig satsning. Resultatet visar även på att konsumenterna förutsätter att alla produkter på 
marknaden är säkra. Skulle producenterna göra rätt från början skulle risken för att produkterna 
skulle bli ifrågasatta eller bortvalda vid köp minimeras, vilket borde vara en sanning som kan 
driva producenterna i rätt riktning. 
  
Att producenterna upplever en bristande efterfrågan av ekodesignade produkter är troligen en av 
de huvudsakliga orsakerna till att ekodesign inte är tillräckligt utbrett idag. Det finns inget 
incitament för producenterna att tillverka gröna produkter, vilket troligen är anledningen till 
avsaknaden av dessa typer av produkter på marknaden. Men frågan är vem som har ansvar att 
frambringa en efterfrågan? Enligt forskarna är det staten och myndigheterna som har makten att 
styra efterfrågan, eller de anser i alla fall att det är ett bättre alternativ än att lämna över ansvaret 
på producenterna alternativt kunderna/ konsumenterna. Detta skulle kunna ske genom hårdare 
och fler lagkrav på gröna produkter men också genom ökad kunskap hos producenterna. Förlitan 
kan också läggas på kommande generationers medvetenhet. Idag är ekodesignbegreppet ett 
trendbegrepp och den yngre generationen fostras till att förstå allvaret med de bakomliggande 
klimatfrågorna, vilket troligen genererar en ökad förståelse för vikten av ett miljöeffektivt arbete. 
Författarna tror och hoppas att framtida generationer kommer ha en bättre förståelse för behovet 
av miljöeffektiva produkter och att de kommer öka efterfrågan i framtiden. Möjligheten finns att 
miljöeffektiv produktutveckling blir en självklarhet i framtiden och att dagens definition av 
ekodesignarbete försvinner mer och mer, i utbyte mot nya miljöeffektiva metoder. Forskarna har 
en förhoppning om att nästa generation kommer driva fram helt nya typer av ”produkter” t.ex. i 
form av tjänster. Ett förändrat beteende krävs för att göra en skillnad, ett nytt sätt att se på 
ägande tror författarna kan bli mer aktuellt t.ex. gemensam städutrustning i ett hyreshus som även 
skulle kunna utvecklas till en städtjänst.  

 
9.1 Författarnas tankar om EcoDesign center 
Som konsultföretag bör EcoDesign center visa sina kunder på lönsamheten med ekodesign. Det 
är även viktigt att få kunderna att förstå sina behov, centret måste visa vilka möjligheter som 
finns eller skapa nya behov inom miljöanpassad produktutveckling. Det finns ingen generell 
metod för att utveckla en miljöeffektiv produkt, vilket gör det viktigt att EcoDesign center 
konkret visar hur en kund kan tjäna pengar på ekodesign t.ex. genom en kostnadsanalys. Centret 
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bör även försöka se mer till produktens funktionalitet, och miljöoptimering som nästa steg. Om 
miljöoptimeringen går före produkten funktionalitet kommer projekten aldrig sluta lönsamt. 
Ekodesign ska ses som ett hjälpmedel för att ta fram en bättre produkt.  
 
Den kostnadsfria Lightscreeningstjänst som föreslås EcoDesign center, planeras vara en 
inkörsport till övriga betaltjänster som erbjuds av centret. Visionen med förslaget är att 
EcoDesign centret ska erbjuda tjänster ur ett bredare perspektiv och inte bara fokusera på 
produkter. Undersökningen visar att för en implementering av ett ekodesignarbete krävs ett 
helhetstänk integrerat på hela företaget, där strategi och okunskap utgör en huvudsaklig 
utmaning. EcoDesign centret måste även dem tänka i ett bredare, holistiskt perspektiv, varpå 
denna tjänst utgör startskottet för en bredare tjänsteportfölj. Denna tjänst lägger stort fokus på de 
interna säljarna och förutsätter att de kan sälja vidare betaltjänsterna på ett övertygande sätt. 
Därför föreslås att ÅF, liksom de studerade producenterna, bör använda sig av 
livscykelkostnadsanalyser vid försäljning. Kostnadsanalysen kan öka den miljörelaterade 
kunskapen internt på ÅF men också bevisa den ekonomiska lönsamheten och behovet av den 
externa konsulttjänsten för kunden.     
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10 Reflektion av arbete  
 
I detta kapitel ges en kritisk återspegling av arbetets genomförande. 

 
I arbetet som genomförts har ett flertal olika metoder använts för att få ett så brett perspektiv 
som möjligt av ett komplext och aktuellt ämne. Metodvalet att använda sig av både enkäter och 
intervjuer till de tre studerade fokusgrupperna har gagnat undersökningens resultat. Författarna 
har under projektets gång haft ett kritiskt tänk beträffande objektiviteten, då det har visat sig att 
forskare delvis haft en helt annan relation till ämnet än t.ex. en miljöchef. Detta faktum har bland 
annat visat sig i enkätundersökningarna där svaren varit väldigt spridda. Av den anledningen har 
det inte tagits fasta på enskilda personers svar utan resultatet beskriver en helhetsförståelse, 
utifrån all information som samlats in. Detta skapar dock en viss osäkerhet i resultatet, då mycket 
bygger på författarnas analysförmåga. 
 
Arbetets resultat bygger främst på uppgifter från forskare och miljöintressenter, på grund av 
deras stora engagemang till studien tillskillnad från producenterna. Inga kvalitativa intervjuer 
gjordes med intressenter/producenter i industrin, vilket i efterhand skulle kunnat visa sig vara 
givande. Valet att inte genomföra några intervjuer med producenterna gjordes på grund av att 
ekodesign ser väldigt olika ut beroende på produkt, det finns ingen standard för hur producenter 
ska gå tillväga. Andra anledningar var projektets tidsbrist men även producenters sekretessbelagda 
information, i producentenkäten valde företagen att vara anonyma och författarna kunde därmed 
inte se nyttan med vidare intervjuer. Av dessa anledningar prioriterades ekodesignforskning. 
  
Kundefterfrågan har stort fokus i resultatet, vilket framförallt har syftat till företagskunder. I 
studien har ingen större tyngd lagts på slutkonsumenten, detta är något som valts bort medvetet 
under projektets gång på grund av ett antal faktorer. Motiven att utesluta utredning av 
slutkonsumenten är följande; ÅF:s fokus ligger långt ifrån slutkonsumenten, lönsamheten med 
ekodesign är främst förenad med företagskunder och slutkonsumentens främsta koppling till 
ekodesign är marknadsförning. Författarna anser att inga rationella paralleller hade kunnat dras 
mellan konsument och producent och att valet att utesluta slutkonsumenten har gynnat projektet. 
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Bilaga 1 - 10 Gyllene reglerna 
 
Ecodesign är enkelt. Men varken Rom eller ditt företag byggdes på en dag. De 10 gyllene reglerna är 
lika mycket byggsten som vision i arbetet för hållbar produktutveckling. Kort sagt: En bra start! 

 

 
1. Gift  
Begränsa användning av giftiga ämnen och försök att skapa slutna flöden där sådana 
ämnen krävs.  

 
 

2. Hushållning  
Se över era rutiner för att begränsa energi- och resursanvändning i produktion och 
transport.  

 
 

3. Vikt  
Använd material och strukturer för att minska produktens vikt. 

 

 
4. Energi  
Tänk på hur den färdiga produkten kommer att användas och försök minimera 
användarens energi- och resursförbrukning.  

 
 

5. Uppgradera  
Förbered produkten för uppgradering och reparation. Särskilt för långlivade och 
systemberoende produkter 

 
 

6. Livslängd  
Optimera produkten för beräknad livslängd. 

 
 

7. Skydda  
Investera i slitstarka och motståndskraftiga material och ytbehandlingar för att 
skydda produkten. 

 
 

8. Information  
Förbered uppgraderingar, underhåll och återvinning genom t.ex. märkningar, 
manualer, modularisering och lättillgänglighet.  

 

 
9. Mix  
Tänk på att återvinningsmöjligheten påverkas när du blandar material. Försök därför 
att använda så få och enkla material som möjligt.  

 
 

10. Struktur  
Använd så få sammanfogande element som möjligt, undvik onödiga skruvar & limning 
och sök intelligenta geometriska lösningar.  
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Bilaga 2 - Enkätundersökningsfrågor ÅFs ekodesignkompetensgrupp 
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Bilaga 3 - Intervjurespondenter, föreläsningar och föredrag 
 
Intervjuer 

Datum Intervjuperson Ämnesområde/ titel Företag 

2012-02-14 Monika Olsson MSc Industriell ekologi KTH 

2012-02-20 Pia Öhrn Ecomanager ÅF 

2012-02-24 Jakob Rydholm Ecomanager ÅF 

2012-03-01 My Andersson Ecomanager ÅF 

2012-03-01 Elisabet Jansson Ecomanager ÅF 

2012-03-06 Greta Björling Ecomanager ÅF 

2012-03-08 Intervjurespondent Miljökonsult eceee 

2012-03-12 Patricia Donnelly Ecomanager ÅF 

2012-03-28 Intervjurespondent Enheten för resurseffektiva produkter Energimyndigheten

2012-03-29 Anders Modig Hållbarhetschef Infrastruktur ÅF 

2012-04-10 Conrad Luttropp Professor Ekodesign KTH 

2012-04-23 Intervjurespondent LCA KTH 

 
Föreläsningar 
Datum Talare Titel Företag 

2012-04-11 Hans Björkman Ekonomiedoktor och gruppchef WSP Analys & Strategi  

2012-05-09 Magnus Berger Affärsområdeschef för miljö ÅF 

 
Föredrag 
Sustainability day 2012-04-17 
Talare Ämne 

Klas Eklund, seniorekonom, SEB 

Den nya gröna ekonomin 
Johan Rockström, Professor Stockholm Resilience Center   

Stefan Lundgren, generaldirektör SCB 

Filippa Bergin, grundare, Invest in change  

Intervju med Michael G:son Löw, VD, Preem  

Intervju med Tom Johnstone, VD, SKF   

Karin Holmquist, Vice President Corporate Responsibility, Atlas Copco Så styr du hela organisationen mot hållbarhet 

Erika Kronhöffer, miljöchef, Posten Så frigör du kapital till miljöinvesteringar 

Kirsi Sormunen, vice president, Sustainability, Nokia Framgångsfaktorerna bakom Nokias hållbara 
affärstrategi  

Intervju med Magnus Hellsten, VD, Volvo Cars  

Cecilia Johansson, packaging concept manager, Ikea of Sweden, 
Innovation och ekodesign: Konsten att utveckla 
gröna tjänster och varor  

Martin Willers, grundare av innovationsbyrån People People 

Pia Öhrn, ÅF 

Maria Ågren, generaldirektör, Naturvårdsverket Fem lönsamma klimat- och miljöinvesteringar 

Tensie Whelan, president, Rainforest Alliance Redesigning Industry for the 21st Century  

Intervju med Percy Barnevik, Hand in hand  

Kaj Török och Victoria Olausson, Futerra Så får du konsumenterna att göra det rätta valet 

Sussie Kvart, styrelseproffs och styrelseledamot i Transpare 
Korruption - den stora utmaningen och 
lösningarna 

Mark Boutros, csr director, Kreab  Konsten att kapitalisera på det goda  

Göran Carstedt, ordförande, The Natural Step International Att skapa en hållbar framtid - vår tids stora 
ledarskapsutmaning 
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Bilaga 4 – Enkätundersökning forskare 
 
Svarsfrekvens 60 % 
Antal svarande 52 stycken 
Svarsgrupp: 

 

 
 
Forskningsområden 
Miljörätt och styrmedel 

Hållbar utveckling 

Ecodesign 

LCA/LCM 

Miljöledning 

Tillverkningsteknik 

Förnybar energi 

Avfallshantering  

Industriell miljöekonomi 

Miljöbedömningar 

Industriell Ekologi 

Produktutveckling 

Miljösystemanalys/ Hållbar stadsutveckling 

Industriell design 

Materialteknik 
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Bilaga 5 – Enkätundersökning producenter 
 
Svarsfrekvens 50 % 
Antal svarande 15 stycken 
Svarsgrupp: 
Stora företag: ≥ 250 anställda, årsomsättning på mer än 50 miljoner euro och en årlig 
balansomslutning på minst 43 miljoner euro. 
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Bilaga 6 - Intervjuguide ÅF  
 
Inledning 
Bakgrund? Utbildning?  
Hur länge har du jobbat på EcoDesign Center? 
Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
 
Kunskap 
 

Vad jobbar du med för typ av projekt? 
Hur ser ett typiskt ekodesignprojekt ut? 

 
Vilken kompetens finns inom EcoDesign center?  
Känner du att ni saknar någon kompetens inom området? 

 
Hur uppdateras ecomanagerna inom ekodesign och hållbar utveckling? 
Har ni kontinuerliga internutbildningar? 
 

Hur sker samarbetet mellan ecomanagers? 
Arbetar ni enskilt eller i grupp? 

 
Tar ni del av varandras projekt under arbetets gång eller efter projektet genomförts? 
 
Hur fungerar feedbacken efter projekten? Från uppdragsgivaren samt internt? 

 
Verktyg 
 

Vilka metoder används utöver eco screening? 
Har du använt dig av eco screening vid projekt? 

 
Vad tycker du om de 10 gyllene reglerna som verktyg? 

 
Använder du dig av de 10 gyllene reglerna?  
Används de 10 gyllene reglerna bara på befintliga produkter? 
Känner du dig bekväm med verktyget? 
Är det någon regel du känner dig bättre respektive sämre på? 

 
Kunder 
 

Vilka tjänster efterfrågar kunderna hos EcoDesign center? 
 

Hur säljer ni in era tjänster till kunder? 
 

Vilka kunder har du samarbete/samarbetat med? 
 

Samarbetar ni med kundernas miljöansvariga i projekten? 
 

Har ni regelbunden kontakt med era uppdragsgivare, d.v.s. även efter att uppdrag slutförts? 
 

Allmänt 
 

Vad tror du om EcoDesign centers framtid?  
Vad är era största utmaningar? 
Vad har gått bra/dåligt? 
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Bilaga 7 - Intervjuguide miljöintressenter 
 
Inledning 
Beskrivning av examensarbetet. 
Respondentens: Bakgrund? Utbildning? Nuvarande arbete/ forskning? 
 
Miljöanpassad produktutveckling 

Hur har ekodesign förändrats utifrån “vaggan till graven” under de senaste åren? 

Varför tror du ekodesign inte används i större utsträckning? 

Vad tror du är industrins största utmaningar för att ta fram miljöeffektiva produkter? 
Vad tror du är industrins största drivkraft för att ta fram miljöeffektiva produkter? 

Vad anser ni är det största miljörelaterade problemet i en produktframtagningsprocess? 

Hur tror du att svenska produktföretag kan påverka sina underleverantörer till miljöanpassad produktutveckling?  

Hur viktig tror du miljöanpassad produktutveckling kommer vara i framtiden?  
Kunskapsbrist, konsumtion, produktion?  

Vilken aspekt tror du kommer vara mest avgörande i framtiden t.ex. energianvändning, kemikalier, material, 
återvinning osv. Var bör fokus ligga? 

Tror du att produktion kommer att minskas? Eller hur tror du den kommer att effektiviseras? 

Hur ser du på tjänstedesign? Kan produkter komma att ersättas? 

Hur tror du konsumenten kommer påverka industrin? 

Vad har ni för relation till industrin? 

Vad tror du sker om 1 år, 5 år, 20 år?  
Vad tror ni om framtiden? Nationellt/Internationellt 

Verktyg 

Vilka verktyg ser du som relevanta vid miljöanpassad produktutveckling? 
Problem med verktyg? Nya verktyg? 

Lagar och styrmedel 

Hur är din syn på styrmedlen?  
Vad för typ av styrmedel tror du kan styra företagen i rätt riktning?  

Bortsätt från märkning. Kan man hitta andra alternativ för att driva producenternas produkter i en 
ekodesignriktning? 

Hur når direktiven ut till producenterna? Vems uppgift? 

Hur stor insikt/påverkan har Sverige i EU direktivet för ekodesign? 

Vad för slags styrmedel är på gång? 
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Bilaga 8 - Enkätundersökningsfrågor forskare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 
 

 
 

 



xii 
 

 
 

Bilaga 9 - Enkätundersökningsfrågor producenter
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