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Sammanfattning 
Denna rapport återger det arbete som syftat till att ta fram hjälpmedel för att utveckla hållbara 
förpackningslösningar. Projektet har genomförts som ett examensarbete för högskoleingenjörs- 
programmet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på 
Karlstads universitet. Arbetet har realiserats med stöd från Helén Williams, forskare inom energi- 
och miljöteknik. 

I dagsläget saknas metoder och hjälpmedel för att utveckla hållbara livsmedelsförpackningar där 
matsvinn tas in som en aspekt. Därför har en serie med tre verktyg utvecklats, från befintlig 
designprocessmetodik för tillämpning vid produktutveckling av hållbara förpackningslösningar, 
med fokus på reducerat matsvinn och minskad miljöpåverkan. 

För att få underlag till utvecklingen av verktygen har en förstudie genomförts där designprocess, 
hållbar utveckling, förpackning och matsvinn studerats. Förstudien har följts av en analys för att 
kartlägga var i produktutvecklingsprocessen verktyg för hållbar utveckling saknas. Detta för att 
identifiera faser med behov av fler hjälpmedel och resurser. 

Vidare har de olika faserna studerats mer ingående och det har lett fram till det slutliga resultatet 
bestående av verktygsmallar och riktlinjer för funktionsanalys, kvalitetshus och Pugh’s metod för 
reducerat matsvinn. För att sätta den centrala delen, kvalitetshusmallen, i ett verklighetsperspektiv 
har ett test utförts. Objektet för testet är tre olika varianter av mjölkförpackningar. 

Verktygen är ämnade till förpackningsdesigners och förpackningsteknologer för att underlätta deras 
arbete och vägval mot mer hållbara lösningar genom ett minskat produktsvinn. Att verktygen är 
enkla och användarvänliga är ett mål och en förutsättning för att de ska komma till användning. 



Abstract 
This report covers a process that has aimed to contribute with tools for development of sustainable 
packaging solutions. The project has been implemented as a Bachelor thesis for the programme in  
innovation and design engineering at the faculty of health, science and technology at Karlstad 
university. The project has been carried out with support from Helén Williams, researcher of  
environmental and energy systems. 

Today there is a lack of methods and tools for developing sustainable packaging solutions, in which 
food waste is taken in as an aspect. A set of three tools has therefore been elaborated from existing 
methods. The set can be applied in the designprocess of sustainable packaging solutions to achieve 
reduced food waste and environmental impact. 

The feasibility study of the project has aimed to provide information for support and included the 
keywords: design process, sustainable development, packaging and food waste. After the feasibility 
study, an analysis has been made. The intention has been to map where tools for sustainable 
development are missing. This would help to identify the phases of the design process with extra 
need of methods and tools. 

The analysis has given an opportunity to study the selected phases more thoroughly. That has led to 
the final result consisting of templates and guidelines for function analysis, QFD and Pugh’s 
method for reduced food waste. A test has been performed to put the central part, the QFD-template, 
into a reality perspective. The objects for the test consists of three types of milk packages. 

The tools are aimed to be used by package designers and packages technologists to facilitate their 
work and decisions to more sustainable solutions through reduced product waste. The goal and the 
prerequisite are that the tools should be easy and user friendly. If not there is a risk that they might 
not be used. 
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1. Inledning 
Detta projekt ligger till grund för kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 
innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Arbetet omfattar 22,5 hp och har utförts 
under vårterminen 2016. Uppdragsgivare för projektet är Helén Williams, forskare och lektor vid 
Karlstads universitet. Handledare för arbetet är Monica Jakobsson och projektet examineras av Leo 
de Vin. 

För att underlätta och säkerställa att framtidens förpackningslösningar utvecklas ur ett ekologiskt 
hållbart perspektiv med fokus på matsvinn krävs större kunskap inom området. I dagsläget ställs 
redan krav på att förpackningar ska vara återvinningsbara och att materialet i dessa ska ha så liten 
miljöpåverkan som möjligt. Mindre uppmärksamhet får de indirekta effekter som förpackningen 
påverkar. Matsvinn som är en sådan typ av effekt genererar generellt sett större miljöpåverkan än 
exempelvis förpackningsmaterial. Dessvärre framgår av viss lagstiftning (European parliament and 
council directive 1994) att minskad materialanvändning i förpackningar är att gå i hållbar riktning. 
Det trots att det kan innebära ett ökat svinn och därmed också ökad miljöpåverkan. Skulle däremot 
hänsyn tillägnas de indirekta effekterna vid förpackningsutformning finns möjlighet att reducera 
matsvinn och därmed också den totala påverkan. Förpackningsdesign har därför stor möjlighet att 
bidra till hållbar utveckling. Då det saknas hjälpmedel och verktyg som ser förpackningen ur ett 
helhetsperspektiv avser projektet att utveckla verktyg för designprocessen med reducerat matsvinn 
som främsta målsättning. 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivare Helén Williams är forskare inom miljö- och energisystem och bedriver just nu 
forskning kring förpackningar för hållbar utveckling. Till forskningsområdet kan många olika 
kompetensområden kopplas, bland annat produktutvecklingskompetens. Med kunskap inom 
produktutvecklingsprocessen kan behov som finns inom förpackningsområdet täckas upp, däribland 
utarbetad designmetodik för att utveckla hållbara förpackningslösningar. Då fokuset för Williams 
forskning riktas mot livsmedelsförpackningar är matsvinnsfrågan högst aktuell och lika så intresset 
för att underlätta utvecklingsarbetet för nya förpackningslösningar. Det ledde fram till uppdragets 
utformning där designmetodik kopplas ihop med förpackningslösningar i avsikten att finna 
hjälpmedel som kan komma att reducera det spill av livsmedelsprodukter som uppkommer i 
hushåll. 
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1.2 Problemformulering 
Den övergripande problemformuleringen för projektet lyder enligt följande: 

• Hur kan designprocessen med metodik användas för att reducera matsvinn för 
förpackningslösningar? 

Denna formulering har sedan brutits ner i tre mindre frågeställningar för att göra det huvudsakliga 
problemet överskådligt. Frågeställningarna utgör riktlinjer för att kunna besvara den övergripande 
problemformuleringen. 

• Vilka metoder finns för miljödriven produktutveckling idag? 
• Var i designprocessen saknas metoder och verktyg för miljödriven produktutveckling? 
• Vilka funktioner hos förpackningen påverkar matsvinn? 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att utifrån designprocessen och dess metodik ta fram stöd för beslutsfattandet 
och utvecklandet av nya förpackningslösningar. Det med avsikten att nå reducerat matsvinn och 
därmed minskad miljöbelastning, men även medföra ökad förståelse hos förpackningsdesigners och 
andra aktörer i värdekedjan. 

1.4 Mål 
Projektmålet är att generera verktyg som kan tillämpas i designprocessen för utveckling av 
förpackningslösningar med minskad miljöpåverkan genom att reducera matsvinn. Tanken är att 
användaren ska kunna arbeta med designprocessen på likartat vis som tidigare och att verktygen ska 
vara effektiva men användarvänliga, det för att säkerställa att verktygen utnyttjas. Ett långsiktigt 
mål är att genom verktygen bidra till ökad förståelse hos alla berörda parter, från 
förpackningsdesigner till konsument. 

Utöver själva projektmålet finns även målsättningen att få tillfälle att på ett mer ingående och 
fördjupat sätt arbeta med designprocessen och därmed få nyttja de kunskaper och erfarenheter som 
erhållits under utbildningens gång. Resultatet av projektet kommer presenteras muntligt vid ett 
redovisningstillfälle den 26 maj och vid en utställning som hålls den 27 maj på Karlstads 
universitet. 
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1.5 Avgränsningar 
Hållbar utveckling brukar vanligen delas upp i de tre dimensioner. Dessa är ekonomisk hållbarhet, 
ekologisk hållbarhet och social hållbarhet (Dahlin 2015). De tre dimensionerna omfattar 
tillsammans ett stort och brett område. Då området bedöms vara för brett med avseende på 
projekttiden avgränsas arbetet till att endast studera förpackningslösningar utifrån den ekologiska 
dimensionen. Även den ekologiska dimensionen är omfångsrik och sett utifrån förpackningens 
perspektiv så är också återvinning och materialval stora frågor inom området. Med risk att tappa 
fokus från huvudområdet avgränsas projektet ytterligare till att endast avse just området matsvinn. 

Ett förpackningssystemet utgörs av primär-, sekundär- och tertiärförpackning. Under projektets 
gång fastslogs att endast att se till det svinn som uppkommer i hushållen. På så vis återstod inget 
intresse att inkludera sekundär- och tertiärförpackning eftersom konsumenten endast är i kontakt 
med den primära förpackningen. 
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2. Teori 
I teorikapitlet presenteras den teori som ligger till grund för arbetet. Huvudsakligen inkluderar 
kapitlet den information som inhämtats i samband med litteraturstudien men också annan, för 
projektet, relevant fakta som erhållits under arbetets gång. Inledningsvis framställs projektets 
omfattning och struktur för att ge en bild av både teorikapitlets och projektets disposition. 

2.1 Introduktion 
Figur 1 skildrar projektets övergripande struktur, där teori är utgångspunkten för det fortsatta 
arbetet. Teorin bearbetas sedan i steget ”Process” för att nå projektets ”Resultat” och måluppfyllelse 
i form av ett verktyg för att stötta en hållbar utvecklingsprocess för förpackningar. 

Teorikapitlet inleds med en presentation av problematiken kring matsvinn, dess uppkomst och 
konsekvenser. Efter det ges begreppet hållbar utveckling en kort introduktion för att stifta 
bekantskap med termer och definitioner inom området. Vidare beskrivs historia och syfte med 
produktutvecklingsprocessen. I samband med det presenteras processens ingående faser 
övergripande. Större tyngd läggs vid beskrivningen av de faser och verktyg som spelat en 
avgörande roll för resultatet. Efter att grunden för produktutveckling gestaltats kopplas design och 
hållbar utveckling ihop i nästa område, hållbar produktutveckling. Där behandlas metoder och 
verktyg för miljödriven produktutveckling, men också förpackningens roll för hållbar utveckling 
och minskat matsvinn. 
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Figur 1. Disposition av projekt och teorikapitel.



2.2 Matsvinn 
Då den globala populationen uppskattas att nå 9,5 miljarder år 2075 ställs höga krav på att 
livsmedelsresurserna ska räcka till att försörja alla (Institution of Mechanical Engineers 2013). 
Uppskattningsvis går ungefär en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion 
förlorad varje år (FAO 2013). I Sverige står hushållen för den största andelen svinn där matavfallet 
per år uppskattas till 770 000 ton (Naturvårdsverket 2016). Det kan exempelvis bero på att storleken 
på hushållen ständigt minskar, att konsumenter köper för mycket och fel typ av mat men också att 
människor ägnar allt mindre tid åt köksarbete och därför saknar kunskap om livsmedel och dess 
förvaring (Jordbruksverket 2011). Mat slängs även i samband med överdosering, utgånget bäst-före-
datum samt dålig smak och utseende på maten (Ventour 2008). I tabell 1 listas sex olika 
livsmedelskategorier och de främsta orsakerna till svinn av dessa (Ventour 2008). 

Enligt tabell 1 är den främsta anledningen till svinn av bröd att bäst före-dagen passerat. Likadant 
gäller för ost, färskt kött och fisk samt mjölk. Livsmedel som märks med bäst före-dag är brukbara 
en tid efter utgånget datum, förutsatt att produkten förvaras rätt och i obruten förpackning 
(Livsmedelsverket 2016). Sista förbrukningsdag avser däremot att tala om hur länge det är säkert att 
äta ett visst livsmedel, märkningen används exempelvis för livsmedels som löper stor risk att 
förstöras av mikroorganismer (Livsmedelsverket 2016). Det är viktigt att ha kännedom om de olika 
märkningarna ”bäst före-dag” och ”sista förbrukningsdag” för att undvika att mat som inte är dålig 
slängs och att oätlig mat istället råkar förtäras. 

Livsmedel Anledning

Bröd
• Utgånget bäst-före-datum (29%)
• Såg illa ut (21%)
• På grund av mögel (20%)

Ost • Utgånget bäst-före-datum (37%)
• På grund av mögel (23%)

Färsk frukt • På grund av mögel (37%)
• Såg illa ut (25%)

Färskt kött och fisk • Utgånget bäst-före-datum (35%)
• Rester (26%)

Mjölk • Luktade eller smakade illa (38%)
• Utgånget bäst-före-datum (37%)

Ris • Lämnas på tallriken (48%)
• Lämnas i kastrullen (44%)
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Tabell 1. Anledning till svinn för några utvalda 
livsmedel. (Ventour 2008) 



Skälet till att ris slängs är helt annorlunda jämfört med brödet. Här handlar det istället om att det ris 
som läggs på tallriken inte äts upp på grund av för stor portion men också att för stor mängd doseras 
inför kokning och därför lämnas kvar i kastrullen. 

Matsvinn orsakar omfattande negativa miljöeffekter och är ett direkt slöseri med jordens resurser 
(Jordbruksverket 2011). Bland annat går vatten, mark och energi förlorad samtidigt som svinnet 
också bidrar till onödiga utsläpp i form av växthusgaser (Livsmedelsverket 2015). Den totala 
matproduktionen i världen står för ungefär 15 % av alla växthusgasutsläpp (Livsmedelsverket u.å.).  
Om svinnet minskas finns stora möjligheter att säkra livsmedelsförsörjningen och samtidigt 
reducera miljöpåverkan (FAO 2013). I bilaga 1 presenteras en lista innehållande 30 livsmedel som 
individuellt utgör det största svinnet i brittiska hushåll (Ventour 2008). 

2.3 Hållbar utveckling 
Det hållbar utveckling handlar om är att ständigt finna förbättringar på olika håll i samhället som 
medför att samtliga av jordens invånare, människa som djur, får bättre livsförutsättningar (Dahlin 
2015). Under lång tid har människan utarmat jordens resurser utan att ta hänsyn till konsekvenserna. 
Vi lever i ett samhälle där många endast ser till sin egen personliga rätt att få konsumera och 
ytterligare tänja på resurserna och det i brist på förståelse eller medlidande för kommande 
generationer. Det står i kontrast till den definition av hållbar utveckling som ges i rapporten från 
Brundtland (1987), sektion 2:1. ”Development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs”. 

Hållbar utveckling kan delas in i olika dimensioner för att göra arbetet med denna typ av frågor mer 
organiserat (Dahlin 2015). En vanlig uppdelning är: ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och 
social hållbarhet. Fortsättningsvis berättar Dahlin (2015) att om en lösning ska klassas som hållbar 
bör den anses hållbar utifrån samtliga av de tre dimensionerna. Uppmärksammas bör ändå att 
uppdelningen i vissa sammanhang är något diffus och vissa hållbarhetsaspekter påverkar mer än en 
dimension. Exempelvis kan matsvinn kopplas till fler dimensioner. Den dimension som det här 
arbetet avser att utgå ifrån är den ekologiska dimensionen. Trots det får inte de sociala och 
ekonomiska aspekterna försummas då de också kan verka som utgångspunkt för arbete och studier 
inom matsvinn. I vissa fall samverkar de andra två dimensionerna med den ekologiska 
dimensionen. Exempelvis är det ur den sociala synvinkeln moraliskt fel att det i vissa delar av 
världen slängs ätbar mat när det i andra delar av världen är en brist på både mat och vatten som går 
åt till att tillverka de varor som sedan kasseras. Det utarmas alltså resurser till ingen nytta som de 
framtida generationerna kan komma att bli drabbade av. Ur ekonomiskt perspektiv är det kostsamt 
för både producerande företag och återförsäljare att svinn uppkommer längs med värdekedjan. Den 
ekologiska dimensionen är ofta den med störst fokus. Det har därför föreslagit att det är 
miljöfrågorna som borde stå som central punkt i hållbar utveckling (Dahlin 2015). Förslaget går 
emot Brundtlandrapporten där ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet bedöms som jämbördiga 
(Dahlin 2015). 
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2.4 Designprocesser med metoder 
Oavsett vilken typ av produkt som ska utvecklas så är den ett resultat av en lång process som 
kombinerar resurser i form av människor, kunskap, erfarenheter och verktyg (Ullman 2010). 
Processens effektivitet avgörs utifrån tid, kostnad och kvalitet. Något som gäller oberoende av 
produkttyp och det bakomliggande arbetets omfattning (Lindahl & Tingström 2006). 

2.4.1 Introduktion och historia 

Så sent som fram till 60-talet betraktades produktutveckling som något grundat på erfarenhet och 
praxis (Ullman 2010). Det var då vanligt att enstaka personer kunde arbeta helt självständigt med 
olika projekt. Detta står i motsats till det vetenskapligt grundade kunskapsområde som  
produktutveckling är idag (Johannesson et al. 2013; Ullman 2010). 

I takt med att allt mer komplexa produkter utvecklades påbörjades arbete på ett mer systematiskt vis 
och med väl utarbetade metoder, som senare bidrog till att mer forskning och undervisning 
utvecklades inom området (Johannesson 2013). Så småningom skapades tvärfunktionella team 
istället för att de olika avdelningarna arbetade på egen hand. Det ledde även till parallella aktiviteter 
och begreppet concurrent engingeering som myntades på 1980-talet (Ullman 2010). Lindahl och 
Tingström (2006) beskriver samma utveckling med begreppen sekventiell produktutveckling och 
integrerad produktutveckling. Den sekventiella produktutvecklingen innefattar arbete med de olika 
momenten i en serie där nästa moment inte startar förrän det nuvarande arbetsmomentet är avslutat 
figur 2. 

 

En av nackdelarna med att arbeta enligt sekventiell produktutveckling är att de olika avdelningarna 
riskerar att sluta kommunicera med varandra och det kan i sin tur kan leda till att viktig information 
inte hamnar på rätt ställe (Lindahl & Tingström). Slutprodukten som når kunden riskerar därmed att 
inte motsvara dennes förväntningar. Ullman (2010) skriver att under varje fas i designprocessen är 
olika personers kunskaper viktiga. Då personer med olika kompetenser tillför sina varierande 
synvinklar medverkar det till att hela produktens livscykel täcks in. För att arbetet ska fungera på 
bästa sätt krävs verktyg och tekniker som sammanför produktutvecklingsteamet och förser samtliga 
parter med information. Det bygger på den senare principen med integrerad produktutveckling som 
alltså grundar sig på parallella processer. Det integrerade arbetssättet gör det således möjligt att 
kringgå problemen med samarbete och kommunikation som ofta uppkommer vid sekventiellt arbete 

!13

Produktutveckling
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Figur 2. Sekventiell produktutveckling. (Lindahl & Tingström)



(Lindahl & Tingström 2006). En annan fördel med att tillämpa ett parallellt arbetssätt med 
processerna är att en förkortad ledtid kan uppnås (Lindahl & Tingström 2006). 

En produkts livscykel kan delas in i fyra olika områden, se figur 3. Den första fasen, ”Product 
development”, är det område som ligger till grund för projektet och det är dess ingående aktiviteter 
som kommer brytas ner och analyseras. Även om fokus endast ligger i det området har dess innehåll 
stor potential att påverka de följande faserna under produktens liv. Ullman (2010) påpekar därmed 
att designingenjörer har stor möjlighet att kontrollera hur produkter påverkar miljön under deras 
livstid. 
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Figur 3. Produktlivscykeln. (Ullman 2010)



2.4.2 Designprocessens faser 

Området, ”Product development” (sve. produktutveckling), från figur 3 kan utformas på olika vis. 
Utformningen är beroende på tillämpningen av processen, det vill säga typen av produkt eller tjänst 
som ska utvecklas. På grund av den mängd olika sätt att framställa designprocessen på, har flera 
olika processlinjer studerats under projektet. Det för att undvika att något viktigt steg faller bort. 
Johannesson et al. (2013) väljer att beskriva processen med faserna gestaltade i figur 4. 

Enligt Johannesson et al. (2013) är det initiala steget i designprocessen en förstudie. Förstudien 
bottnar i att finna information om olika kompetensområden så att problemet i fråga får en bred 
kunskapsbas. Vidare presenterar Johannesson et al. (2013) produktspecificeringsfasen. I denna fas 
utreds vad som ska uppnås med utvecklingsprojektet. Krav och önskemål för projektet 
sammanställs sedan i en produktspecifikation. Nästa anhalt, konceptgenerering, anspelar på att 
utveckla lösningar till designproblemet. Johannesson et al. (2013) skriver att utgångspunkten för 
konceptgenereringen är kraven från produktspecifikationen som togs fram i förgående fas. Har 
produktspecifikationen utförts på ett genomtänkt vis finns förutsättningar för att samtliga 
funktionella krav kommer beaktas. När koncept har genererats ska alltså dessa värderas och 
analyseras utifrån önskemålen och kraven. Det innebär att de olika koncepten jämförs med varandra 
och det som pekas ut med bäst kvalitet väljs för fortsatt utveckling (Johannesson et al. 2013). 

När det blivit dags för detaljkonstruktion utvecklas den valda konceptlösningen till en funktionell 
produkt. Här utses eventuella standardkomponenter och nya detaljer kan komma att konstrueras, till 
dessa väljs material (Johannesson et al. 2013). 

I prototypfasen redogör Johannesson et al. (2013) för vikten av att tillämpa CAD (Computer Aided 
Design). Med hjälp av CAD-programmet kan produkten observeras ur olika vinklar och 
händelseförlopp i mekaniska system kan studeras. Framtagandet av fysiska modeller kan med fördel 
ske genom CAD. 

Under prototyptillverkningen är det vanligt att inte ta hänsyn till om prototypen kan tillverkas i 
större serier. Av den anledningen krävs det att produkten produktions- eller tillverkningsanpassas i 
den avslutande fasen (Johannesson et al. 2013). Processriktighet är ett ord som beskriver att 
produkten är utformad på så vis att den kan tillverkas och sedan monteras med de verktyg och 
metoder som avsetts (Johannesson et al. 2013).  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Figur 4. Designprocessen. (Johannesson et al. 2013)
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I figur 5 illustreras designprocessen utifrån underlag från Ullman (2010). Initialt i ”Product 
Discovery”-fasen måste behovet för produkten identifieras. Det avser såväl utveckling av nya 
produkter som vidareutveckling befintliga produkter (Ullman 2010). 

Projektplaneringen ”Project Planning” är nästa viktiga inslag i designprocessen enligt Ullman 
(2010). Här handlar det om att se över företagets resurser av pengar, tid, människor och utrustning. 
Senare i produktdefinitionen ”Product Definition” stärks förståelsen för designproblemet och 
därmed fastställs också vad projektet ska åstadkomma (Ullman 2010). Utifrån det som föreskrevs i 
”Project Planning” och ”Product Definition” genereras idéer för produkten i ”Conceptual Design”. 
Här är kundens krav i fokus och med hänsyn till dessa värderas och väljs koncepten ut (Ullman 
2010). Efter att koncept genererats och valts ut är nästa åtgärd att, i ”Product development”-fasen, 
förfina dem till riktiga produkter. Ullman (2010) påpekar att många designprojekt tyvärr börjar just 
i den här fasen och det utan tillräckligt underlag från konceptutveckling och produktspecifikationer. 
Något som ofta resulterar i produkter med dålig kvalitet. 

Slutliga fasen i Ullmans (2010) framställning är ”Product Support” här pekas det på att 
designingenjörens ansvar inte upphör i och med att den släpps till produktion, utan ofta finns det 
fortsatt behov av support hela vägen från tillverkning till det att kunden börjar använda sin produkt. 

I produktutvecklingssammanhang talas det ofta om att i ett tidigt skede av processen lägga den 
största insatsen med resurser. Detta för att undvika kostnadskrävande ändringar senare i processen. 
Ju senare i processen fel upptäcks desto mer kostsamma tenderar ändringarna att bli. Det styrks av 
både Johannesson et al. (2013) och Ullman (2010). ”A change that would cost $1000 in engineering 
time if made early in the design process may cost $10,000 later during product refinement and 
$1,000,000 or more in tooling, sales, and goodwill expenses if made after production has 
begun.” (Ullman 2010, s. 6). Citatet vittnar om designprocessen styrka att, i tidiga skeden, 
förverkliga att produkten motsvarar de uppsatta målen och även dess förmåga att rädda projekt från 
att bli mer kostsamma än planerat. I figur 6 ses en modell som illustrerar hur frihetsgraderna för 
förändringar minskar i takt med tiden. Kostnaden för förändringar ökar och lika så kunskapen om 
produkten (Lindahl & Tingström 2006), något som benämns designprocessens paradox (Ullman 
2010). 
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Figur 5. Designprocessen. (Ullman 2010)

Product 
Discovery

Project 
Planning

Product 
Definition

Conceptual 
Design

Product 
Development

Product 
Support



 

 

!17

Figur 6. Handlingsutrymmet för förändringar i relation till tiden. 
Underlag hämtat från (Ullman 2010) och (Lindahl & Tingström 
2006).



2.4.3 Produktspecificeringsfas 

Fasen för produktspecificering, också kallad produktdefinitionsfas, är den del i ett projekt som ska 
besvara frågan ”Vad ska åstadkommas?” (Johannesson et al. 2013). Svaret på frågeställningen 
gestaltas av en produktspecifikation som både kan vägleda projektgruppen under fortsatt arbete och 
är kontraktet mellan de berörda parterna (Eklund 2011). 

Ullman (2010) berättar att förståelsen av designproblemet är en viktig grund för att kunna utveckla 
en kvalitetsprodukt. Det kan verka som en lätt uppgift, men då många designproblem saknar 
precisering kan arbetet bli komplicerat Ullman (2010). Till hjälp finns tekniker och metoder att 
tillämpa vid specificeringsarbete, två vanligt förekommande metoder presenteras nedan. 

Funktionsanalys 
Landqvist (2001) beskriver funktionsanalysen som en metod som underlättar för utföraren av 
analysen att koppla bort tankarna på färdiga lösningar och istället kan denne fokusera på att utrycka 
sig i funktioner. Metoden hjälper således till att hitta nya lösningar än de nuvarande genom att 
utreda varje funktion en produkt fyller. Funktionsanalysen är ett dokument som ser till att alla 
aspekter hos en produkt har uppmärksammats. 

I tabell 2 ses ett utdrag ur en funktionsanalys av en ryggsäck vars underlag hämtats från (Landqvist 
2001). Det första som anges vid funktionsanalysen är det huvudsakliga motivet till att utveckla 
produkten. I fallet med en ryggsäcken blir således huvudfunktion ”HF” att medge 
persedelförflyttning. Utan denna funktion tappar ryggsäcken sin funktionalitet. Det är viktigt att ha i 
åtanke att låta bli att tänka på lösningen ”ryggsäck” och istället se till den huvudsakliga funktionen 
ryggsäcken har. 

Till vänster i tabellen beskrivs funktionen med hjälp av ett verb exempelvis ”medge” och med ett 
substantiv ”persedelförflyttning”. Klassen nödvändigt ”N” beskrivs som funktioner vilka förutsätts 
för att kunna uppfylla huvudfunktionen, exempelvis ”packningsutrymme”. Önskvärda funktioner 
”Ö” är de som eftersträvas för att uppfylla en tillfredställande produkt för brukaren.  

Funktion Klass Anmärkning

medge persedelförflyttning HF kroppsburen

erbjuda packningsutrymme N

erbjuda ryggtransport Ö finns alternativ?
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Tabell 2. Exempel på funktionsanalys av ryggsäck. (Landqvist 2001)



QFD 
QFD ”Quality function deployment” (Akao 1990) är ett väl använt verktyg inom produkt-
utvecklingssammanhang, närmare bestämt i specificeringsfasen. Utgåendes från marknads- och 
kundkrav hjälper QFD-matriser till att återge dessa krav i tekniskt mätbara parametrar och 
specifikationer något som kan bidra till en höjd kundtillfredställelse (Johannesson et al. 2013). 
Enligt Vonderembse och Raghunathan (1997) kan QFD minska kostnader, förenkla tillverknings 
processer och förkorta utvecklingstiden för nya produkter. Toyota som var tidiga med att tillämpa 
metoden lyckades reducera kostnaderna för att utvecklingen av en ny bilmodell med över 60% 
(Ullman 2010). 

QFD kan presenteras med hjälp av De fyra faserna. Dessa faser representerar fyra matriser som 
bryter ner kundkrav (Gustafsson 1998). Med hjälp av de fyra processtegen kopplas hela  
produktutvecklingsprocessen ihop, från kundbehov till tillverkning (Johannesson et al. 2013). Den 
första av de fyra är den matris som kallas House of Quality (sve. kvalitetshuset) (Gustafsson 1998), 
se figur 7. I kvalitetshuset ställs kundkrav mot konstruktionskriterier (Johannesson et al. 2013). 
Gustafsson (1998) förklarar att det som vanligast brukar vara kundkrav egentligen kan vara av 
annan sort exempelvis visioner eller företagsstrategier. Översättningen av kundkraven medför stöd 
och underlag till produktspecifikationen (Johannesson et al. 2013). Produktspecifikationen utgör 
tillsammans med de utpekade kritiska konstruktionskriterierna resultatet från kvalitetshuset och blir 
sedan utgångspunkten för fas II (Gustafsson 1998). Fas II syftar till att bestämma de kritiska delarna 
av en produkt, medan fas III behandlar processplaneringen då de kritiska delarnas tillverkning 
undersöks. Som avslutande fas IV riktas uppmärksamheten mot de anställdas roll i tillverkningen, 
det för att tydliggöra den påverkan personalen har för kundnyttan (Gustafsson 1998). 

En QFD kan utföras på olika vis och behöver inte inkludera alla fyra faser. Urvalet av matriser beror 
på tillämpning (Gustafsson 1998). Nedan kommer endast kvalitetshusets steg att beskrivas, främst 
utifrån Gustafssons (1998) framställning. Gustafsson (1998) påpekar även att själva kvalitetshuset 
har många olika utformningar men att utövaren själv ska avgöra vilken variant som passar just för 
sitt specifika ändamål. 
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1. Kundönskemål: Att ta fram kundönskemål är det initiala steget i kvalitetshuset, de svarar mot 
VAD kunden vill ha. Ullman (2010) menar att de vanligaste metoderna för att samla in fakta till 
kundönskemål är observationer, enkätundersökningar och fokusgrupper. 

2. Produktegenskaper: Är de egenskaper eller konstruktionsparametrar som talar om HUR 
kundens önskemål ska uppfyllas. Ullman (2010) utrycker att produktegenskaperna beskriver 
problemet översatt i mätbara parametrar, som kan leda fram till åtgärder för att lösa problemet. 
Översättningen av kundönskemål till produktegenskaper kan medföra vissa svårigheter då ingen 
metodik finns utvecklad för ändamålet (Jiang et al. 2015). Varje krav bör i minst en 
produktegenskap (Gustafsson 1998). 

3. Samband: Efter att kundönskemål och produktegenskaper placerats ut på sina respektive platser 
i matrisen ska deras samband utvärderas. Siffrorna 1, 3 och 9 får ofta motsvara svagt, medium 
och starkt samband (Gustafsson 1998). Viss försiktighet erfodras så att endast de mest 
uppenbara sambanden fylls i. Dessutom berättar Gustafsson (1998) att sambandsmatrisen är en 
viktigt del i kvalitetshuset då den utrycker prioritering. 

4. Viktning: Viktning av kundönskemål vittnar om hur viktiga önskemålen anses vara för kunden. 
En vanlig skala är att använda sig av 1-5. Ibland finns risken att många av kraven tilldelas höga 
viktpoäng. Då går det istället att använda sig av exempelvis 100 poäng som ska placeras bland 
önskemålen och därmed tvingas en prioritering fram (Ullman 2010). 

!20

Figur 7. QFD house of quality. (Gustafsson 1998)
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5. Konkurrentanalys: Då en produkt ska vidareutvecklas finns här möjlighet att jämföra olika 
produktlösningar med den egna befintliga produkten. Konkurrenterna och den nuvarande 
produkten viktas utifrån hur bra de uppfyller kundönskemålen. Vid framtagning av helt nya 
produkter kan konkurrentanalysen strykas helt eller användas på snarlika produkter, om sådana 
finns, för att sätta målvärden för den nya produkten. 

6. Produktjämförelse: Jämförelsen talar om hur konkurrenternas och företagets produkter presterar 
sett till produktegenskaperna (Gustafsson 1998). 

7. Hur mycket: Här sätts målvärden för produktegenskaperna, denna del kan också hjälpa till att 
identifiera svårigheter (Gustafsson 1998). 

8. Korrelation: Korrelationen visar sambanden mellan olika produktegenskaper. Genom att fylla i 
taket av kvalitetshuset utreds om några av egenskaperna står i motsats till varandra. Gustafsson 
(1994) påpekar att denna matris av olika skäl används i allt mindre utsträckning. 

Andra författare representerar kvalitetshuset på olika vis. Ullman (2010) sätter exempelvis 
”Identifiera kunder” som initialt steg. Fortsatt anser Ullman (2010) att det för somliga produkter 
finns fler än en kund, vars viktning kan behövas ses över separat. Det är då möjligt att ta med de 
olika kunderna i en och samma matris (Ullman 2010). 

QFDE 
Då QFD-metoden talar om kundtillfredställelse som utgångspunkt så utgår QFDE ”Quality 
Function Deployment for Environment” (Masui et al. 2003) både från kund- och miljökrav. QFDE 
är såldes en utveckling av den klassiska QFD-metoden för att underlätta miljödriven 
produktutveckling, även kallad ecodesign (Sakao 2007). Metoden utförs på liknande sätt som QFD, 
beskriven ovan, och utgår också ifrån fyra olika faser. Den första fasen gestaltas i figur 8 och kan 
jämföras med kvalitetshuset från förgående avsnitt. 
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Figur 8. Quality Function Deployment for Environment, Fas I. (Sakao 2007)



Det första steget i fas I av QFDE är att identifiera krav från kunder och miljön. Miljökraven kallas 
här VOE (Voices of the environment) och är krav som ställs för att minska miljöpåverkan hos 
produkten (Mausi et al. 2003). Dessa krav kan med fördel hämtas från en LCA (livscykelanalys) 
som utförts på produkten i fråga (Sakao 2007). Från LCA tas de mest miljökritiska aspekterna och 
därefter förs dessa in i QFDE i form av VOE (Sakao 2007). Den andra typen av krav är de som 
kommer från kunderna, VOC (Voices of the customers). Kraven kan jämföras med 
”Kundönskemål” från figur 7. När VOE och VOC tagits fram ställs de mot kvalitetsparametrar QC 
(Quality Characteristics) i en sambandsmatris, också på liknande vis som i kvalitetshuset. Fas I 
innehåller också två de två korrelationsmatriserna ”VOE VS. VOC” och ”QC VS. QC” för att se hur 
kraven eller kvalitetsparametrarna står i relation till varandra. figur 8. Masui et al. (2003) ger 
exempel på VOE och QC enligt följande: 

VOE 
• Minskad materialförbrukning 
• Enkel att transportera och förvara 
• Enkel att bearbeta och montera 
• Minskad energikonsumtion 
• Hög hållbarhet 
• Enkel att återanvända 
• Enkel att demontera 
• Enkel att rengöra 
• Enkel att komprimera 
• Enkel att sortera 
• Säker att förbränna 
• Säker att deponera 
• Oskadlig för den levande miljön  
• Oskadligt utsläpp 

QC 
• Produktvikt 
• Produktvolym 
• Antal delar 
• Antal typer av material 
• Hårdhet 
• Fysiskt livslängd 
• Total energikonsumtion (Inkluderar hela livscykeln) 
• Graden av återvunnet material  
• Ljud, vibrationer och elektromagnetiska vågor 
• Massan av luftföroreningar 
• Massan av förorenade ämnen i vatten 
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• Massan av förorenade ämnen i marken 
• Bionedbrytbarhet 
• Materials giftighet 

Mausi et al. (2003) förklarar att miljökraven (VOE) och kvalitetsparametrarna för miljön (QC) som 
listats ovan är utvalda för att täcka upp de flesta miljöproblem, så att designers bara behöver se till 
att de integreras in i produkten. Mausi et al. (2003) berättar också att de är utformade på ett 
generellt vis för att passa olika produkter. Designers kan alltså välja ut de miljökrav som är aktuella 
för produkten de arbetar med. 

I fas II ställs QC mot olika delar av produkten som exempelvis motor, fläkt och hölje och ett 
samband utrycks i 1, 3 eller 9 (svagt, medium och starkt) (Mausi et al. 2003). I fas III uppskattas 
effekten av de designändringar som gjorts utifrån kvalitetsparametrarna (Mausi et al. 2003). Fas IV 
ska översätta effekten av designförbättringar till kvalitetskrav för miljön (Mausi et al. 2003). 

Sakao (2007) trycker på vikten av en QFDE då den tar hänsyn till aspekter som inte annars framgår 
ur en Livscykelanalys (LCA), vilken bedömer den totala miljöpåverkan under produktens livscykel. 
Sakao (2007) påpekar även att resultat från QFDE borde få mer uppmärksamhet än det som hämtats 
från LCA. Det eftersom QFDE berör en funktionalitet som har starkare drivkraft för utveckling än 
exempelvis egenskaper som CO2/Kg tillverkat stål, som inte säger så mycket om hur problemet ska 
lösas. 
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2.4.4 Pugh's metod 

Pugh’s metod underlättar val och jämförelse av koncept och kan tillämpas i konceptvalsfasen av 
produktutvecklingsprojekt. Metoden består av en matris för iterativ värdering. Detta innebär att 
matrisen identifierar det bästa alternativet och hjälper till att ta fram nya (Ullman 2010). Metoden är 
relativt enkel och har bevisats effektiv (Ullman 2010). De sex stegen i Pugh’s metod presenteras 
nedan och i figur 9. 

1. Uppge problemet (The issue): Välja ett koncept för fortsatt utveckling. 
2. Alternativ (Alternatives) : Alternativen avser de koncept som har tagits fram i samband med 

konceptgenerering. Det är viktigt att koncepten som valts ut är på samma abstraktionsnivå och 
att de är presenterade på samma vis (Ullman 2010). 

3. Kriterier (Criteria): Avser de aspekter som koncepten bedöms utifrån. Från en QFD kan 
kriterier för jämförelse hämtas, det vill säga produktegenskaperna i figur 7. Det kan hända att 
koncepten inte är tillräckligt utvecklade för att jämföras med dessa egenskaper. I sånt fall måste 
produktegenskaperna avvakta som kriterium. 

4. Viktning (Importance): Här kan en viktning av relativ art sättas. Exempelvis delas 100 poäng ut 
bland de olika kriterierna. 

5. Värdering (Evaluation): Ett datum, som är det bäst presterande konceptet i 
produktutvecklingsteamets ögon, väljs ut. Utifrån datumet värderas sedan de andra koncepten 
utifrån om de presterar bättre än datumet ”1” eller lika som datumet ”0” alternativt sämre än 
datumet ”-1” utifrån de olika kriterierna. 

6. Resultat (Results): I resultatet räknas värderingen och viktningen samman och varje koncept får 
en poäng för inbördes jämförelse. 
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Figur 9. Pugh’s metod för konceptvärdering. (Ullman 2010)
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2.5 Hållbar produktutveckling 
Samtliga produkter som produceras ger upphov till direkt eller indirekt miljöpåverkan på flertalet 
olika sätt längs värdekedjan. Starten går från framställning av råmaterial och hela vägen till den 
punkt då produktens livscykel är till ända. I takt med den växande befolkningens tilltagande 
förbrukning och behov av nya produkter blir miljöproblemen som följd allt mer omfattande och 
komplexa (Lindahl & Tingström 2006). 

Miljödebatten har kommit till den punkt då företag måste ta ansvar för påverkan från sina produkter 
och tjänster genom hela värdekedjan (Charter & Tischner 2001). Likväl som produktdesigners 
påverkar 80% av kostnaden av en produkt, så påverkar också designerna 80% av miljöpåverkan 
(Charter & Tischner 2001). Charter och Tischner (2001) förklarar också att företag som ser till att 
sina produkter utvecklas med hänsyn ekonomiska, ekologiska och etniska frågor har stora 
affärsmässiga möjligheter. Det gör att miljödriven produktutveckling till ett högst intressant 
område. 

Minskad miljöpåverkan kan åstadkommas genom att produkterna ses ur ett holistisk perspektiv där 
alla stegen i livscykeln tas i åtanke. Genom att tillämpa miljöaspekter i varje fas av cykeln går det 
alltså att minska den negativa påverkan på miljön från produkten (Lindahl & Tingström 2006). Det 
var under 1970-talet som det första steget mot miljödriven produktutveckling togs och 
miljöfrågorna blev därmed viktiga aspekter i designprocessen (Ullman 2010). 

I litteraturen nämns en rad olika begrepp som knyter samman produktutveckling och design med 
miljöaspekter. Termen green design, omnämns som den första av sitt slag, och har successivt ersatts 
med ecodesign, DfE (Design for Environment) och SPD (Sustainable Product Design) (Baumann et 
al. 2002). Framförallt omnämns ecodesign och DfE i många artiklar och böcker, men med något 
olika innebörd. Tischner och Carther (2001) berättar att termerna SPD, ecodesign, och DfE ofta 
skapar förvirring och saknar tydlig definition. Exempelvis uppger Ullman (2010) att DfE ofta kallas 
green design, vilket Tischner och Carther (2001) inte nämner alls. Medan Baumann et al. (2002) 
enligt ovan anger green design som startskottet för den miljödrivna produktutvecklingen. 

DfE och ecodesign är benämningar på strategier med målet att integrera ekologiska aspekter in i 
produktdesign och produktutveckling (Charter & Tischner 2001). Tanken är att involvera hela 
produktens livscykel (Baumann et al. 2002). Det övergripande målet med strategierna är att 
minimera konsumtionen av naturresurser och energi och därmed minska den totala påverkan på 
miljön och samtidigt nå kundfördelar (Charter & Tischner 2001). Design for Environment har sitt 
ursprung från DfX (Design for X), där X kan representera exempelvis M (Manufacturability) 
tillverkning, A (Assembly) montering eller R (Recycling) återvinning. De två senare har en särskild 
roll i DfE på grund av att de båda kan underlätta återvinning. Exempelvis genom att underlätta 
montering som DfA avser. Det kan uppnås genom att minimera antalet delar att montera i en 
produkt. Charter (1997) menar att DfE är den amerikanska termen med någorlunda samma innebörd 
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som ecodesign vilken är den europeiska termen. Bakker (1995) har beskrivit DfE som utvecklingen 
av produkter med hjälp av miljökriterier, dessa ska bidra till att reducera miljöpåverkan längs med 
produktens livscykel. Medan Brezet (1997) förklarar ecodesign som en produktutvecklingsprocess 
där miljöfrågan hjälper till att definiera riktlinjer och direktiv för beslutsfattandet. 

Ett annat begrepp som nämns ovan är SPD (Sustainable product design). SPD är ett resultat av 
utökat forskningsområde (Baumann et al. 2002). Begreppet blir lätt förväxlat med att vara på 
liknande nivå som DfE och ecodesign. Det är felaktigt då SPD även integrerar sociala och 
ekonomiska faktorer (Charter & Tischner 2001). 

2.5.1 Verktyg för miljödriven produktutveckling 

För att uppnå de mål som föreskrivs inom strategierna DfE och ecodesign finns en mängd olika 
verktyg att använda. Baumann et al. (2002) har i sin artikel ”Mapping the green product 
development field: engineering, policy and business perspectives” exempelvis identifierat mer än 
150 olika verktyg. Verktygen har olika tillämpning och plats i produktutvecklingsprocessen. 

Charter och Tischner (2001) har listat ett antal olika verktyg som kan tillämpas inom miljömedveten 
produktutveckling. Verktygen har sedan delats in efter var de passar i produktutvecklingsprocessen. 
Charter och Tischner (2001) benämner dem som ecodesign tools. Samtliga verktyg finns listade i 
bilaga 2. 

Johannesson et al. (2013) behandlar de fem verktygen: EEA, QFDE, LCA, MET matris och 
Checklista & riktlinjer. Här kallas verktygen ”metoder för miljödriven produktutveckling”. 

Lindahl et al. (2006) skriver i ”An interactive design metholodgy for service engineering of 
functional sales concept” om LCA, QFDE, EEA, MET matrix och DfE checklists and guidlines 
som verktyg och metoder för tillämpning av DfE. 

I artikeln ”A QFD-centered method for environmental conscious product design” presenterar Sakao 
(2007) de tillgängliga ecodesign-verktygen: Design guides, Checklist methods, LCA, QFDE, EEA, 
ECO-VA och TRIZ. 

Leal-Yepes (2013) har i sin artikel ”Evaluating the Effectiveness of Design for the Environment 
Tools to Help Meet Sustainability and Design Goals” valt att kategorisera olika verktyg utifrån 
kategorierna i tabell 3. Verktygen utvärderas sedan utifrån en rad aspekter och finns listade i bilaga 
3. 
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På liknande vis har Baumann et al. (2002) kategoriserat olika typer av verktyg, enda skillnaden är 
ett tillägg av kategorin ”Organisation tools”. Det är verktyg som ger direkta direktiv angående hur 
olika uppdrag organiseras eller hur samarbetet mellan olika intressenter ska ske i 
produktutvecklingsprocessen. Verktygen benämns som verktyg för Environmental Product 
Development (EPD). Baumann et al. (2002) anger inga specifika verktyg eller metoder i artikeln. 

Svanes et al. (2010) riktar sig specifikt mot förpackningar och nämner tre olika verktyg som kan 
tillämpas på förpackningslösningar: Olstmats & Dominic (2002) scorecard model, Wal-Mart 
Packaging Scorecard och PIQUET. I samma artikeln ingår också en fallstudie av verktyget 
Sustainable Packaging Design. 

Då det enligt Baumann et al. (2002) kunde identifieras över 150 olika verktyg finns många fler, än 
de ovan nämnda, att tillgå. Dessvärre kan valmöjligheten mellan en mängd olika verktyg kan göra 
valet svårt och överväldigande för den tilltänkta användaren (Leal-Yepes 2013). Vidare finns få 
studier gällande verktygens brukbarhet och effekt för miljön (Svanes et al. 2010). 

Svanes et al. (2010) berättar att designers tenderar att söka efter verktyg som är enkla att använda 
och ger tydliga svar på en produkts miljöprestanda, annars finns risk att de inte används. Baumann 
et al. (2002) motiverar att studera befintliga verktyg istället för att utveckla nya.  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Tabell 3. Kategorier av ecotools. (Leal-Yepes 2013)

Kategori Beskrivning 

Frameworks Innehåller riktlinjer som vägleder genom 
utvecklingsprocessen med hänsyn till miljöaspekter.

Checklista och riktlinjer Kvalitativa (ibland semi-kvantitativa) metoder som 
listar miljöaspekter att ta hänsyn till vid 
produktutveckling. De kan också användas som 
avstämning för att kontrollera att ”miljömålen” 
uppnåtts.

Rankning och viktning Enkla kvantitativa verktyg som hjälper att förutse 
påverkan på miljön hos en viss aspekt med hjälp av 
skalor. 

Programmvara och expertsystem Dessa verktyg kan hantera stora mängder av 
miljöinformation. Det går fort att få ut resultat. 

Analytiska verktyg Analytiska verktyg har kvantitativa drag och 
erbjuder värdering och mätning av den 
miljömässiga prestandan hos produkter.

Jämförelseverktyg För inbördes jämförelse av designstrategier och/
eller produkter.



2.5.2 Förpackningens roll för hållbar utveckling 

Förpackningssystem är utvecklade för att anpassa produkter för transport, lagring, logistik, 
försäljning och slutanvändning (Johannesson et al. 2013). Förpackningssystem kan delas in 
primär-, sekundär- och tertiärförpackning. Där primärförpackningen avser den förpackning som 
konsumenten kommer i kontakt med. 

Förpackningen har genom sina funktioner stora möjligheter att bidra till hållbar utveckling (Lindh 
et al. 2016; Verghese et al. 2015). Då en förpackning utvecklas på ett effektivt sätt för att skydda 
livsmedel kan denna medverka till både minskat matsvinn och förpackningsavfall genom 
värdekedjans alla led (Verghese et al. 2015). En tunn plastförpackning kring bananer kan 
exempelvis förlänga fruktens hållbarhetstid med så mycket som 10 dagar (Livsmedelsverket 2011). 
Således kan en ökad mängd förpackningsmaterial leda till minskat matsvinn. Trots detta ses 
förpackningen ofta som en miljöbov (Lindh et al. 2016) och i många fall talas det om att minimera 
förpackningsmaterial i samband med hållbar utveckling (Svanes et al. 2010). Ändå bedöms 
förpackningar generellt ha en lägre miljöpåverkan än livsmedlet (Williams & Wiklund 2011; 
Verghese et al. 2015). Så länge det är fallet ges visst spelrum att utveckla säkrare förpackningar. I 
synnerhet rör det livsmedel med hög miljöbelastning (Lindh et al. 2016). Säkrare 
förpackningslösningar kan alltså komma att innebära större materialåtgång och således ha en något 
förhöjd påverkan, men ur ett helhetsperspektiv kan den totala belastningen komma att minskas. Det 
holistiska synsätt med avseende på förpackningar är något som många författare inom ämnet 
trycker på. Lindh et al (2016) skriver bland annat att det nuvarande fokuset, som exempelvis ligger 
på att minimera förpackningsmaterial och att återvinna, gör att det finns behov av att ge en mer 
holistisk bild av förpackningen. Detta för att kunna dra nytta av förpackningens fulla potential inom 
hållbar utveckling men också för att undvika suboptimeringar (Lindh et al. 2016). Dessutom 
beskriver Svanes et al. (2010) att avsikten med artikeln ”Sustainable Packaging Design: a Holistic 
Methodology for Packaging Design” är att framställa miljöutmaningarna i samband med 
förpackningssystem ur ett holistiskt och hållbart perspektiv. ”Rather than packaging minimisation, 
the focus is on packaging optimasation.” (Svanes et al. 2010, s. 163). 

De effekter som en förpackning tillför kan delas in i direkta effekter och indirekta effekter. De 
direkta effekterna är de effekter som exempelvis uppkommer under framställning av 
förpackningsmaterial, under transport och återvinning (Svanes et al 2010). Lindh et al. (2016) 
förklarar att det är dessa effekter som fått mest uppmärksamhet rörande miljöpåverkan under de 
senaste två decennierna. De indirekta effekterna har däremot inte ägnats fullt så stort intresse, det 
trots att de indirekta effekterna ofta har högre negativ miljöpåverkan än de direkta (Lindh et al. 
2016). De indirekta effekterna för en förpackning är kopplade till det värde som förpackningen 
förmedlar till innehållet och intressenterna i värdekedjan och är inte fullt så uppenbara som de 
direkta effekterna. Exempelvis är förpackningens förmåga att reducera matsvinn en sådan effekt 
(Lindh et al. 2016). Det står alltså klart att förpackningen kan göra miljönytta, men kunskapen och 
förståelsen saknas i många led av värdekedjan (Lindh et al. 2016). 
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(Svanes et al. 2010) skriver att förpackningens komplexitet till skillnad från andra produktgrupper 
anspelar på det faktum att förpackningen behöver utvärderas från två miljöperspektiv dels 
förpackningssystemet men också produktsystemet samt dessa två i kombination. 

Förpackningen har en rad viktiga funktioner och många har listats av Williams et al. (2008), se 
bilaga 4. Forskningen inom området har lett till att tre huvudgrupper av funktioner har tagits fram. 
Skydda (protect) är den första av dem och syftar till att förpackningen ska ge skydd åt sitt innehåll, 
men i vissa fall också skydda omgivningen från innehållet (Lindh et al. 2016). Underlätta hantering 
(facilitate handling) är nästa funktionsgrupp och den tredje kommunikation (communicate) avser 
envägskommunikationen från förpackning till exempelvis konsument (Lindh et al. 2016). Vidare 
anser flertalet författare, däribland Lindh et al. (2016), att förpackningar har stor potential att bidra 
till hållbar utveckling om hänsyn tas i början av designprocessen. Detsamma hävdar Svanes et al. 
(2010) som betonar vikten av att implementera metodologi i de initiala faserna av 
förpackningsdesign, eftersom frihetsgraderna för att finna mer optimala lösningar avtar senare i 
processen. 
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3. Metod 
Metodkapitlet beskriver de metoder och verktyg som ligger till grund för arbetet i projektet. I 
kapitlet motiveras även varför de olika metoderna använts. Figur 10 visar det huvudinnehåll som 
utgör process och metod i projektet. 

 

3.1 Planeringsfas 
I planeringsfasen besvaras frågan ”hur ska problemet lösas?”, det vill säga vad som ska ske under 
projektets gång (Eklund 2011). För att utförligt och genomtänkt besvara frågan och planera 
projektet utvecklades en projektplan. Projektplanen beskriver alltså hur uppgiften ska lösas, men 
också hur tiden ska exponeras och de resurser projektet har att tillgå (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

I projektplanen ger bakgrundskapitlet grundläggande information som exempelvis varför projektet 
ska genomföras och när det ska vara färdigställt (Eriksson & Lilliesköld 2004). Bakgrunden följs av 
ett stycke där själva projektmålet är definierat som det mål projektet ska uppfylla och affärsmålet 
beskriver hur lång tid det kommer ta samt när arbetet ska vara avslutat (Eriksson & Lilliesköld 
2004). Därefter ges uppgifter om organisationen i projektet. 

Projektmodellen är en viktig del av projektplanen. Den är en typ av tidsplan som redogör för 
projektets olika faser. Varje fas har olika milstolpar som är avsedda att uppnås under dennes gång. I 
vissa fall har fasen även ett grindhål, som har funktionen att stoppa arbetet om inte rätt uppgifter 
genomförts innan nästa skede av projektet (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

Att i ett tidigt skede av projektet kartlägga risker för att kunna åtgärda och, i bästa fall, förebygga 
dessa är av yttersta vikt. Projektet ges således rätt förutsättningar för att nå ett kvalitativt resultat. 
Därav utfördes Miniriskmetoden enligt Erikssons och Lillieskölds (2004) beskrivning. Det är en 
enkel metod där de olika riskerna i projektet får en faktor. Utifrån faktorn det går att avgöra 
allvarlighetsgraden av risken. Därefter sätts en, utifrån problemet, lämplig åtgärd. 
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Figur 10. Disposition av process och metodkapitel.
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Projektplanen ger också svar på hur dokumenthantering kommer att ske genom projektfaserna. 
Exempelvis hur dokument ska namnges och hur de kommer sparas för backup. Det ger en ökad 
dokumentsäkerhet och underlättar att hålla ordning (Eriksson & Lillieskölds 2004). 

En vanlig metod för att ge en helhetsbild av projektets delar är en så kallad WBS (Work Breakdown 
Structure). En WBS är en hierarkisk framställning av projektets ingående delar, där arbetet bryts ner 
till detaljnivå. Eklund (2011) menar att det finns utrymme för förändring och tillägg av fler 
hierarkiska nivåer när projektet når en ny fas. En WBS kan således uppdateras vid varje ny fas där 
det anses befogat, det vill säga där fler hierarkiska nivåer krävs. 

Det WBSen däremot inte talar om är hur de olika aktiviteterna samverkar på ett tidsmässigt plan. 
Det behövs därför ett komplement till en WBS för att snabbt kunna få en uppfattning om hur de 
olika aktiviteterna nätverkar. Ett Gantt-schema fyller just den funktionen. Schemat har en 
horisontell tidsaxel och en vertikal axel med de olika aktiviteterna. Schemat förmedlar när 
uppgifterna ska utföras och om det sker några aktiviteter parallellt (Eklund 2011). Även här finns 
det spelrum för justering då det i den tidiga fasen av projekt är osäkert hur lång tid vissa uppgifter 
kommer ta. Både Gantt-schema och WBS för projektets aktiviteter är delar av projektplanen.  

3.2 Litteraturstudie 
Efter att planeringsfasen avslutats, fortsatte projektet in en förstudie. En förstudie genomförs med 
avsikt att göra en objektiv undersökning för vidareutveckling. Under studien söks 
bakgrundsinformation om berörda områden fram. Det är viktigt att undersöka problemet från många 
olika vinklar för att kunna bygga upp en så bred kunskapsbas som möjligt (Johannesson et al. 
2013). För att undvika tidskrävande ändringar långt in i projektet efterliknades förarbetet vid en 
framtung process där stora resurser sätts in i ett tidigt skede. Då projektet är ett teoretiskt förankrat 
arbete omfattar förstudien endast en litteraturstudie. 

Ändamålet med litteraturstudien var att få fram användbar information inom de ämnen som kunde 
relateras till projektet och därmed skapa ett underlag till det teoretiska kapitlet. Litteraturstudien 
delades in i att söka efter och läsa artiklar samt böcker som behandlade de centrala ämnena av 
projektet: designprocess, hållbar utveckling, förpackning och matsvinn. Sökningarna utfördes 
främst i Karlstads universitets bibliotekskatalog. Nyckelord för de tidiga sökningarna var design, 
packaging, food loss och food waste. Litteraturstudien i projektet var en iterativ aktivitet och 
överlappade många andra uppgifter, detta med avsikten att kontinuerligt kunna bygga på och 
fördjupa den befintliga kunskapsbasen. 

Några veckor in i projektet hölls en kort litteraturgenomgång för uppdragsgivare och handledare. 
Det för att ge samtliga berörda parter inblick i vad som pågick i projektet vid den specifika 
tidpunkten. I samband med genomgången erhölls tips på litteratur som ansågs relevant. 
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3.3 Analys 
Analysen var en återkommande process i projektet. Den utgjorde den centrala delen för 
utvärderingsarbetet av information som inhämtats. Det för att fatta rätt beslut för fortsatt arbete och 
således inte riskera att lägga tidsresurser på fel delar av projektet.  

3.3.1 Litteraturanalys 

Den första analysen i projektet utgick ifrån den inhämtade informationen från förstudien. Analysen 
utfördes för att ta fasta på om tillräckligt med information inom de aktuella områdena hade hämtats. 
Därefter gavs möjlighet att reparera eventuella luckor där fakta saknades. Avsaknad av information 
skulle kunna leda till att problemet inte blir belyst från rätt synvinklar och därmed påverka 
slutresultatet negativt. 

Till analysen användes post-it-lappar och en whiteboardtavla som hjälpmedel. Med hjälp av dessa 
kunde problemet brytas ner till en överskådlig nivå. Litteraturen som studerats delades upp i de fyra 
kategorierna: process, hållbar utveckling, förpackning och matsvinn. Inom varje kategori placerades 
sedan post-it-lappar ut och länkades till olika litteraturkällor, se figur 11. Den grund som 
litteraturanalysen resulterade i kunde sedan användas som utgångspunkt för verktygsanalysen och 
designprocessens behovsanalys. 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Figur 11. Metod för litteraturanalys.



3.3.2 Analys av befintliga verktyg 

Verktygsanalysen avsåg att analysera och dokumentera de verktyg som finns idag för ekologisk 
hållbarhet. Det med ändamålet att få inblick och inspiration till hur verktyg för hållbar utveckling 
kan se ut. Första steget i analysen bestod av faktasökning via Google Scholar och Karlstads 
universitets bibliotekskatalog för vetenskapliga artiklar. Nyckelord för sökningen var: ecodesign, 
DfE, tools, methods, Environmental Product Development. Efter det granskades förstudiens artiklar 
efter referenser som innehöll något av ovanstående nyckelord, det för att utöka underlaget att 
analysera. När samma verktyg upptäckts i olika källor avslutades faktasökningen och resultatet 
sammanställdes i ett dokument. Till dokumentet fördes ett urval grundat på de vanligast 
förekommande verktygen, det vill säga de verktyg som förekom i flertalet källor. I dokumentet 
besvarades sedan frågor om varje verktyg. Den viktigaste frågan att få besvarad ansågs vara ”I 
vilken fas av processen passar verktyget?”. Denna fråga följdes av bland annat en kort beskrivning 
av verktyget. I dokumentet utvärderades verktygen även utifrån aspekterna ”Kategori” och 
”Vetenskaplig kunskap krävs”. Kategorin underlättade bland annat utplaceringen av verktyg i 
designprocessen. Verktygskategorin hjälper också till att snabbt kunna avgöra vad verktyget 
används till. Om en vetenskaplig kunskap skulle krävas av användaren betyder det att metoden 
löper risk att vara invecklad, något som i alla anseenden bör undvikas. Sådana verktyg är fel typ av 
utgångspunkt. 

3.3.3 Designprocessens behovsanalys 

Underlaget från verktygsanalysen var grundförutsättningen för kunna arbeta med den analys som 
avsåg att kartlägga behovet i designprocessen. Det behov som efterlystes utgjordes av en brist på 
verktyg för att utveckla miljöanpassade produkter. Genom att identifiera brister i processkedjan 
erhålls information om var de stora resurserna, bestående av nya hjälpmedel för miljödriven 
produktutveckling, behöver sättas in. För att nå dit kombinerades dokumentet från analysen av 
verktyg tillsammans med resultatet från litteraturanalysen. En post-it-lapp skrevs för varje verktyg 
från dokumentet och placerades sedan ut i processkedjan från litteraturanalysen. Var verktygen 
hörde i processen avgjordes med underlaget från verktygsdokumentet. De faser som tilldelades få 
eller inga verktyg utsågs till objekt för designfasstudien. 

3.4 Designfasstudie 
Då kartläggningen av verktygen färdigställts och faser med resursbehov identifierats, valdes dessa 
designprocessfaser ut för en närmare studie. Studien skulle klargöra innehållet hos faserna och 
därmed förtydliga det behov som behövde täckas i respektive fas, beroende på dess funktion. 
Information om de utvalda faserna hämtades i böcker och via sökningar i Karlstads universitets 
bibliotekskatalog. Stor uppmärksamhet riktades till att studera verktyg som används i den ordinarie 
designprocessen. När studien betraktades fullföljd fanns förutsättningar för arbeta med att utveckla 
idéer och koncept, som kan fylla de behov som identifierats. 
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3.5 Idégenerering 
Med fundament från studier och analyser tog nästa fas i projektet vid. Idégenereringen syftade till 
att med huvudsakligt stöd från fasstudien ta fram idéer rörande hur designprocessens mer 
vedertagna verktyg kan användas och rekonstrueras, det med avseende på förpackningsdesign för 
minskat matsvinn. 

3.5.1 Idégenerering i grupp 

Den första sessionen av idégenerering avsåg, förutom att ta fram idéer, även att testa om 
idégenerering lämpar sig för projektets utformning. Beroende på resultatet skulle det beslutas om 
fler idégenereringssessioner skulle upprättas för att behandla de andra faserna, eller om andra 
tillvägagångssätt vore mer passande. 

I en grupp om åtta studenter utfördes en gemensam idégenerering. Studenterna ombads att medtaga 
varsin frågeställning till mötet. Idégenereringsmetoden som användes var ”speed storming” från 
Wikberg et al. (2015). Speed storming kräver endast pennor och papper. Vid olika bord placeras två 
deltagare med papper och varsin penna samt en frågeställning. Under ett antal minuter ska 
deltagarna diskutera problemet och skissa eller skriva de idéer som kommer upp i samband med 
diskussionen. När tiden är slut roterar personerna så att de får en ny diskussionspartner och 
frågeställning (Wikberg et al. 2015). 

3.5.2 Individuell idégenerering 

I samband med resultatet från idégenereringen i grupp gjordes bedömningen att inte hålla några fler 
liknande sessioner. Detta berodde på att frågeställningarna blev för komplexa för personer utan 
förkunskap inom området, vilket ledde in deltagarna på andra spår. Av den anledningen fortsatte 
idégenereringsarbetet individuellt. Arbetet genomfördes utan direkta idégenereringsmetoder och 
bestod främst av att på ett fördjupat sätt undersöka hur olika befintliga designmetoder kan anpassas 
för förpackningsdesign. 

3.5 Utvärdering av verktygskoncept 
Resultatet från den individuella idégenereringen och fasstudien ledde ut i ett antal verktygskoncept. 
Dessa utvärderades först i samrådan med uppdragsgivare och handledare för att sedan gå till 
ytterligare granskning. Då många gransknings-, eliminerings- och sållningsmetoder är specifikt 
anpassade för produktutveckling kunde många av de studerade metoderna uteslutas. Den metod 
som var mest lämpad för ändamålet kallas enligt Johannesson et al. (2013) ”eliminering av dåliga 
lösningar”. Johannesson et al. (2013) beskriver att det är det första steget som tas i 
konceptvalsfasen. Här undersöks om lösningarna från idégenereringarna uppfyller ett antal krav i 
form av punkter. Av dessa punkter ansågs tre av sex vara relevanta i projektets sammanhang: 

• Löser huvudproblemet 

• Kan realiseras i verkligheten 

• Är fördelaktiga ur miljösynpunkt 
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3.6 Metod för att ta fram produktegenskaper 
Ett av de framtagna verktygskoncepten översätter kvalitetskrav hos förpackningar till mätbara 
produktegenskaper. När mallen för verktyget skulle utformas användes Ishikawadiagram och 
negativ idégenerering för att underlätta översättningsprocessen, metoderna presenteras nedan. 

3.6.1 Ishikawadiagram 

Ishikawadiagram, som även kallas orsaks-verkan-diagram eller fiskbensdiagram, kan hjälpa till att 
bena ut orsaker till ett kvalitetsproblem (Bergman & Klefsjö 2012). I diagrammet utförs först en 
grov beskrivning av de typer av orsaker som antas ge det observerade problemet. Dessa orsaker 
bryts sedan ner och undersöks mer detaljerat (Jarfors et al. 2010). Gustafsson (1998) menar att 
Ishikawadiagrammet fungerar så att produktegenskaperna som grenas ut är lösningar till 
kvalitetskravet. Utgreningen av produktegenskaperna sker tills utövaren finner att kvalitetskravet i 
fråga är tillfredställt (Gustafsson 1998). 

3.6.2 Negativ idégenerering 

Gustafsson (1998) rekommenderar brainstormingmetoden för nedbrytning av kundönskemål/
kvalitetskrav. Trots det ansågs en annan idégenereringsmetod vara mer effektiv, nämligen negativ 
idégenerering. Att vrida och vända på inlärda föreställningar är ett ytterst kraftfullt hjälpmedel för 
kreativt arbete (Michanek & Breiler 2004). Negativ idégenerering grundas på principen att det är 
enklare att förstöra än att bygga upp (Michanek & Breiler 2004). Första steget är att vända en 
positiv frågeställning till en negativ frågeställning. Sedan idégenereras på vanligt vis, men här blir 
resultatet utifrån den negativa frågeställningen. Exempelvis resulterar frågeställningen ”Hur ska en 
förpackning utformas för lätt hantering” i ”Hur ska en förpackning utformas för svår hantering”. Att 
förpackningen görs onödigt tung, stor och har dåligt grepp kan vara egenskaper som försvårar 
hanteringen. Idéerna översätts sedan åter till positiva aspekter som: lätt, liten och greppbar. Metoden 
kan hjälpa att ta fram lösningar och idéer som annars aldrig skulle varit påtänkta. 

3.7 Test av verktyg 
För att sätta in ett av verktygskoncepten i ett verklighetsperspektiv gjordes ett test av verktyget 
genom att använda befintliga förpackningslösningar. Det för att göra en bedömning av verktygets 
resultat. Försöksprodukterna i prövningen utgjordes av tre olika mjölkförpackningar. 
Mjölkförpackningarna tillverkas av företaget Tetra Pak. Deras varumärkeslöfte ”Protects what’s 
good” är direkt kopplat till deras grundläggande engagemang för livsmedelssäkerhet (Tetra Pak 
u.å.). Därför gjordes antaganden om att deras förpackningar utvecklas på hållbart vis och att den 
senaste förpackningslösningen följaktligen bör vara den som bäst uppfyller krav på hållbarhet och 
produktsäkerhet. Om testet av verktygskonceptet resulterade i att den senaste lösningen, av de tre 
förpackningarna, utsågs som den bästa ur miljö- och matsvinnssynpunkt kunde det tas som en 
indikation på att verktyget fungerar på ett korrekt vis. 
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Utöver att analysera resultatet prövades även verktygets användarvänlighet i samband med testet.  
Tidsaspekten och andra faktorer räknades också in. Övriga synpunkter noterades och ett beslut om 
justeringar, det vill säga iteration av utvecklingsprocessen, diskuterades. 

3.8 Forskarmöte 
För att få inspiration till examensarbetet deltog studenten i delar av forskarmötet ”The Future of 
Sustainable Packaging Research and Development” som ägde rum vid Karlstads universitet under 
vårterminen. Under forskarmötet träffades forskare och branchrepresentanter från stora delar av 
världen för att diskutera och nätverka kring hållbarhet och förpackningar. 

3.8.1 Seminarium 

Det första momentet var ett seminarium vid Karlstads universitet, där några av forskarna och 
företagsrepresentanter talade. Under seminariet behandlades relevanta frågor för projektet såsom: 

• Vilka utmaningar ställs vi inför när det handlar om att utveckla framtidens förpackningar? 
• Hur tänker forskare och de företag som använder förpackningar för sina produkter? 

3.8.2 Workshop 

En annan del av forskarmötet var en workshop för deltagarna. I workshopen närvarade forskare från 
USA, Australien, England, Finland och Norge. Tack vare uppdragsgivare Helén Williams gavs 
möjligheten för ett par studenter att delta. Workshopen syftade till att välja ut viktiga frågor kring 
huvudområdena hållbarhet och förpackning, samt diskutera dessa. På projektnivå skulle 
medverkandet bringa insikt i ämnets komplexitet och ge inspiration för fortsatt arbete.  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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas både resultatet av projektets process och de färdiga lösningarna som 
utvecklats. Figur 12 illustrerar det huvudsakliga innehållet av resultatkapitlet. 

 

4.1 Planeringsfas 
Projektplanen för arbetet, som återses i bilaga 5, genomfördes med avsikt att underlätta arbetet och 
undvika risker som exempelvis förseningar. Då projektplanen var skriven som ett levande dokument 
fanns anledning att under projektets gång kontinuerligt uppdatera planen. Det gjordes i form av en 
veckoplanering. Denna innehöll milstolpar och grindhål som byggde på den ursprungliga 
projektmodellen. I och med att projektet tidigt fick en annorlunda riktning kunde inte Gantt-schemat 
följas som avsetts. Litteraturstudien visade sig exempelvis bli mer omfattande än beräknat och 
därför mer tidskrävande. Fördröjningen kunde ändå kompenseras tidsmässigt genom att andra 
planerade aktiviteter inte längre visade sig lämpliga i projektet. Alltså har arbetet kunnat 
genomföras utan förseningar trots att den initiala tidsplanen inte fullföljts. Gantt-schemat ses i 
bilaga 5. 

4.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien kom att bli den mest omfattande delen av förstudien men också den största delen 
sett till hela projektet. Som redan nämnts i metodkapitlet inhämtades informationen om de fyra 
ämnena designprocess, hållbar utveckling, förpackning och matsvinn under litteraturstudien. 
Resultatet av litteraturstudien avser innehållet i teorikapitlet. 

4.3 Litteraturanalys 
Den initiala analysen av litteraturstudien syftade till att reda ut var det fanns luckor, det vill säga 
områden som behövde fyllas på med mer information. För att klargöra detta användes post-it-lappar 
och en whiteboard-tavla som hjälpmedel. Genom att arbeta med lapparna och whiteboard-tavlan 
kunde litteraturen delas upp i de fyra olika kategorierna: designprocess, hållbar utveckling, 
förpackning (FP) och matsvinn. Inom varje kategori placerades sedan post-it-lappar ut länkade till 
olika litteraturkällor. 
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I processkategorin ordnades designprocessen utifrån fyra olika referenser. Vita lappar i raden 
markerad med siffra 1 i figur 13 representerar designprocessen beskriven utifrån (Landqvist 2001). 
Rad 2 återger designprocessen från (Ullman 2010). Johannesson et al. (2013) beskriver processen 
enligt rad 3 och rad 4 består av framställning av ”the ecodesign process” från (Charter & Tischner 
2001). Vissa av processlinjerna innehöll samma faser av designprocessen, dock benämnda på olika 
vis. Dessa placerades parallellt med varandra. Genom att studera fyra olika processlinjer samtidigt 
säkerställdes att inget viktigt steg gick förlorat. En tydligare bild med de fyra olika 
designprocesserna finns i figur 14, kapitel 4.4.2. När processlapparna placerats ut skrevs sedan en 
lapp för varje litteraturkälla som studerats. Efter det placerades de ut under de nyckelord där de 
hörde hemma. Vissa lappar passade under fler av nyckelorden och fick således pilar som länkade 
dem till dessa. Rätt snart kunde det konstateras att inom kategorin designprocess fanns tillräckligt 
med information för att gå vidare i projektet, medan det behövde inhämtas mer fakta inom området 
matsvinn. 

4.4 Kartläggning av miljöanpassade verktyg i designprocessen 
Kartläggningen avsåg reda ut var i designprocessen verktyg av miljöanpassad art saknades. Genom 
studier av befintliga verktyg och designprocesser kunde avsaknaden lokaliseras. Resultatet från de 
metoder som användes för kartläggningen står för innehållet i kapitlet. Först presenteras resultatet 
från studierna av befintliga verktyg för miljödriven produktutveckling och sedan resultatet av själva 
kartläggningen i form av en behovsanalys. 

4.4.1 Kommentarer till verktygstabellen 

Analysen av befintliga verktyg resulterade i en tabell som ses i bilaga 6. I tabellen avser kolumnen 
”Kategori” den kategori verktyget tillhör. Kategorierna kan hjälpa vid fastställandet av var i 
processen verktygen passar, och beskrivs i tabell 3 från kapitel 2.5.1 Verktyg för miljödriven 
produktutveckling. ”Vetenskaplig kunskap krävs” speglar svårighetsgraden av verktyget. Om 
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Figur 13. Kartläggning av luckor i litteraturstudien. 



vetenskaplig kunskap krävs betyder det att verktyget kan vara tidskrävande och svårt att hantera. 
”JA” innebär att metoden eller verktyget garanterat kräver vetenskaplig kunskap, ”NEJ” att det inte 
krävs och ”JA/NEJ” är ett mellanting som medför att metoden kan innebära att somliga 
förkunskaper krävs. Kolumnen ”Passar i processen” tar fasta på vart i designprocessen verktyget är 
avsett att använda. I tabell 4 ses ett utdrag från bilaga 6. 

 

I rad 4 i tabellen från bilaga 6 under ”Passar i processen” finns en ”*” markerad som betyder att ett 
tidigare resultat från utförd LCA (Livscykelanalys) kan användas tidigt i processen. Att upprätta en 
helt ny analys är dock inte genomförbart. Det beror på att det finns alldeles för lite fakta att tillgå 
om produkten så tidigt. Alltså är alternativet att, till den nya produkten, finna en liknande produkt 
med LCA för att ha som referensprodukt. Påträffas bindesträck ”-” i tabellen betyder det att rätt 
information i ärendet inte hittats. 

4.4.2 Resultat av behovsanalys 

När dokumentet från kapitel 4.4.1, bilaga 6, upprättats fortsatte projektet i att kartlägga var i 
processen det saknas verktyg för miljödriven produktutveckling. För att visualisera var i 
designprocessen avsaknad finns placerades verktygen från bilaga 6 ut i de olika processfaserna som 
utforskats i den initiala analysen av litteraturstudien. I figur 14 presenteras resultatet. 

I den första etappen av designprocessen, som enligt Figur 14 kallas ”A”, återfanns inga passande 
verktyg av de som presenterats i bilaga 6. I och med det var det första tomrummet i processen 
identifierat. I fas B kunde däremot hela 16 verktyg placeras in från litteraturen. Dessa verktyg finns 
noterat i bilaga 6 med ”B” i kolumnen ”Passar i processen”. I C-etappen där endast ”project 
planning” ingår passade inga verktyg in, det ledde till ännu ett identifierat glapp. Inte heller  
påträffades inte några passande verktyg för D-etappen. I etapp E kunde 10 stycken verktyg 
identifieras som lämpliga. Etapp E kan enligt bilden framstå som något rörig. Som förtydling kan 
nämnas att både de blåa rutorna med ”Ide/skissetapp”, ”Tester & experiment”, och ”Utvärdering/
uppföljning” samt de gröna rutorna ”Konceptgenerering” och ”konceptval” samtliga passar in under 
den vita rutan ”Conceptual design”. Det är i sin tur är ett jämbördigt utryck med det i den gula 
lappen ”Generera och välja idéer”. Under etapperna F och G kunde totalt 22 verktyg tillämpas. I H-
etappen återfanns ännu ett hålrum. 
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Tabell 4. Utdrag ut verktygstabellen från bilaga 6.

Metod Kategori
Vetenskaplig 
kunskap 
krävs

Referenser Passar i 
processen Beskrivning

EEA Analytisk NEJ

(Johannesson et al. 2014)  
(Lindahl & Tingström 2006) 
(Sakao 2007) (Lindahl et 
al. 2006) 

B E F
EEA är utvecklad från FMEA (Failure Mood Effect Analysis) och syftar till 
att, i ett tidigt skede, identifiera de miljöeffekter som kan bedömas extra 
viktiga för en produkt och utifrån detta finna alternativa lösningar och 
åtgärder för att minska dessa. Metoden är kvalitativ. 



Då det i designsammanhang talas om att störst möjlighet att påverka produkten finns i början av 
processen, riktades fokuset mot de hålrum som påträffats i de tidiga faserna. Det vill säga etapperna 
A, C och D. Där hade det visat sig, utifrån kartläggningen, finnas behov för nya verktyg och 
metoder. En viktig synpunkt att delge är att samtliga av dessa verktyg som placerats ut i figur 14 ej 
är anpassade för att se till förpackningsdesign med avseende på matsvinn*. Ändå ansågs de etapper 
med många verktyg såsom B och E ha tillräcklig med verktyg för att se till ekologisk hållbarhet och 
något tillägg där var därför inte nödvändigt. Etapperna F och G som också innehåller flertalet 
verktyg betraktades i sammanhanget som extra ointressanta områden. Det eftersom de ligger 
placerade sent i designprocessen där antalet frihetsgrader att påverka produkten på ett hållbart sett 
har minskat drastiskt. Med samma argument uteslöts fas H från behovsfaserna då etappen bedömdes 
vara placerad för långt bak i processen för att kunna ha någon större effekt. Således resulterade 
kartläggningen i att etapperna A, C och D var de etapperna som skulle vara objekt för fortsatta 
studier. 

*I verktygstabellen finns totalt fyra verktyg som behandlar förpackningar specifikt, men det fanns 
skäl till att dessa inte placerades ut i behovsanalysen. Dels kunde inte tillräckligt med fakta 
inhämtas för två av verktygen. De verktyg som däremot fått en plats i processen uteslöts för att de 
var placerade i alltför sena faser, närmare bestämt E F G. 
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Figur 14. Behovsanalys av verktyg för miljödriven produktutveckling.



4.5 Projektplanering för reducerat matsvinn 
Då projektplaneringsfasen, fas C, identifierats som en av de tidiga faser som i dagsläget har 
avsaknad av lämpliga verktyg för miljödriven produktutveckling genomfördes en idégenerering 
kring ämnet. Idégenereringen utfördes i en grupp om åtta personer där frågeställningen löd ”Hur 
kan man se till matsvinn vid projektplanteringen för en förpackningslösning?”. 

Under idégenereringen användes metoden speed storming som beskrivs i kapitel 3.5.1 
Idégenerering i grupp. I samband med sessionen krävdes en mer ingående förklaring till 
frågeställningen för att underlätta för deltagarna. Frågeställningen som var av den komplexa sorten 
krävde mer förkunskaper av deltagarna än vad de besatt. Det ledde till att exempel och förslag 
behövde avslöjas för att leda in deltagarna på rätt spår, något som kan ha riskerat att hämna 
kreativiteten. Det beslutades tillsist att sätta en referensprodukt till frågeställningen. 
Referensprodukten avsåg en brödförpackning. Tanken var att den skulle konkretisera problemet och 
på så vis hjälpa de medverkande. 

Med anledning av ovanstående problematik fastslogs att inte hålla några fler idégenereringspass. 
Ämnen som projektplanering och förpackningsfunktioner kopplade till matsvinn hade behövts 
studeras i samband med idégenereringen för att erhålla förkunskaper. Resultatet av idégenereringen 
i grupp som visas i bilaga 7 har inte fyllt någon funktion för projektets slutgiltiga resultat. 

4.6 Produktspecificeringsfas för reducerat matsvinn 
Som tidigare beskrivits i kapitel 2.4.3 Produktspecificeringsfas syftar produktspecificeringsfasen till 
att ta reda på vad som ska åstadkommas i ett utvecklingsprojekt. Arbetet i fasen ska utmynna i en 
produktspecifikation som kan användas för att kontrollera de koncept och lösningar som 
uppkommer i samband med idégenereringsfasen. Enligt kartläggningen och behovsanalysen saknas 
det verktyg för miljödriven produktutveckling i denna fas. Arbetet med produktspecificeringsfasen, 
i kapitel 3.4 Designfasstudie och 3.5.2 Individuell idégenerering, har lett till att två verktyg har 
anpassats för designarbete med förpackningar. Nedan redogörs för hur omkonstruktionen av 
verktygen gått till samt det slutliga resultatet för dessa. 

4.6.1 Funktionsanalys för reducerat matsvinn 

För att smidigt kunna ta fram en produktspecifikation identifierades ett antal hjälpmedel under 
designfasstudien. Ett av dessa är funktionsanalysen som redogörs för i kapitel 2.4.3 
Produktspecificeringsfas. Funktionsanalysen är ett verktyg som kan användas när funktioner ska 
arbetas fram hos en produkt, det utan att se i färdiga lösningar (Landqvist 2001).  

Från Williams et al. (2008) kunde 20 olika kvalitetsattribut kopplade till förpackningssystem 
hämtas, se bilaga 4. Av de 20 kvalitetsattributen ansågs 15 ha anknytning till matsvinn, resten 
betraktades ha obestämt samband. Samtliga kvalitetsattribut översattes inledningsvis till svenska för 
att sedan ställas upp efter föreskriften i kapitel 2.4.3. Efter diskussion med uppdragsgivare  
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bestämdes att utesluta några av attributen. Dels eliminerades ”User-friendly”, ”Communicates a 
certain brand”, ”Communicates product family category” och ”Additional functions”. Det berodde 
på att Williams et al. (2008) valt att inte analysera dessa. ”Easy to throw in the household waste”, 
”facilitates the sorting” och ”recyclable materials” kunde också strykas. Den bestämmelsen 
baserades på att en av avgränsningarna till projektet var att inom ramen för ekologisk hållbarhet 
endast fokusera på matsvinn ur förpackningsperspektiv. Som nämns i kapitel 2.5.2 Förpackningens 
roll för hållbar utveckling ligger betoningen på de direkta effekterna såsom material och 
återvinning. Mindre intresse ägnas de indirekta effekterna som matsvinn, vilka i många fall är de 
mer förödande för miljön. Av den orsaken har funktionsanalysen också avgränsats till att endast se 
till just frågan om matsvinn. Det måste ändå poängteras att ett helhetsperspektiv gällande 
förpackningar där matsvinn, material och återvinning inkluderas givetvis är bäst ur 
hållbarhetssynpunkt. En komplett funktionsanalys inkluderar på så vis samtliga hållbarhetsaspekter, 
direkta som indirekta, men här tillfaller ansvaret för de direkta effekterna användaren själv. Attribut 
som rör förpackningens utseende valdes också att ta bort. ”Aestetical” och ”Attractive and nice-
looking print” är egenskaper som skulle kunna få en konsument att vilja köpa mer än vad denne i 
själva verket behöver och på så vis eventuellt orsaka ökat svinn. Emellertid kan en ekologisk 
produkt som har en estetisk förpackning bidra till att konsumenten väljer den ekologiska produkten, 
något som är en positiv konsekvens. Utifrån det gjordes bedömningen att attributen rörande estetik 
är svåra att följa upp, och med anledning härav uteslöts dessa ur funktionsanalysen. En bild av 
resultatet från funktionsanalysen för reducerat matsvinn finns i figur 15. Själva 
funktionsanalysmallen i fullskala ses i bilaga 8. 
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Figur 15. Resultat av funktionsanalys för reducerat matsvinn.

Funktion Klass Nr Anmärkning

Skydda Innehåll HF 3

Förhindra Läckage N 1

Förmedla Bäst-före-datum N 2

Förmedla Innehåll/ingredienser N 4

Informera Hållbarhet N 2b

Instruera Öppning N 8a

Instruera Dosering N 8b

Instruera Förvaring N 8c

Erhålla Hygien Ö 7

Underlätta Dosering Ö 14

Underlätta Tömning Ö 9

Underlätta Öppning Ö 5

Erbjuda Återförslutning Ö 18

Underlätta Förvaring Ö 20

Innehålla Rätt mängd Ö 21

Erbjuda Greppbarhet Ö 10

Underlätta Rätt köpval Ö 11 Tydlig information ger färre misstag vid inköp.

Förmedla Rätt innehåll Ö 12 Rätt utseende i förhållande till innehåll. Underlättar att köpa rätt produkt.



Numreringen i figur 15 och bilaga 8 är satt efter numreringen på attributen från (Williams et al. 
2008). Attribut nummer 2, som ursprungligen var ”Open-dating”, anspelar på att 
förpackningsdatum, bäst-före-datum och eventuellt sista förbrukningsdag ska finnas på 
förpackningen. Här upptäcktes att information om hållbarhet saknades i listan och således tillfördes 
2b ”Informera hållbarhet”. ”Informera hållbarhet” avser att delge konsumenten information som 
exempelvis ”öppnad förpackning hållbar minst 5 dagar”. Dessutom utvecklades attribut nummer 8 
till de tre olika funktionerna 8a, 8b och 8c. Nummer 11 i tabellen kommer från attributet 
”Symbols”. Eftersom symboler är färdiga lösningar på problemet ”ge tydlig information vid inköp” 
fick det attributet utvecklas till nummer 11 ”Underlätta rätt köpval”. Liknande problem uppstod 
beträffande nummer 12 som primärt var ”Apparance = content”. Meningen med det attributet är att, 
ungefär på samma vis som i 11, göra det lättare för konsumenten att köpa rätt produkter. Denna 
mening kan uppnås genom att förpackningen har ett utseende som stämmer överens med dess 
innehåll. Det ledde fram till funktionen ”Förmedla rätt innehåll”. 

Funktionsanalysmallen är tänkt att fungera som en guide för att produktutvecklare och 
förpackningsdesigners i ett tidigt skede ska förstå innebörden av förpackningens funktioner och 
dessas koppling till matsvinn. Övriga aspekter som är viktiga för förpackningar såsom ergonomi 
och återvinning får användaren själv fylla i, det för att det främsta intresset ska ägnas de funktioner 
som kan innebära minskat matsvinn. Funktionsanalysen kan tillämpas på alla typer av 
livsmedelsförpackningar. 
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4.6.2 Kvalitetshuset för reducerat matsvinn 

Ett annat verktyg som också ofta används inom specificeringsfasen är QFD. Som redogörs för i 
kapitel 2.4.3 består QFD av ett antal olika matriser där en av de vanligaste kallas Kvalitetshuset 
eller på engelska House of Quality. Kvalitetshusmatrisen används vanligtvis för att översätta 
kundkrav till mätbara parametrar som kan tillämpas i den slutliga produkten. QFD för miljöaspekter 
har tidigare utvecklats. Dock med tyngdpunkten i direkta effekter som energiförbrukning och 
materialminimering, se lista i kapitel 2.4.3. Därför gjordes en ansats till att utveckla QFD-matrisen 
så den även kan riktas till indirekta effekter, närmare bestämt matsvinn. 

Tanken var att i projektet sätta en mer generell variant av kvalitetshuset för reducerat matsvinn, en 
variant som kan användas som guide genom specificeringsfasen. Nedan presenteras 
tillvägagångssättet för kvalitetshuset för reducerat matsvinn. Presentationen sker med stöd från det 
test som utfördes av den generella mallen. Mallen för kvalitetshuset finns i bilaga 10 och testet som 
genomfördes på förpackningar för mjölk ses i bilaga 11. 

Matsvinnskrav 
Det som i QFD kallas kundkrav benämns här för matsvinnskrav. Dessa krav är desamma 
som funktionerna i funktionsanalysen, men i och med övergången till QFD-matrisen 
omvandlas dessa till krav. Matsvinnskravens utformning är ordmässigt sett snarlik med 
funktionerna i funktionsanalysen, figur 15 och bilaga 8. Det initiala steget är att fylla 
funktionerna i kvalitetshuset där det normalt sett fylls med kundkrav. 

Viktning av matsvinnskrav 
I nästa steg ska de olika matsvinnskraven viktas. Det vill säga att det utförs en bedömning 
angående hur viktiga de olika kraven är ur matsvinnssynpunkt. Själva viktningen sker 
med en skala 1-5 där 1 motsvarar ett krav som inte är särskilt viktigt, medan 5 avser ett 
krav som är väldigt viktigt för livsmedlet i fråga. 

Att vikta matsvinnskrav är en uppgift som är lika komplex som själva förpackningen då hänsyn 
måste tas till både förpackningen och livsmedlet. Så för att påvisa det ges nedan först ett par korta 
exempel på hur viktningen går till för QFD respektive QFDE. Efter det redogörs för den 
viktningsprocess som gjordes i samband med att kvalitetshuset för reducerat matsvinn testades. 

När en QFD genomförs fylls matrisen först med kundkrav som kan hämtas från 
marknadsundersökningar. Om exempelvis en ny bilmodell ska utvecklas kan kunderna tänkas vilja 
att bilen ska vara snabb, säker och billig. Dessa tre egenskaper placeras alltså in i matrisen och 
vikingen sätts utifrån kundernas åsikter. Säkerheten kan exempelvis ges en 5a, priset en 4a och 
snabbheten en 3a. 
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Då miljöaspekter är utgångspunkten i en QFDE kan information istället hämtas från en 
livscykelanalys utförd på produkten eller alternativt en referensprodukt. Från LCA erhålls de 
aspekter som framkallar högst miljöpåverkan, dessa tilldelas en hög viktningspoäng i QFDE. I en 
fallstudie från Sakao (2007) identifierades exempelvis energikonsumtionen som ett viktigt krav när 
en hårfön skulle tas fram, informationen inhämtades från LCA. 

Återigen till förpackningar och den viktningsprocess som genomfördes under projektet. Vid en 
första åtanke ansågs det rimligt att ha en viktning för färskvaror, exempelvis frukt och kött, och en 
annan viktning till kolonialvaror, vilka kännetecknas som varor som kan förvaras i rumstemperatur. 
Det på grund av att olika livsmedel har varierande orsaker till svinn och bland annat därför kräver 
olika förpackningslösningar, se tabell 1 kapitel 2.2 Matsvinn. Emellertid upptäcktes att denna 
viktning inte var tillräcklig. Betraktas exempelvis de två färskvaruprodukterna mjölk och yoghurt så 
har de olika förutsättningar sett till olika krav. Det trots att de i många fall har identiska 
förpackningar. Angående kravet ”Underlätta tömning” har exempelvis mjölken inga större 
svårigheter att hällas ur någon form av förpackning medan yoghurten däremot, pågrund av sin 
högre viskositet, har betydligt svårare att tömmas ut. Alltså var det lämpligt att främst se till 
livsmedlets förutsättningar och inte titta allt för mycket på befintliga förpackningslösningar. 
Slutsatsen av ovanstående resonemang är att en viktning för matsvinnskrav bör brytas ner på 
produktnivå. Det avgjordes efter diskussion med den utnämnda expertpanelen där forskare och 
uppdragsgivare, Helén Williams med kollega Fredrik Wikström, deltog. 

Då en generell viktning inte kunde sättas valdes mjölk, yoghurt och ris ut som föremål för viktning. 
Det beslutades även att avgränsa viktningen till det matsvinn som uppkommer i hushåll. Således tas 
enbart hänsyn till primärförpackningen i förpackningssystemet, just för att det är den förpackningen 
konsumenterna hanterar. 

Viktningsprocessen gick till på så vis att varje deltagare i panelen individuellt fick sätta ett nummer, 
på skalan 1-5, till de olika matsvinnskraven baserat på produkterna. Där 1 tilldelades mindre viktiga 
krav med avseende på livsmedelsprodukten, medan 5 gavs till de viktigaste kraven. Efter varje 
session av individuell viktning diskuterades resultatet och experterna kunde justera sina siffror 
utifrån de argument som framlagts under diskussion. För att inte påverkas av sina tidigare 
bedömningar doldes dessa inför varje ny produkt. Resultatet från viktningarna av mjölk, yoghurt 
och ris kan ses i tabell 5 och kommenteras nedan i följande stycke. De olika forskarnas viktning 
representeras av A respektive B i tabell 5. 
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Mjölk Yoghurt Ris

A B A B A B Matsvinnskrav

5 5 5 5 5 5 Förhindra läckage

5 5 5 5 1 1 Förmedla bäst-före-datum

5 5 5 5 1 1 Informera hållbarhet

4? 5 4 5 4 5 Skydda innehåll

2 1 1* 4** 1 1 Förmedla innehåll/ingredienser

4 4 3-4 2 5 4 Underlätta öppning

1 2 4 4 1 1 Erhålla hygien

1-2 2 2 2 5 5 Instruera öppning/dosering/förvaring

2 1 5 5 2-3 2 Underlätta tömning

4 4 4 4 4 3 Erbjuda greppbarhet

1 1 1 1 1 2 Underlätta rätt köpval

2 1 1 2 2 1 Förmedla rätt innehåll

4 3 3 3 5 5 Underlätta dosering

3 2 3 2 3-4 3 Erbjuda återförslutning

3 2 3 3 2 1 Underlätta förvaring

5 5 3-4 4 1 2 Erbjuda rätt mängd

1 1 1 1 1 1 Estetisk

1 1 1 1 1 1 Attraktivt tryck
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Tabell 5. Viktning för mjölk, yoghurt och ris. A och B motsvarar viktningen från de 
olika deltagarna i viktningsprocessen. *Naturell yoghurt **Smaksatt yoghurt.



Kommentarer till tabell 4 
Viktningspanelen var överens när det kom till de tre första matsvinnskraven för samtliga produkter. 
Vid kravet ”Skydda innehåll” rådde däremot delade meningar vilket till stor del berodde på vad som 
satts till utgångspunkt. Då ”skydda innehåll” i funktionsanalysen från bilaga 8 valdes till 
huvudfunktion kan därmed funktionen ses som en förutsättning för att förpackningen i fråga ska 
fungera överhuvudtaget. Det medför att alla befintliga förpackningar redan uppfyller kravet och 
därför kan det ha ansetts som mindre viktigt för expert A gentemot expert B, därav ”?” i tabellen. 

Nästa krav ”Förmedla innehåll/ingredienser” framkallade också något olika åsikter, även här 
berodde det på utgångspunkten för värderingen. Expert A antog att yoghurten var en naturell variant 
medan expert B istället utgick från att yoghurten var smaksatt. Därför var det mer viktigt att 
förpackningen skulle förmedla innehåll och ingredienser för expert B. Vad det beträffar samma 
yoghurtaspekt resulterade kravet ”Erbjuda rätt mängd” i en höjning från expert A efter att det 
diskuterats vad olika smaker på yoghurt har för roll i sammanhanget. Att erbjuda rätt mängd 
betraktades, efter diskussion, som viktigare hos en yoghurt med smak jämfört med en naturell. 
Argumentet till detta var att i ett större hushåll kan personerna komma att ställa krav på att, efter 
egna preferenser, ha möjlighet att välja en smak på yoghurt. Beteendet kan resultera i att det köps 
mer yoghurt än nödvändigt och därav blir följden ökat svinn. 

De två kraven ”Estetisk” och ”Attraktivt tryck” fick viktningen 1 i samtliga produktfall. Det stärker 
tidigare argument, från kapitel 4.6.1, att stryka dessa två ur matsvinnskraven. 

Angående krav där viktningen skiljde sig åt fastställdes ett medelvärde mellan dessa. Exempelvis: 

Viktning från A: 3-4 => medelvärde = ( 3 + 4 ) / 2 = 3,5 
Viktning från B: 4       

På grund av förpackningslösningars komplexitet kommer fler viktningar att behöva genomföras för  
olika livsmedelsprodukter, det för att kunna tillämpa QFD för reducerat matsvinn inom ett bredare 
område. 
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=> totalt medelvärde = ( 3,5 + 4 ) / 2 = 3,75



Produktegenskaper 
Produktegenskaper är de egenskaper som ska hjälpa användaren att uppnå de krav 
som ställts på produkten. Dessa produktegenskaper eller ingenjörsparametrar, som 
de också kallas, kan vara svåra att ta fasta på, se kapitel 2.4.3. Ett Ishikawadiagram 
kan hjälpa till att göra nerbrytningen och översättningen av kraven. I fallet med 
matsvinnskraven användes metoden för det ändamålet. Resultatet av översättningen av 
matsvinnskravet ”Skydda innehåll” visas i figur 16. Tankesättet från negativ idégenerering nyttjades 
också för att översätta kraven till produktegenskaper. Frågeställningen kunde exempelvis då lyda 
”Hur kan man skydda innehållet på sämst tänkbara sätt?”. Det hjälpte till att se kraven ur en annan 
vinkel. Metoden för negativ idégenerering och Ishikawadiagrammet ses i kapitel 3.6 Metod för att 
ta fram produktegenskaper. 

Samtliga översättningar av matsvinnskraven, i listform, finns att ta del av i bilaga 9. Av de 
produktegenskaper som finns i bilaga 9 har några valts ut till mallen i bilaga 10. Som nämnts i 
tidigare kapitel bör varje krav få minst en parameter och produktegenskaperna ska helst vara 
mätbara. I förpacknings-case kan mätbarhet vara svår att uppnå i och med att många av kraven är 
beroende av formen på förpackningen, så är exempelvis fallet i figur 16. I händelse av detta krävs 
att det utförs tester för att reda ut om rätt form uppnåtts. I designprocessen används prototyper för 
att känna, se och testa om produkten håller för vad den är avsedd att göra. ”Hållbar och tät fogning” 
är också ett exempel på en produktegenskap som behöver testas. Efter prövning av fogen kan 
värden fås ut på dess hållfasthet som sedan kan användas direkt i kvalitetshuset. 

När samtliga matsvinnskrav översatts och brutits ner med hjälp av Ishikawadiagrammet 
analyserades resultatet i form av produktegenskaperna. Efter analysen kunde några utvalda 
egenskaper placeras in i kvalitetshuset. 
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Figur 16. Ishikawadiagram för översättning av kravet”Skydda innehåll” till produktegenskaper.

Skydda innehåll

Mekaniska 
egenskaper

Termiska 
egenskaper

Barriär-
egenskaper

Förseglings-
egenskaper

Dimension
   Vibrationstålighet

   Styvhet

   Kompressionsmotstånd

Form

   Stabilitet
Stötålighet

Tjocklek
Invändigt material

Isoleringsförmåga

Utvändigt material
Ytbehandling

Antal delar

Hållbar fogning
Form 

Material 
Invändigt material

Utvändigt material
Transmission

Absorption 

Permeation 
Migration



Sambandsmatris 
Efter att matsvinnskrav och produktegenskaper ställts upp på sina respektive 
placeringar i kvalitetshuset ska sambanden mellan dessa redas ut. Hur starka 
sambanden mellan olika krav och egenskaper är symboliseras med svagt, medium 
eller starkt samband (1, 3 och 9). Som påvisades i kapitel 2.4.3 är inte tanken att fylla i 
så mycket som bara går utan viss eftertänksamhet krävs. Endast de mest uppenbara sambanden bör 
finnas med. Med orsak av det kan det vara en rimlig idé att efter första ifyllnaden av samband 
stämma de svaga kopplingarna så att de verkligen är relevanta och, som ovan nämnts, uppenbara. 

Konkurrentanalys 
I konkurrentanalysen kan olika förpackningslösningar till ett visst livsmedel jämföras.  
För att förklara principen ges exempel från det test av kvalitetshusmallen som 
genomfördes, se bilaga 11. I bilagan valdes först tre olika mjölkförpackningar ut för 
värdering. En av dessa utsågs till den befintliga lösningen för företaget och de andra två 
konkurrenter till företagets förpackning. 

De tre mjölkförpackningarna utgörs av en med rivflik (nuvarande lösning), nästa med viköppning 
(konkurrent A) och den tredje med skruvkork (konkurrent B). Principerna för förpackningarna 
gestaltas nedan i figur 17. 

Somliga av förpackningarna som testet avsåg att använda är av en äldre generation som inte längre 
finns i butik. Därför gestaltas öppningsprinciperna med hjälpa av andra produkter som är 
utformande på liknande vis, figur 17. Samtliga förpackningar antas bestå av samma material, men 
är till utformningen olika.  

I konkurrentanalysens initiala steg viktas den befintliga lösningen utifrån matsvinnskraven med en 
skala 1-5. Det innebär att beslut fattas med hänsyn till hur bra förpackningen är på att uppfylla 
kraven som ställts. Exempelvis får den befintliga förpackningen, från testet, betyget 4 när det 
kommer till kravet att förhindra läckage. Se bilaga 11 i kolumn ”Egen befintlig produkt”.  
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Figur 17. I ) Befintlig produkt, rivflik. II ) Konkurrent A, viköppning. III) Konkurrent B, skruvkork.

I II III



När alla förpackningar fått sin bedömning sätts ett målvärde för den nya produkten. Målvärdet avser 
hur den nya produkten ska prestera sett till matsvinnskraven. När målvärdet för testet fastslogs togs 
hänsyn till både konkurrenternas värde och själva matsvinnsviktningen, alltså hur viktigt kravet är 
för att minimera matsvinn. De krav med höga poäng som exempelvis ”Förmedla bäst-före-datum”, 
med viktningen 5, bidrog till att den nya produkten helst ska prestera 5. Det är alltså en höjning från 
4 till 5 för förpackningsföretagets del. I vissa fall uppfyllde den nuvarande förpackningen kraven 
mer än de ansågs viktiga. Då gjordes avvägningen att behålla den nuvarande standarden. 
Exempelvis var sådant fallet med kravet ”hygien” som från expertpanelen fått 1,5 i viktningsgrad. 
Den befintliga förpackningen tilldelades däremot en 4 vid betygsättningen av hur bra hygien den 
uppfyller. Hygienen sågs ändå viktig under prövningen av mjölkförpackningen och borde 
följaktligen bibehålla samma nivå. Alltså blev målvärdet också en 4.  

En förbättringskvot räknas sedan ut genom att målvärdet divideras med den befintliga produktens 
värde för varje enskilt krav. ”Underlätta återförslutning” fick i samband med testet en särskilt hög 
förbättringskvot på 5. Det berodde på att den befintliga förpackningen inte har en 
återförslutningsfunktion och den tilldelades därav 1. Samtidigt som den bäst presterande 
förpackningen i återförslutningskategorin fick 5. Vilket i sin tur påverkade det höga målvärdet 5 och 
som följd resulterade det i förbättringskvoten 5. Då den befintliga förpackningen inte har en tilltänkt 
återförslutning skulle den nya produkten enkelt komma upp i ett högre målvärde genom att tilldela 
den nya produkten en återslutningsfunktion. Två andra kategorier som fick en hög förbättringskvot 
på 2,5 var ”erbjuda rätt mängd” och ”informera hållbarhet” två krav som båda fick viktighetsgrad 5 
av expertpanelen. 

Nästa steg är att räkna ut Absolutviktningen y med hjälp av formeln: 

 Absolutviktning y = Matsvinnsviktning · Förbättringskvot 

Absolutviktningen räknar alltså in hur viktig kravet är från matsvinn sett samt hur 
förbättringskvoten ser ut. De ovan nämnda matsvinnskraven ”underlätta återförslutning”, ”erbjuda 
rätt mängd” och ”informera hållbarhet” fick i testet högst absolutviktning. Det anspelar på en rad 
faktorer som tagits med i beräkningarna som exempelvis hög viktighetsgrad från panelen, låg 
kravuppfyllelse hos befintlig produkt, höga målvärden samt alla dessa kombinerade. Index ”y” för 
absolutviktningen markerar att det är den vertikala absolutviktningen som avses. 

Absolutviktningen görs sedan om till procentsats genom att tillämpa formeln: 

 Önskemålsvikt = Absolut vikt y  ⁄  ∑ Absolut vikt y 

Önskemålsvikten ses i kolumnen längst till höger i bilaga 11. I och med att önskemålsvikten har 
bestämts är konkurrentanalysen färdig. 
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Produktegenskapsvikt 
För att även tillämpa de produktegenskaper som finns i kvalitetshuset räknas en 
produktegenskapsvikt ut med avsikten att ge underlag för beslutsfattande angående 
vilka egenskaper som är viktigast att lägga resurser på. Innan denna kan beräknas 
måste Absolut viktx bestämmas. Det utförs genom att multiplicera Önskemålsvikten 
med varje produktegenskaps samband enligt sambandsmatrisen: 

 Absolut vikt x = ∑ Önskemålsvikt · Samband y 

Exempelvis resulterade egenskapen ”Antal delar”, från bilaga 11, i uträkningen: 

 (1 · 6,6) + (1 · 1,7) + (3 · 1,7) = 16,4 

När Absolut vikt x  räknats ut återstår endast beräkningen av Produktegenskapsvikten: 

 Produktegenskapsvikt = Absolut vikt x  / ∑ Absolut vikt x 

Från bilaga 11 kan de fyra högsta produktegenskapsvikterna från testet hämtas. 

1. Form  
2. Märkning 
3. Placering av text  
4. Dimension  

De produktegenskaper med högst egenskapsvikt avser alltså de egenskaper som är viktiga ur ett 
helhetsperspektiv, där bland annat krav och samband spelar in. Företag som genomför QFD för 
reducerat matsvinn kan således välja ut några av dem att arbeta med. Det är viktigt att inte välja för 
många egenskaper, då det kan leda till fel fokus. Det är också bra att se över på vilka grunder de 
olika egenskaperna har fått de högsta poängen. ”Form” som ligger i topp kunde exempelvis kopplas 
till samtliga matsvinnskrav eftersom hela dess kolumn är fylld, det gör formen till en tänkvärd 
aspekt inför fortsatt utveckling av förpackningen. 

Kommentarer till kvalitetshuset för reducerat matsvin 
I kapitel 2.4.3 Produktspecificeringfas förklaras att det blir allt vanligare att välja bort taket på 
kvalitetshuset, alltså korrelationen. Då det i projektet ansågs vara en tidskrävande del som inte 
bidrog till resultatet av kvalitetshuset valdes att utesluta korrelationen mellan produktegenskaperna. 
Tillsvidare uteslöts även den del av kvalitetshuset som uppger exakta enheter på 
produktegenskaperna. Främsta skälet till det var att inte tillräckligt med information kunde tas fram 
i samband med testet av kvalitetshusmallen. Ändå finns möjlighet att tillsätta enheter för både 
konkurrenterna som jämförs, den egna produkten och den planerade nivån för den nya produkten. 
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Dessa utgör något som kallas konkurrentjämförelse av kvalitetshuset. Mallen är utvecklad för att 
vara enkel att använda och skulle ytterligare ett moment tillkomma, såsom konkurrentjämförelsen, 
finns risk att mallen bedöms komplicerad som följd av antalet steg. Alltså fanns flera skäl till att 
utesluta konkurrentjämförelsen i mallen. 

I QFDE tas hänsyn till både kund- och miljökrav. Att i kvalitetshuset för reducerat matsvinn också 
se till kundens önskemål uteslöts eftersom konsumenter inte har tillräcklig kunskap om 
miljöeffekter hos förpackningar. Det innebär att de tenderar att utrycka sin miljömedvetenhet i att 
främst göra val baserat på material- och återvinningsfrågor (Lindh et al. 2016). Det resulterar i att 
fokuset återigen förflyttas till de direkta effekterna. Därför uteslöts konsumentens önskemål i 
kvalitetshuset för reducerat matsvinn. 

Mallen som ges i bilaga 10 utgörs av matsvinnskraven och produktegenskaperna. Det som återstår 
att fylla i matrisen är kopplat till förpackningstypen. Alltså är det upp till brukaren av mallen att se 
över sambandsmatris, viktning, konkurrentanalys samt produktegenskapsvikten. Dessa ska anpassas 
till förpackningsprojektet i fråga. 

4.7 Pugh’s metod för reducerat matsvinn  
Utförandet av en QFD-matris följs ofta av koncept- och idégenereringar, där de olika 
produktegenskaperna ska integreras in i den nya produkten. Efter att idégenereringarna utförts och 
koncept tagits fram ska dessa utvärderas. En väg att gå är att använda sig av Pugh’s metod som 
beskrivits i kapitel 2.4.4. Pugh’s metod jämför olika koncept och lösningar med varandra för att 
underlätta valet av de koncept som ska gå vidare i processen. 

Utifrån kartläggningen i kapitel 4.4.2 kunde inget hålrum identifieras i just 
konceptgenereringsfasen. Det finns redan en mängd olika verktyg som kan hjälpa till att välja 
miljövänliga koncept som exempelvis MET, Eco-compass, LiDS och spider web samt många fler 
som ses i bilaga 6. Ett problem ligger dock i att många produktutvecklare inte arbetar med dessa 
ecotools och att lära sig dem skulle kräva en stor insats. Särskilt med tanke på den omfattande 
mängd obeprövade verktyg som finns idag. ”Obeprövade” syftar på att många av verktygen har få 
bevisade effekter eller resultat, se kapitel 2.5.1 Verktyg för miljödriven produktutveckling. Alltså är 
det inte säkert att verktygen har en positiv inverkan på miljöeffekterna. Metoderna tenderar ofta att 
vara checklistor och någon viktningsskala förekommer sällan. Det blir alltså upp till designern att 
själv välja ut koncept eller idéer. Till sin hjälp har de olika parametrar som kan vara svåra att tolka. 
Då designers generellt söker verktyg som ger tydliga svar, är sådan metoder inte något alternativ. 
Slutligen uppkommer mer problematik i och med att utgångspunkten även här finns hos de direkta 
effekterna och det är alltså orimligt att tillämpa verktygen på förpackningskoncept. 
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För att finna en smidig lösning på problemet tillämpades Pugh’s metod för några mindre tillägg och 
justeringar för att passa förpackningslösningar och matsvinn. Nedan följer två rekommendationer 
och tillägg som utstuderats med matsvinnsfrågan och förpackningar i anseende.  

1. Använd de viktigaste produktegenskaperna från kvalitetshuset för reducerat matsvinn som 
kriterier. 

2. Använd den bäst presterande utav konkurrenterna från konkurrentanalysen i kvalitetshuset för 
reducerat matsvinn. 

Punkt 1 avser att de kriterier som ska väljas ut till Pugh’s metod kan hämtas från 
produktegenskaperna. Kriterierna är aspekter som varje koncept utvärderas ifrån. Urvalet av 
produktegenskaper baseras på de som fått högst poäng från kvalitetshuset för reducerat matsvinn.  

Punkt 2 anspelar på att den bäst presterande konkurrenten från kvalitetshuset för reducerat matsvinn 
kan spela rollen som datum eller referensprodukt i Pugh’s metod. Den bäst presterande av 
konkurrenterna kan utses på olika vis. Dels går det att se till den produkt som fick den högsta 
totalsumman i konkurrentanalysen. I bilaga 11 där livsmedlet mjölk analyserades fick exempelvis 
konkurrent A med viköppningen en total summa på 52 poäng medan konkurrent B med 
skruvkorken fick 60 poäng. Det kan ställas i relation till den egna produkten som samlade ihop 48 
poäng. Med det sagt var båda konkurrenterna totalt sett bättre än den befintliga produkten. 

Nästa alternativ för att utse den bästa referensprodukten är att observera de produktegenskaper som 
fick högst poäng i kvalitetshuset. De tre första från fallet med mjölkförpackningen var form, 
märkning och placering av text. Här kan en undersökning utföras av konkurrenternas produkter 
direkt i förhållande till produktegenskaperna och det utan att utgå ifrån matsvinnskraven. Alternativt 
utgörs utgångspunkten av viktningarna i kolumnerna ”Konkurrent A” och ”Konkurrent B” från 
bilaga 11. Där multipliceras först alla samband i ”formkolumnen” med var och ett av de betyg som 
konkurrenten fick under konkurrentanalysen. För egenskapen ”Form” ger det en summa på 300 för 
A och 364 för B som presterade bättre. I och med att ”Form" var den viktigaste egenskapen kan B 
redan här väljas, men ligger konkurrenterna lika går det räkna ut de andra produktegenskaperna på 
liknande sätt. Från bilaga 11 får då A på ”märkning” 210 och B 220. ”Placering av text” gav 159 
respektive 168 för A och B. Alltså presterade B bättre ur samtliga anseenden och kan därför väljas 
till Pugh’s metod. I vissa fall kan det hända att det är mer jämt mellan de olika konkurrenterna och 
då kan det bli aktuellt att räkna procentsats av de olika produktegenskapernas viktighet. För att hålla 
processen så enkel som möjligt bör procentsats endast tillämpas i de fall då det råder oklarheter 
gällande den bästa konkurrenten. 
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5. Diskussion 
De problemställningar som valdes i samband med projektstart bestod av den övergripande 
problemformuleringen ”Hur kan designprocessen med metodik användas för att reducera matsvinn 
för förpackningslösningar?”. Denna bröts sedan ner i tre delproblem, varav det första formulerades 
som”Vilka metoder finns för miljödriven produktutveckling idag?”. Delproblemet angreps främst 
genom att studera de mest förekommande verktygen för miljödriven produktutveckling. Verktygen 
kunde därefter kategoriseras utifrån tillämpning. I och med dessa åtgärder kan problemställningen 
anses besvarad. 

Nästa delproblem avser frågan ”Var i designprocessen saknas metoder och verktyg för miljödriven 
produktutveckling”. Problemet besvarades genom att nyttja den information som påträffats i 
samband med att det första delproblemet utretts. Med informationen fortsatte arbetet enligt 
analyserna i metodkapitlet. Följaktligen konstaterades att det ofta saknas verktyg i början av 
designprocessen. Närmare bestämt i förstudiefasen, planeringsfasen och specificeringsfasen. Detta 
kan styrkas av Baumann et al. (2002) som hävdar att designers ofta upplever att de saknar verktyg i 
tidiga faser. Därav kan även delproblem nummer två betraktas som löst. Det bör ändå påtalas att 
urvalet av verktyg kunde varit större, och därmed resultera i ett annat annorlunda utfall. 

Det tredje delproblemet lyder enligt följande, ”Vilka funktioner hos förpackningen påverkar 
matsvinn”. Genom litteraturstudier inom förpackningsområdet påträffades en artikel, vilken avsåg 
att koppla kvalitetsattribut hos förpackningar till miljöaspekter. En av dessa aspekter utgjordes av 
matsvinn och gav därigenom svaret på det tredje och avslutande delproblemet. De tre delproblemen 
var avsedda som stöd för att möta den övergripande problemställningen som nämnts ovan. Svaren 
från de tre frågeställningarna kombinerades och bearbetades för att slutligen resultera i ett besvarat 
huvudproblem. 

En tid in i projektet frångick arbetet från den initiala tidsplanen. Det beslutet grundades på att 
litteraturstudien tog längre tid än väntat. Utifrån den första tidsplaneringen skulle litteraturstudien 
vara färdig i vecka 8. På grund av att många olika ämnen behövde studeras tenderade 
litteraturstudien bli längre än den månad som från början var avsatt. Därav inrättades en ny 
planering för varje arbetsvecka som tog vid. 

Efter litteraturstudien, fanns tre tankar kring verktygets framställning. Det första alternativet var att 
skapa ett helt nytt verktyg. Alternativ två ämnade att anpassa ett redan befintligt verktyg, för 
miljödriven produktutveckling, till att fungera i en utvecklingsprocess av livsmedelsförpackningar 
för minskat matsvinn. Att utgå från designprocessens verktyg och koppla dessa till 
förpackningslösningar med avseende på matsvinn,  var det tredje alternativet. De första två 
alternativen uteslöts tämligen omgående, just för att det redan finns många ecotools. Enligt källa 
kan de utgöra ett antal över 150 stycken (Baumann et al 2002). Vad det beträffar ecotools 
förekommer också allt för få utförda studier rörande dess effektivitet (Svanes et al. 2010). Fortsatt 
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menar Leal-Yepes (2013) att antalet verktyg kan skapa förvirring för ingenjörer och designers som 
vill använda dem. En annan aspekt att ta hänsyn till är att många av dem kräver vetenskaplig 
kunskap (Baumann et al. 2002) och kan därför riskera att blir svåranvända. Det kan i sin tur leda till 
att verktygen inte används (Svanes 2010). Följaktligen ansågs det rimligt att utgå från det utbud av 
välanvända metoder och verktyg som redan finns att tillgå i designprocessen. Där finns fallstudier 
och faktiska bevis på att många av metoderna har bevisad effekt för ökad produktkvalitet och 
kundtillfredsställelse. Varför skulle inte samma effekt kunna uppnås för ökad miljökvalitet? Dessa 
spekulationer måste ju givetvis testas innan de kan ses som trovärdiga. Ändå ges intrycket av att 
bättre förutsättningar, för att nå ett effektivt verktyg, finns att hämta om utgångspunkten ligger i ett 
verktyg som redan har bevisade resultat på förbättrad produktkvalitet. Istället för att ännu ett 
verktyg ska läggas till mängden. I litteraturen framställs miljöanpassade verktyg, som utvecklats 
från befintliga metoder, att vara genomtänkta och välorganiserade. QFDE och EEA är båda exempel 
på sådana metoder. Baumann et al. (2002) har liknande argument och antyder att för mycket 
resurser läggs på att utveckla nya verktyg istället för att studera redan befintliga. 

Vid kartläggningen av miljödrivna produktutvecklingsverktyg rådde en oklarhet gällande 
placeringen av steget ”Analysera referens produkt/problem/behov”. Steget är en del av den 
framställningen av ecodesignprocessen som Charter & Tischner (2001) tagit fram och placerades 
initialt i en egen kolumn B. De verktyg som ordnades i kolumn B är sådana som vanligtvis används 
i specificeringsfasen. Det tyder på att ”Analysera referensprodukt” har placerats fel och egentligen 
borde tillhöra i kolumn D. Således medför det att specificeringsfasen som först identifierades som 
ett behovsområde i själva verket inte är det. Vad det beträffar fasen för specificering, är det en fas 
som är viktig för bestämmelser av hur produkten ska prestera både i anseende om kvalitet och 
miljö. Alltså kan valet att studera specificeringsfasen ändå motiveras. Inget av de 16 verktyg som 
således tillhör produktdefinition- och specificeringsfasen ser till förpackningsdesign och matsvinn 
specifikt, även det ger skäl till att trots allt utveckla specificeringsverktyg. 

Att generera verktyg som kan tillämpas i designprocessen för utveckling av förpackningslösningar 
för minskad miljöpåverkan med fokus på matsvinn, var det mål som projektet eftersträvade att 
uppfylla. Tre varianter av befintliga verktyg har utvecklats med avsikten att minska matsvinnet och 
därmed också miljöpåverkan. På så vis ligger projektets resultat i riktning med det mål som ovan 
beskrivits. Om verktygen ger effekt är inget som kan besvaras med de enkla tester som genomförts i 
dagsläget. Fortsatt krävs det att verktygen sätts in i ett verklighetsperspektiv där det finns möjlighet 
att följa upp eventuella förändringar. Att mäta värden på indirekta effekter kan innebära vissa 
svårigheter och kräver sannolikt både observationer och experiment.  
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6. Slutsats 
Den serie med verktygsmallar som projektet resulterat i har konstruerats från befintliga verktyg och 
bedöms uppfylla målet att vara användarvänliga. De kan tillämpas utan att större förkunskaper inom 
området krävs. Då de placeras tidigt i designprocessen har de stor möjlighet att påverka 
slutprodukten på ett hållbart sätt ur matsvinnssynpunkt. Mallarna som endast behandlar de indirekta 
effekterna kan tillföra ökad förståelse kring effekternas roll för förpackningslösningar. Grundat på 
ovanstående slutsatser kan problemet för projektet anses vara löst. Trots det behöver fler tester 
genomföras för att garanterat fastställa verktygens funktionalitet. Således skulle fortsatt arbete avse 
att sätta in verktygen i verklighetsperspektiv. 

De verktyg som finns idag för hållbar utveckling är många men saknar bevis på huruvida de kan 
bidra till minskad miljöpåverkan. De tenderar att vara svåra att använda då de kräver mycket data, 
något som gör till att de måste placeras senare i designprocessen där de har minskad effekt på 
slutprodukten. Få av verktygen hanterar tradeoff-situationer och leder till att användaren själv måste 
stå för beslutsfattandet. 

Vidare avser flertalet av de studerade verktygen för miljödriven produktutveckling att minska 
materialanvändningen. Exempelvis är QFDE utformad för att bland annat minska just 
materialanvändning. Dessvärre utrycker författarna av metoden att miljökraven är satta för att 
användas på många olika produkter och därmed minska de negativa miljöeffekterna. Tyvärr skulle 
det landa i en motsatt effekt om metoden tillämpades i utvecklingsprocessen för 
livsmedelsförpackningar. 

Förpackningen är en komplex produkt där både innehållet och själva förpackningen måste tas 
hänsyn till. Viktning av funktioner som påverkar matsvinn måste brytas ner till produktnivå för att 
behandla varje enskilt livsmedel korrekt. Vid viktningen bör livsmedlet, som förpackningen avser 
att innehålla, vara utgångspunkt. Trots det bör aspekter som rör befintliga förpackningslösningar 
finnas med i bakgrunden för att ge underlag till hur matsvinn kan tänkas uppkomma i samband  
olika typer av förpackning. 
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7. Rekommendationer för fortsatt arbete 
Som tidigare diskuterats avser ett fortsatt arbete med projektet att genomföra verklighetsbaserade 
tester av verktygsmallarna. Det test som utförts inom ramen för arbetet är endast förankrat i teorin 
och de slutsatser som dras därifrån har därför inte tillräckligt med underlag för att styrkas. En 
verklighetsrelaterad prövning kan utföras oberoende av förpackningsprodukt. Matsvinnskrav och 
produktegenskaper från mallen kan nyttjas, men en ny viktning av matsvinnskrav behöver utföras 
om produkten är av annat slag än de viktningar som redan satts under arbetet. 

Då Pugh’s metod för reducerat matsvinn varken omsatts i teori eller praktik, avser det fortsatta 
arbetet med Pugh’s metod också en prövning. Detta kan med fördel göras i samband med att 
kvalitetshusmallen testas. Då kan verktygens gemensamma tillämpning undersökas. 

Utöver fallstudier och tester kan vidarearbete med fördel utföras inom området för 
produktegenskaperna. Tillägg och utvärdering av fler egenskaper bör ses över för att kunna täcka 
upp så många olika aspekter hos olika förpackningar som möjligt. Det samma kan komma att beröra 
matsvinnskraven. Dessa sattes utifrån den forskning som var aktuell i vid det tillfälle projektet 
genomfördes, men kan av det skälet också komma att behöva uppdateras i takt med att studier och 
forskningen går framåt.  
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Bilaga 1. Matsvinn i hushåll 

De 30 livsmedel som utgör störst svinn i brittiska hushåll per år. I rangordning efter procentuell vikt 
av allt onödigt matavfall.  

1. Potatis (9,7%) 
2. Brödskivor (8,8%) 
3. Äpplen (5,1%) 
4. Kött och fisk, tillagade måltider (4.2%) 
5. Tortilla och liknande brödprodukter (2,7%) 
6. Vegetabilisk, tillagade måltider (2,6%) 
7. Pasta, tillagade måltider (2,3%) 
8. Småfranska och baguetter (2,3%) 
9. Ris, tillagade måltider (2,3%) 
10. Tillagade måltider (2,3%) 
11. Bananer (2,3%) 
12. Brödlimpor (2,0%) 
13. Yoghurtprodukter (1,8%) 
14. Smörgåsar (1,7%) 
15. Kakor (1,7%) 
16. Sallad (1,7%) 
17. Tomater (1,7%) 
18. Kål (1,5%) 
19. Kokat ris (1,5%) 
20. Grönsaksmix (1,4%) 
21. Appelsiner (1,4%) 
22. Morötter (1,2%) 
23. Lök (1,2%) 
24. Päron (1,1%) 
25. Läsk (1,1%)  
26. Mjölk (1,1%) 
27. Ost (1,1%) 
28. Salladsmix (1,0%) 
29. Kokad pasta (1,0%) 
30. Snacks blandmix (1,0%)  
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Bilaga 2. Ecodesign-verktyg 

Överblick av ecodesign-verktyg (Charter & Tischner 2001) 

1. LCA 
2. MIPS method 
3. CED method  
4. MET matrix  
5. Spider-web and polar diagrams 
6. Sony Polardiagrams 
7. Eco-compass 
8. LiDS wheel 
9. Spider diagram, econcept 
10. Checklists 
11. ABC analysis  
12. Eco estimator  
13. Ecodesign checklist, econcept 
14. Philip’s fast five 
15. WEEE Directive checklist 
16. Stratedgy list 
17. Expert rules and rules of thumb 
18. Brainstorming 
19. Brainwritning 365 
20. Heuristic principle  
21. Bionics 
22. Morphological abstraction 
23. Progressive abstraction 
24. Checklist for seleciting new solutions  
25. Ecodesign matrix 
26. Ecodesign portfolio  
27. Quality profile  
28. Dominance matrix 
29. House of environmental quality 
30. Total-cost accounting  
31. Life-cycle costing 
32. Full-cost accounting 
33. Environmental cost accounting 
34. Matrix for cost estimation  
35. Benefit analysis  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Bilaga 3. DfE-verktyg och kategorisering 

DfE-verktyg och kategorisering från (Leal-Yepes 2013) 

Kategori Verktyg

Framework
s

Sustainability Assesment Framework and Tool (SAFT)
Fraunthofer IZM/EE Toolbox
KEPSI - Key Environment Performance Indicators
TEPSI - Tool for Environmentally Sound Product Innovation
Simplicity Without Reduction: Thinking Upstream Towards the Sustainable 
Society 
Back casting
Sustainability Innovation Cube

Checklista 
& riktlinjer

Screening Life Cycle Modeling (SLCM) Eco-design pilot 
Information/ Inspiration  
Ten Golden Rules 
Material, Energy, Toxicity (MET) Matrix 
Environmentally Responsible Product Assessment Matrix (ERPA) Ecodesign Checklist 
Strategy List 
Electrical and Electronic – Practical EcoDesign Guide  
Eco-design Health Check 
Watson Implosion Technology 
DfE matrix 
ECMA 341 - Environmental design considerations for ICT & CE products 

Rankning & 
viktning

Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) Materials, Energy, 
Chemicals and Others (MECO) 
ABC Analysis 
LiDS Wheel 
Red Flag Method  
The Green Design Advisor 
Design Abacus 
The Sustainability Balanced Scorecard House of Quality Matrix 

Program-
vara

Autodesk Eco Materials Advisor (EMA) Solid Works Sustainability Package  
End of Life Design Advisory ELDA SimaPro LCA 
e-DEA ECO-it Okala 

Analytiska 
verktyg

Material Input per Service (MIPS) Life Cycle Costing  
QWERTY/EE concept Funktionkosten 
Trade-off modeling method of Carnahan and Thurston Feldman 2000 Motorola DfE 
Environmental Priority Strategy (EPS) 
The Eco-design indicator tool (EDIT) 
Environmental Objectives Deployment (EOD) Eco-audit 
Environmental Design Cost (EDC) 

Jämförelse-
verktyg

Philips Fast Five Awareness 
Paired Comparison/Dominance Matrix Knight and Sodhi  
Econcept Spiderweb  
Morphological box 
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Bilaga 4. Förpackningens kvalitetsattribut 

Identifiering av tekniska och miljömässiga aspekter från olika kvalitetsattribut  

(”nc” = no change, ”uncertain”= kan ge både positiva och negativa förändringar av miljöpåverkan. Kvalitetsattributen 6, 
17 , 19 och 24 analyserades från artikeln analyserades inte) 

a Amount of packaging waste p Different household sizes require packages of variable sizes
b Capability to recycle q Customers are induced to buy more than they need
c Packaging date and best-before date
d Less risk for purchase of food that is unacceptable for the consumer, for example, allergens.
e Clean and fresh both before and after use
f Information regarding how to open and dose
g Clear information gives fewer mistakes in purchase
h Makes it easier to buy the correct products
i Less risk of dissatisfaction = less food waste
j Possible to fold and take little space
k Less waste transports 
l Easier to sort in fractions
m Easy to clean and separate materials
n Materials that can be recycled by consumers.
o Size that allows of correct storage, e.g., in refrigerator 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Quality attribute Technical Materials Additives Process 
energy Transports Food 

losses
Pack, 
wastea Recyclingb

1 Leakage a,b More More More Less Less More Uncertain

2 Open-datingc h nc nc nc nc Less nc nc

3 Protection a, b, g More, other More More nc Less More Uncertain

4 Declaration of contents h nc nc nc nc Lessd nc nc

5 Easy to open g Other Uncertain Uncertain nc Uncertain Uncertain Uncertain

7 Hygienice b, g Other Uncertain Uncertain nc Less nc Uncertain

8 Instructionsf h nc nc nc nc Less nc nc

9 Easy to empty completely f, g, i More, other More Undertian nc Less Uncertain Uncertain

10 Easy to grip c, e, f More, other More More nc nc More Uncertain

11 Symbolsg h nc nc nc nc Lessh nc nc

12 Apparance = contents h Other More/other Uncertain nc Lessi nc nc

13 Easy to throw in the household 
wastej

j nc Less, other nc Lessk nc nc Easier1

14 Easy to dose g More, other nc More nc Less More More difficult

15 Facilitates sorting out of 
household wastem

j Other Other Uncertain Uncertain nc Uncertain Easier

16 Recyclable materialn j Other Other Uncertain nc nc Uncertain Easier

18 Resealability g More, other More, other More nc Less More More difficult

20 Fits in storage spaceso a, e, f Uncertain nc nc nc Less Uncertain nc

21 Contains just the right quantityp e More, other More More More Less More nc

22 Aesthetically appealing d, f Other More, other More Uncertain Moreq Uncertain Uncertain

23 Attractive and nice looking print d nc More, other More nc Moreq nc Uncertain
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Bilaga 5. Projektplan      
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Bakgrund
Vinnova är namnet på den svenska Innovationsmyndigheten. Deras verksamhet bygger på att 
ekonomiskt stötta forsknings- och innovationsprojekt. Inom deras huvudinriktning 
”Gränsöverskridande samverkan” har programmet ”Utmaningsdriven innovation” startat. Ett av de 
projekt som Vinnova koordinerar är ”Förpackningssystem för minskat matsvinn 2”. 
”Förpackningssystem för minskat matsvinn 2” syftar till att utveckla nya förpackningslösningar 
som minskar matsvinn längs med hela värdekedjan för livsmedlet. Det är sedan forskningsinstitutet 
Innventia som arbetar med projektet där flera aktörer samverkar bland annat Karlstads universitet.

Ur ett hållbart perspektiv finns i dagsläget få designverktyg att tillämpa vid produktutveckling. 
Ännu färre verktyg finns det med anknytning till matsvinnsfrågan. Ett fristående projektet, vid 
Karlstads universitet, har därför startats för att utveckla en process eller ett enklare verktyg som kan 
användas vid utveckling av förpackningslösningar för reducerat matsvinn. Vilket på sikt kan bidra 
till större förståelse emellan olika aktörer inom livsmedelsområdet samt hållbar utveckling. 

Mål 
Målet med projektet är kartlägga olika aspekter som påverkar matsvinn genom hela värdekedjan 
och därefter utveckla en användbar process som kan användas vid förpackningsutveckling. Detta 
för att kunna utveckla nya förpackningslösningar med förmåga reducera matsvinn. Projektmålet blir 
således att ta fram en process som kan användas vid förpackningsutformning för att minska 
matsvinn genom livsmedlets värdekedja. Processen ska sedan prövas i senare del av projektet.  

Projektet kommer att genomföras under 600 arbetstimmar och ska vara avslutat under vecka 21. Då 
kommer en redovisning av processen och resultatet hållas vid Karlstads universitet. 
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Organisation 
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Vinnova 
- finansiär 

INNVENTIA  
AB 

- projekt 

Karlstads 
universitet

Monica Jakobsson 
- Handledare

Leo De Vin 
- Examinator

Helén Williams 
- Universitetslektor och 

delprojektledare i 
”Förpackningssystem för 

minskat matsvinn2” 

Frida Olsson 
- Projektledare

Figur.1: Projektets organisation 
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Kontaktuppgifter: 

Karlstads universitet 

Universitetsgatan 2 
651 88 Karlstad, Sweden  

Handledare vid Karlstads universitet  

Monica Jakobsson  monica.jakobsson@kau.se  054-700 16 54 
     070-690 58 80 

Delprojektledare ”Förpackningssystem för minskat matsvinn 2”  

Helén Williams  helen.williams@kau.se   054-700 18 50 

Examinator  

Leo De Vin  leo.devin@kau.se  054-700 25 44 

Projektledare  

Frida Olsson  frida-olsson@live.se  070-287 95 80 
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Projektmodell  

Tabell 1. Projektmodell  

Kommentarer till tidsplan och resursplan  
Tidsplanen som finns i bilaga A kommer att uppdateras allt eftersom. Den är i dagsläget skriven 
utifrån de större faserna i projektet och kommer kompletteras och bli allt mer omfattande inför varje 
ny fas.  

Utöver det som finns med i tidsplanen så kommer möten med handledare och delprojektledare i 
”Förpackningssystem för minskat matsvinn 2” ske successivt under projektets gång.  

Rapporten kommer att skrivas parallellt med andra aktiviteter i projektet, främst då övriga 
aktiviteter inte är så tidskrävande.  

I och med att designarbete många gånger är en iterativ process kommer vissa processer som finns i 
projektmodellen och bilaga A med största sannolikhet att upprepas under projektet. Detta innebär att  

Projektfas Milstolpar Grindhål Färdigdatum Ansvarig

Planeringsfas Projektplan 2016-02-08 Frida

Godkänd Examinator, 
handledare

Förstudie Litteraturstudie Vecka 8 Frida

Användarunder-
sökning

Vecka 9 Frida

Intervju Vecka 10 Frida

Analys Analysera 
information från 
förstudie

Vecka 11

Konceptgenerering 
av process

Konceptval Vecka 12 Frida

Deltidsredovisning Presentation Vecka 12 Frida

Metodkapitel 
klart

Frida

Test av process Skiss/
Skissmodell/
CAD av 
förpackning 
framtagen med 
process

Vecka 16 Frida

Slutredovisning Presentation Vecka 21 Frida

Dokumentation Rapport Vecka 22 Frida

Rapport 
godkänd 

Examinator
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kommer tidsplanen kommer se annorlunda ut i ett senare skede. Av den anledningen lämnas ett par 
veckor i planen öppen för att kunna justera för iteration samt om vissa faser skulle ta längre tid än 
avsett.  
I bilaga B visas projektets faser och aktiviteter i en WBS. Bilaga B kommer liksom tidsplanen i 
Bilaga A uppdateras allt eftersom projektet fortskrider.  

En resursplan för projektet finns i Bilaga C. Första halvan i projektet ligger på halvfart det vill säga 
ett snitt på 20h/vecka, andra halvan ligger på 40h/vecka. Under vecka 8 och 13 upptar tentor för 
projektledaren mycket fokus, detta kompenseras med längre arbetsveckor övriga veckor. 

Riskbedömning  

För att identifiera, planera för och förebygga risker i projektet har en miniriskanalys utförts. Den 
kartlägger de största riskerna som skulle kunna innebära att ett otillräckligt resultat i projektets 
slutfas. 

Riskerna ges en siffra mellan 1-5 motsvarande hur hög sannolikhet det är att risken inträffar, där 1 
är lägst och 5 är högst. Hur stor konsekvensen är om en risk skulle inträffa viktas på samma vis med 
skalan 1-5. De två siffrorna multipliceras och resulterar i en riskfaktor (K*S). I tabell 1 finns 
resultatet av analysen samt föreslagna åtgärder vid de olika riskerna. 

Tabell 1. Miniriskanalys

S: Sannolikhet  
K: Konsekvens 
R: Riskfaktor (K*S)  

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd

Projektet hamnar efter tidsplanen 3 5 15 Noggrann planering tidig i 
projektet och uppdateringar 
efterhand

Tillräckligt material finns inte att 
tillgå. 
Eller rätt material

4 5 20 Ständigt leta efter nytt material och 
granska de noga tidigt om det 
kommer vara till nytta.

Projektet tappar riktning 3 5 15 Formulera ett tydligt mål och 
planera vilka delar som ska ingå för 
att nå detta

Lösningarna är inte tillräckliga 3 4 12 Se till att ha tid för ändringar och 
fler idégenereringar

Dokumentation brister 2 4 8 Planera innan hur dokumentationen 
ska söktas, skriva loggbok parallellt 
med arbete. 

Sjukdom inträffar som kan försena 
arbetet

1 5 5 Uppdatera tid- och resursplan 

Dokument försvinner 2 5 10 Säkerhetskopiera ofta

Hittar inte rätt personer att 
intervjua

3 4 12

Idégenereringen visar sig 
bristfällig

3 5 15 Se till att det finns rum för att 
genomföra fler idégenereringar 
med olika paneler
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Dokumenthantering  
Projektets dokument kommer att sparas på egen havande dator samt i ett projekt på universitetets 
läroplattform It’s Learning, detta för att garantera att inget dokument går förlorat.  

Dokumenten kommer att döpas enligt följande: 
Dokumentnamn_Förnamn_Efternamn_Version00 
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Bilaga A  

Tidsplan 

B5:8

Vecka 4
Vecka 5

Vecka 6
Vecka 7

Vecka 8
Vecka 9

Vecka 10
Vecka 11

Vecka 12
Vecka 13

Vecka 14
Vecka 15

Vecka 16
Vecka 17

Vecka 18
Vecka 19

Vecka 20
Vecka 21

Vecka 22

Planeringsfas
Planeringsfas

Litteraturstudie
Litteraturstudie

Artikelsökning och 
läsning: 
H

ållbarutveckling

H
ållbar utveckling

Artikelsökning och 
läsning: 
D

esignprocess

D
esignprocess 

Användarunder-
sökning

Användarundersökn
ing

Intervju
Intervju

Analys
Analys 

Koncept-generering
Konceptgenerering

U
tvärdering

U
tvärdering koncept

Förbereda 
presentation

Förbereda 
presentation

Test av process
Test av process

R
apport

R
apport 

Förbereda 
slutredovisning

Förbereda 
slutredovisning
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Bilaga B  

WBS 
 

B5:9

Start

Möten

Projektmodell

Intervju

Användarundersökning

FMEA

SWOT

Eliminering

Projektplan Förstudie

Litteraturstudie

Genomförande

Koncept

Idégenerering Val Risk

Avslut

Heltid

Presentation

Halvtid

Rapport

Opponering 

Tankekarta

WBS

Gantt

H.W

M.J

Projekt
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Bilaga C 

Resursplan  

B5:10

Tabell 1

Vecka V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13

Planerat 12 20 20 20 5 20 20 20 20 5

Utfall

Vecka V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22

Planerat 40 45 45 45 45 45 45 45 40 Totalt: 557

Utfall
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Bilaga 6. Verktygstabell 

B6

Metod Kategori
Vetenskaplig 
kunskap 
krävs

Referenser Passar i 
processen Beskrivning

EEA Analytisk NEJ
(Johannesson et al. 2014)  
(Lindahl & Tingström 2006) 
(Sakao 2007) (Lindahl et 
al. 2006) 

B E F
EEA är utvecklad från FMEA (Failure Mood Effect Analysis) och syftar till 
att, i ett tidigt skede, identifiera de miljöeffekter som kan bedömas extra 
viktiga för en produkt och utifrån detta finna alternativa lösningar och 
åtgärder för att minska dessa. Metoden är kvalitativ. 

QFDE Rankning och 
viktning NEJ (Sakao 2007)(Lindahl et al 

2006) (Leap-Yepes 2013) B F G
Metod för att stötta DfE genom att integrera miljöaspekter till QFD. I 
QFDE kan miljökrav och klassiska kvalitetskrav hanteras parallellt, vilka 
vidare översätts till ingenjörsparametrar. Hanterar tradeoffs. Kvantitativ 
och kvalitativ metod

LCA Analytisk JA
(Lindahl et al. 2006) 
(Charter & Tischner (2001) 
(Baumann et al. 2002) 
(Johanesson et al. 2013)

(B*) G                                             
LCA (LIife Cycle Assessment) är en metod för att bedöma den totala 
miljöpåverkan som uppkommer under en produkts livscykel. Från 
råmaterial till det att produkten tas ur bruk. Kvantitativ metod. 

MET Checklista/riktlinjer JA
(Lindahl et al. 2006) 
(Charter & Tischner (2001) 
(Leal-Yepes 2013) s.30

E G
MET (Material, energy, toxicity) matrisen ger användaren ett globalt 
perspektiv av in- och utgående material, energi och gifter i varje steg av 
produktlivscykeln. Metoden klassas som en semi-kvantitativ metod. 

MIPS method Analytisk JA
(Charter & Tischner 2001) 
s. 271 & 367 (Leal-Yepes 
2013) s.23 (Baumann et al. 
2002)

B G

MIPS (Material Input Per Service Unit) möjliggör kvantitativ bestämmelse 
av material och energi som krävs för en produkt genom hela värdekedjan. 
MIPS är en enklare typ av kvantitativ metod som ofta används som 
alternativ till LCA.

Spider web 
diagram & polar 
diagrams 
(Econcept)

Jämförelse JA (Charter & Tischner 2001) 
s. 280 B E G 

Med hjälp av diagrammet kan den existerande produkten 
(referensprodukten) jämföras med den nya lösningen. Detta med 
avseende på de viktigaste specifikationerna som tagits fram. Därmed fås 
vetskap angående om den nya lösningen uppfyller miljökraven bättre eller 
sämre än den nuvarande produkten.

LiDS wheel Rankning och 
viktning NEJ s. 271 (Leal-Yepes 2013) 

((Wong 2009)) B E F G
Raknar miljöförbättringsmöjligheter och tillåter applikation av 
livscykelstrategier för att reducera påverkan. Kvantitativ metod som 
rangordnar miljöförbättringar.

ABC analysis Rankning och 
viktning JA/NEJ s.271 (Leal-Yepes 2013) 

((Flores & Whybark 1987)) B G Beslutsmatris som rangordnar påverkan från produkter utifrån 
allvarlighetsgraden och vägleder till lösningar som reducerar påverkan.

ECO-design 
checklist, concept Checklista/riktlinjer JA/NEJ s.278-279 B F G Checklista för utvinning av råvaror, val av råvaror, produktion, 

användning/service, återvinning/återanvändning samt avfallshantering.

Philip’s Fast-Five Jämförelse JA (Leap-Yepes 2013) B E G Formulerar åtgärder och strategier för att minska miljöpåverkan genom att 
jämföra olika produktkoncept mot referensprodukt. 

Strategy list Checklista/riktlinjer JA/NEJ (Leap-Yepes 2013) 
(Charter & Tischner 2001) E F -

Morphological box Jämförelse JA/NEJ (Leap-Yepes 2013) 
(Charter & Tischner 2001) E Stödjer miljöanpassad idégenerering och underlättar jämförelse gällande 

miljöpåverkan av varje koncept. 

DfE matrix 
(Ecodesign 
matrix)

Checklista/riktlinjer JA (Leap-Yepes 2013) E G
Underlättar identifiering av påverkan sett till hela livscykeln genom en 
checklista som ser till allmänna miljöaspekter och hjälper till att finna 
produktförbättringar.

Dominance Matrix Jämförelse JA (Leap-Yepes 2013) 
(Charter & Tischner 2001) B E G

Hjälper till att sätta prioriteringar och att fastställa de bästa 
förbättringsalternativen. Den raknar också kriterier och möjliga 
förbättringar genom en systematisk jämförelse av relevanta miljökriterier 
och förbättringsmöjligheter. 

Life cycle costing Analytisk JA (Leap-Yepes 2013) B G -

Sustainable 
packaging design 

Jämförelse 
Analytisk - (Svanes et al 2010) E F G Avsedd för förpackningar. Behandlar avfall, växthusutsläpp och 

energianvändning

Olmats & Dominic 
2002 scorecard 
model

- - (Svanes et al. 2010)
(Olmats & Dominic 2002) -

Avsedd för förpackningar. Behandlar volym och vikt effektivitet, reducerad 
användning av resurser, minimerad användning av farliga ämnen, 
minimerad mängd av avfall och förpackning. 

Wal-mart 
packaging 
scorecard

- -

(Svanes et al 2010) http://
corporate.walmart.com/
_news_/news-archive/
2006/11/01/wal-mart-
unveils-packaging-
scorecard-to-suppliers

-

Avsedd för förpackningar. Behandlar växthusutsläpp, produkt/
förpackningsförhållande, utnyttjande av volym, transport effektivitet, 
återvunnet innehåll, återvinningsvärdet och användning av förnybar 
energi. 

PIQUET - the 
Packaging Impact 
Quick Evaluation 
Tool

- -
(Svanes et al. 2010) http://
www.sustainablepack.org/
research/subpage.aspx?
PageID=10&id=9

F G 
Avsedd för förpackningar. Behandlar global uppvärmning, 
klimatförändring, kumulativ energiefterfrågan, fotokemisk oxidation, 
vattenanvändning, fast avfall och markanvändning 

* Om referensprodukten har utvärderats 
från LCA kan denna användas i tidiga 
faser. Att utföra en ny LCA kräver allt för 
stor mängd data för att kunna användas 
tidigt i designprocessen. 
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Bilaga 7. Idégenerering i grupp 

Idéer till frågeställningen ”Hur kan man se till matsvinn vid projektplaneringen för en 
förpackningslösning?”  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Bilaga 8. Funktionsanalys: Mall  

Dokument i full skala 
 

Funktion Klass Nr Anmärkning

Skydda Innehåll HF 3

Förhindra Läckage N 1

Förmedla Bäst-före-datum N 2

Förmedla Innehåll/
ingredienser

N 4

Informera Hållbarhet N 2b

Instruera Öppning N 8a

Instruera Dosering N 8b

Instruera Förvaring N 8c

Erhålla Hygien Ö 7

Underlätta Dosering Ö 14

Underlätta Tömning Ö 9

Erbjuda Återförslutning Ö 18

Underlätta Förvaring Ö 20

Erbjuda Rätt mängd Ö 21

Underlätta Öppning Ö 5

Erbjuda Greppbarhet Ö 10

Underlätta Rätt köpval Ö 11 Tydlig information ger färre misstag vid inköp.

Förmedla Rätt innehåll Ö 12 Rätt utseende i förhållande till innehåll. Underlättar att köpa 
rätt produkt.

B8
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Bilaga 9. Översättning av matsvinnkrav till produktegenskaper 

Förhindra läckage: Styvhet, form, hållbar och tät fogning, invändig material, utvändigt material, 
ytbehandling, öppningskraft, antal delar, antal material, stabilitet 

Förmedla bäst-före-datum: Placering av text, storlek av text, ytstruktur, ytbehandling, utvändigt material, 
förpackningsfärg, form, tryckfärg 

Informera Hållbarhet: Placering av text, storlek av text 

Skydda innehåll: 
Mekaniska egenskaper: Styvhet, form, dimension, stöttålighet, vibrationstålighet, 
kompressionsmotståndighet , stabilitet  
Barriäregenskaper: Transmission, permeation, absorption, invändigt material, utvändigt material, migration 
Termisk: Isoleringsförmåga, tjocklek, invändigt material, ytbehandling, utvändigt material 
Förseglingsegenskaper: Antal delar, form, hållbar och tät fogning 

Förmedla innehåll/ingredienser: Placering av text, storlek av text, ytstruktur, utvändigt material, 
ytbehandling, förpackningsfärg, form, hårdhet, tryckfärg 

Underlätta öppning: Öppningskraft, form, ytbehandling, antal steg för öppning, hållbar och tät fogning, 
antal steg för montering, utvändigt material, styvhet, förmåga att öppna med eller utan verktyg 

Erhålla Hygien: Form, hållbar och tät fogning, ytbehandling, invändigt material, ytstruktur, absorption  

Instruera öppning/dosering/förvaring: Antal steg för dosering, antal steg för öppning, storlek av text, 
placering av text, förpackningsfärg, tryckfärg 

Underlätta tömning: Öppningsmekanism, styvhet, hårdhet, dimension, storlek på öppning, öppningskraft, 
form, ytbehandling, invändigt material, ytstruktur  

Erbjuda greppbarhet: Form, vikt, dimension, ytbehandling, utvändigt material, ytstruktur, styvhet  

Underlätta rätt köpval: Förpackningsfärg, tryckfärg, placering av text, form, dimension 

Förmedla rätt innehåll: Form, förpackningsfärg, märkning, placering av text, textstorlek 

Underlätta dosering: Placering av text, textstorlek, hållbar och tät fogning, öppningskraft, antal steg att 
dosera, antal steg att öppna, återförslutningskraft, antal steg för återförsluta  

Erbjuda återförslutning: Öppningskraft, återförslutningskraft, textstorlek, placering av text, utvändigt 
material, antal steg för öppning, antal steg för återförslutning, hållbarhet och tät  fogning, ytbehandling, 
styvhet, antal steg för montering, form  

Underlätta förvaring: Dimension, vikt, material, återförslutningskraft, styvhet, form  

Erbjuda rätt mängd: Dimension, vikt, placering av text, textstorlek 
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Bilaga 10. Kvalitetshus för reducerat matsvinn: Mall 
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Förhindra läckage

Förm
edla bäst-före-datum

Inform
era hållbarhet

Skydda innehåll

Förm
edla innehåll/ingredienser

Underlätta öppning

Erhålla hygien

Instruera öppning/dosering/förvaring

Underlätta töm
ning

Erbjuda greppbaret

Underlätta rätt köpval

Förm
edla rätt innehåll 

Underlätta dosering

Underlätta återförslutning

Underlätta förvaring 

Erbjuda rätt m
ängd

Absolut viktning x

Produktegenskapsvikt 

Stöttålighet

Antal delar

Antal material

Antal steg för öppning

Antal steg för återförslutning

Absorption/transmission/permeation

Dimension

Form

Förpackningsfärg

Hållbar fogning och tät fogning

Invändigt material

Märkning

Stabilitet

Storlek av text

Öppningsstorlek

Styvhet

Utvändigt material

Tjocklek

Tryckfärg

Placering av text

Vikt

Ytbehandling

Ytstruktur

Återförslutningskraft

Öppningskraft

M
atsvinnskrav

Egen befintlig produkt

Kompressionsmotståndighet

Isolationsförmåga

Vibrationstålighet

Verktyg för att öppna

Konkurrent A

Konkurrent B

Målvärde

Förbättringskvot

Absolut viktning y

Önskemålsvikt (%)

Produktegenskaper

Matsvinnsviktning
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Bilaga 11. Kvalitetshus för reducerat matsvinn: Test 
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Förhindra läckage
5

9
3

9
9

9
3

3
1

9
9

1
9

3
4

5
5

5
1,25

6,25
7,4

Förm
edla bäst-före-datum

5
1

1
3

9
3

1
3

9
1

1
1

4
4

3
4

1
5

5,9

Inform
era hållbarhet

5
1

1
3

9
3

1
3

9
1

1
1

2
2

2
5

2,5
12,5

14,8

Skydda innehåll
4,5

1
3

9
9

9
9

9
9

3
9

9
9

9
9

9
1

3
4

4
5

5
1,25

5,6
6,6

Förm
edla innehåll/ingredienser

1,5
1

1
3

9
3

1
3

9
1

1
1

3
4

4
3

1
4,5

5,3

Underlätta öppning
4

9
1

9
1

1
3

3
3

1
1

3
1

1
3

3
9

3
1

9
2

2
4

4
2

8
9,5

Erhålla hygien
1,5

1
3

9
9

3
9

1
3

3
1

4
4

4
4

1
1,5

1,7

Instruera öppning/dosering/förvaring
1,5

3
3

3
1

1
3

9
3

1
3

9
1

3
1

1
2

2
3

3
1,5

2,25
2,7

Underlätta töm
ning

1,5
3

1
9

1
1

9
9

3
1

1
9

3
9

3
4

3
4

4
1

1,5
1,7

Erbjuda greppbaret
4

9
9

3
3

3
9

1
9

9
9

9
2

2
3

4
2

3
3,6

Underlätta rätt köpval
1

1
1

1
9

3
1

3
1

4
4

4
4

1
1

1,2

Förm
edla rätt innehåll 

1,5
1

3
3

9
3

1
3

1
1

1
4

4
4

4
1

1,5
1,8

Underlätta dosering
3,5

3
1

1
9

1
1

3
1

9
1

3
3

1
3

1
1

3
3

3
3

3,5
1,2

4,2
5

Underlätta återförslutning
2,5

9
1

9
1

1
3

3
1

1
1

3
3

1
9

1
4

5
5

5
12,5

14,8

Underlätta förvaring 
2,5

3
9

9
1

1
9

9
1

3
9

3
3

3
3

4
3

1
2,5

3

Erbjuda rätt m
ängd

5
9

1
2

2
3

5
2,5

12,5
14,8

Absolut viktning x
16,4

91,5
114

178
75

255
530

124
176

156,6
61,1

165,3
376,2

108,3
124,4

92
181,1

62,4
139,1

118,4
355,2

293,8
66,8

100,3
118,2

204,1
124,8

184,2
105,6

Produktegenskapsvikt 
0.34

1,9
2,33

3,7
1,5

5,2
10,9

2,5
3,6

3,2
1,3

3,4
7,7

2,2
2,6

1,9
3,7

1,3
2,9

2,4
7,3

6
1,4

2,1
2,4

4,2
2,6

3,8
2,2

Stöttålighet

Antal delar

Antal material

Antal steg för öppning

Antal steg för återförslutning

Absorption/transmission/permeation

Dimension

Form

Förpackningsfärg

Hållbar och tät fogning

Invändigt material

Märkning

Stabilitet

Storlek av text

Öppningsstorlek

Styvhet

Utvändigt material

Tjocklek

Tryckfärg

Placering av text

Vikt

Ytbehandling

Ytstruktur

Återförslutningskraft

Öppningskraft

Matsvinnsviktning

Egen befintlig produkt

Kompressionsmotståndighet

Isolationsförmåga

Vibrationstålighet

Verktyg för att öppna

Konkurrent A

Konkurrent B

Målvärde

Förbättringskvot

Absolut viktning y

Önskemålsvikt (%)
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