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Sammanfattning 
 
Rapporten undersöker metoder som teknikföretag använder inom produktutveckling i syfte att 
främja ekologisk hållbarhet. Arbetet tar upp bakomliggande motiv till företags 
hållbarhetssatsningar samt hur dessa påverkar metodvalen. Vi diskuterar kring framtida 
utmaningar som företag står inför gällande ekologisk hållbarhet i produktutvecklingen.  

Rapporten utgörs av en teoridel där omfattande teori kring produktutveckling presenteras. 
Teori har huvudsakligen inhämtats från litteratur och vetenskapliga artiklar, vilka i sig utgörs 
av genomförda studier av metoder etc. Därefter presenteras en fallstudie som är avgränsad till 
ett företag, Atlas Copco. Totalt har tre intervjuer genomförts, två med anställda på Atlas 
Copco samt en med en KTH-anställd som inte är relaterad till företaget. Genom att ställa 
teorin i relation till fallstudien ges både en teoretisk och en praktisk inblick i hur företag 
resonerar kring ekologisk hållbarhet.  
Resultatet visar att företag, på ett tidigt stadium, tillämpar metoder under 
utvecklingsprocessen för att säkerställa den slutgiltiga produktens miljövänlighet. Under 
utvecklingsfasen utnyttjar företag möjligheten att genom bland annat ekoindikatorer, LCA-
analyser, modulärt tänkande, materialdatabaser baserade på EU-direktiv och förordningar, 
påverka materialval och optimera tillverkningsprocesser. Direktiv och kundkrav medför att 
nyutvecklade produkter automatiskt blir miljövänligare och i samband med att interessenter 
kräver allt miljövänligare produkter ser företag de ekonomiska satsningarna som nödvändiga i 
proaktivt syfte. Satsningar på energieffektivare produkter är något som kunder förväntar sig, 
varför företag således väljer att fokusera på produktens användarfas.  

I arbetet diskuteras även huruvida marknadsföringsstrategi utgör ett bakomliggande motiv till 
hållbarhetssatsningar samt framtida utmaningar inom utvecklingsprocesser såsom 
standardiserade energideklarationer för hela branscher.  
De metoder som framgår i undersökningen är generella och används idag av flertalet företag 
världen över men det finns som vid alla utarbetade strategier, positiva och negativa aspekter 
som är viktiga att känna till. Metoderna som används under produktutvecklingen kan internt 
vara användbara verktyg om de används på rätt sätt och i rätt syfte.  
 
 
  
 
 
 
 



 

Abstract 
 
This paper examines the methods used within the product development process in order to 
contribute to ecological sustainability. The report also presents a discussion concerning the 
underlying motives connected to the sustainability efforts made by corporations and how 
these ultimately affect the choice of method. Furthermore, this report also discusses future 
challenges that corporations face when it comes to ecological sustainability.  
Initially, the report consists of a theoretical part where the major theory concerning product 
development is presented. Theory has mainly been obtained from literature and scientific 
articles that consist of studies of methods etc. Thereafter, a case study is presented which is 
constrained to solely one company, Atlas Copco. In total, three interviews have been made, 
two with employees at Atlas Copco and one with a lecturer at KTH who has no relation to the 
company. By setting the theory in relation to the case study, both a theoretical and a practical 
insight is given by how corporations reason when it comes to ecological sustainability.    

The result shows that corporations apply methods in an early stage of product development in 
order to ensure the final product’s ecological sustainability. During the development phase 
enterprises utilize the possibility to affect the choice of material and to optimize the 
manufacturing process by using eco indicators, LCA-analyses, modular thinking, material 
databases based on EU directives and regulations etc. Directives and customer requirements 
entails that newly developed products automatically become more sustainable. In conjunction 
with requirements of sustainable products made by stakeholders, enterprises view the 
financial efforts as necessary in a proactive purpose. Investing development of energy 
efficient products is something customers expect, which is the reason why companies focus 
on the using phase of a product.   

This paper discusses whether marketing is an ulterior motive for sustainability investment as 
well as the future challenges within product development from an ecological perspective.  

The methods presented in the study are general and used by numerous manufacturing 
companies worldwide but as with all developed strategies, there are positive as well as 
negative aspects that are important to have in mind. Methods used during product 
development can internally be useful tools when used properly. 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt ges bakomliggande motiv till frågeställningarna, rapportens syfte samt studiens 
avgränsningar.  
 
1.1 Bakgrund 
 
I takt med en allt växande globalisering inom teknikbranschen har hållbar utveckling blivit ett 
nyckelord inom såväl företagsvärlden som politiken. Hållbar utveckling är ett begrepp som 
kan delas in i tre olika huvuddelar i form av ekonomisk-, ekologisk- och social hållbar 
utveckling. Definitionen har sammanfattats av Bruntlandkommissionen år 1987 till: 
”Att tillfredsställa grundläggande behov idag utan att äventyra möjligheter att göra det även i 
framtiden”. (FN-förbundet, 2012) 
Hållbar utveckling ligger till grund för att globala teknikföretag med stora utvecklings- och 
produktionsanläggningar redan vid strategiutformning under produktutvecklingen måste ha 
tydliga mål gällande produktens ekologiska aspekter.  Till följd av detta krävs skicklig och 
innovativ produkututveckling i syfte att möta kundernas förväntan om att producera 
miljövänligare och energieffektivare produkter. Allt fler led i distributionskedjan, inklusive 
kunder, ställer krav på miljövänligare material och energieffektivare produkter vilket i sig 
medför högre krav på företagen som måste arbeta för att uppnå en ekonomisk hållbar 
produktutveckling. (Askham, 2012) 
I produktutvecklingsprocesser jobbar företag med olika metoder för att undersöka och 
utvärdera produktens inverkan med avseende på de tre olika faktorerna: miljö-, ekonomisk-, 
och social inverkan. Produktutvecklingsfasen är en central fas då det är där möjligheten finns 
att utveckla miljövänligare produkter och även anpassa samt utforma de produktionstekniska 
bitarna som ligger till grund för en energieffektivare produktion med lägre råvaruanvändning. 
Stora företag har länge jobbat med miljöfrågor och har som vision att med hjälp av 
hållbarhetssatsningar främja produktinnovation och skapa affärsmöjligheter för långsiktig 
hållbar tillväxt.  
De metoder och verktyg som företag använder under produktutvecklingen kan vara avgörande 
för huruvida slutprodukten blir miljövänlig eller inte, därför finns det ett stort värde i att 
undersöka dessa. Denna uppsats kommer att fokusera på de miljöfrämjande metoderna 
nedbrutna på produktutvecklingsnivå.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka vilka hållbarhetsfrämjande metoder globala 
multinationella företag tillämpar i sin produktutveckling samt att identifiera de främsta 
motiven till varför företag väljer att satsa på ekologisk hållbarhet. Avsikten är även att föra en 
diskussion kring företags syn på utgifter gällande hållbarhetssatsningar samt vilka utmaningar 
de står inför i framtiden. Frågeställningen lyder: 

Vilka metoder använder teknikföretag sig av inom sin produktutveckling för att främja 
ekologisk hållbarhet? 
 

- Vilka är de främsta motiven som driver satsningarna inom ekologisk hållbar 
utveckling? 
 

- Företags syn på de ekonomiska satsningarna?  
 

- Vilka är de största utmaningarna i framtiden? 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Projektet är avgränsat till att endast studera de metoder som främjar ekologisk hållbar 
utveckling vid utvecklingsprocesser. Då hållbar utveckling är ett brett område har vi valt att 
avgränsa projektet till att enbart fokusera på ekologisk hållbarhet. I och med att 
utvecklingsprocesser skiljer sig åt mellan olika företag och branscher har vi inledningsvis 
undersökt utvecklingsprojekt på generell basis för att sedan avgränsa arbetet med en fallstudie 
av Atlas Copco. Då Atlas Copcos produkter har ett brett tillämpningsområde, där varje enskild 
produkt innefattar unika egenskaper och således specifika hållbarhetssatsningar vid metodval, 
har vi valt att koppla tidigare nämnda metoder till en specifik produkt som presenteras i 
fallstudien.  
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2. Metod 
 
För att kunna besvara frågeställningen har informationssökningen utgjort en essentiell del av 
projektet. Information har kontinuerligt samlats in under projektets gång och vi har använt 
oss av två olika informationsinsamlingsmetoder, analytisk studie i form av teori samt 
kvalitativa studier i form av intervjuer.  
 
2.1 Analytisk teori 
 
Inledningsvis påbörjades den analytiska studien där information samlats in från vetenskapliga 
artiklar, hemsidor samt litteratur. Teori som samlats in via internet kommer främst från KTH- 
bibliotekets databaser och Google Scholar.  

Genom att använda sig av vetenskapliga artiklar, där majoriteten av dem beskriver studier i 
olika produktutvecklingssammanhang, har vi fått en inblick i olika typer av metoder som i 
praktiken används av företag idag. Med hjälp av dessa artiklar har vi fått en fördjupad 
förståelse kring utvecklingsprocessens olika steg vilket underlättat för analysen.  

Litteratur har hämtats online via Google Scholar och har bidragit till en djupare insikt kring 
teorier bakom produktutveckling generellt. Kombinationen av litteratur och vetenskapliga 
artiklar har givit oss goda förutsättningar för att kunna sätta oss in i produktutvecklingens 
olika steg samt gett en grundläggande förståelse kring vilka metoder som generellt används av 
globala teknikföretag. 
 
2.2 Kvalitativt underlag 
 
Efter informationssökningen hölls två semistrukturerade intervjuer med anställda på Atlas 
Copco (se bilaga 1). Med semistrukturerad intervju menas en intervju som baseras på redan 
planerade frågor men som ger utrymme för öppna svarsmöjligheter. Vår första intervju hölls 
med Atlas Copcos Eco Design Specialist, Sofia Svensson. Svenssons roll på Atlas Copco är 
att ha en överblickande syn över företagets hållbarhetsfokus, se till att alla utvecklingsprojekt 
följer miljödirektiv och lagar samt att arbeta med energieffektivitetsfrågor. Intervjun med 
Svensson ger en tydlig bild av hur Atlas Copco jobbar med hållbarhetssatsningar, dels ur ett 
generellt perspektiv men även mer i detalj gällande produktutvecklingsfasen. 

Vid intervjuerna med Svensson och Johnson utgick vi från samma intervjumall då vi vill 
erhålla information från två oberoende källor i samma företag. Svensson tillfrågades dock inte 
om detaljer kring specifika produkten trots att dessa fanns med i mallen. Som projektledare är 
Johnson insatt i detaljerade frågor kring produkten och har en överblick över processen.  

Den tredje intervjun genomfördes med Monika Olsson (se bilaga 2), studierektor på 
avdelningen för Industriell Ekologi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet med att 
intervjua Olsson är att tillföra arbetet en objektiv bild av begreppet hållbar utveckling och 
detta valde vi att göra genom att intervjua en person som inte är knuten till Atlas Copco. 
Intervjun är nödvändig då underlaget bidrar till att öppna upp för en diskussion för huruvida 
företag väljer att använda hållbarhetsfrämjande metoder och i vilket syfte.  
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3. Teori 
 
3.1 Produktutveckling 
 
En stor utmaning för dagens företag är att ständigt lansera nya produkter (Engwall, et al., 
2003) i syfte att ligga i framkant på marknaden och vara konkurrenskraftiga (Arleth, 2011). 
Utöver detta ställer kunder idag högre krav på miljövänliga produkter än tidigare (Luttropp, et 
al., 2006). För att kunna förstå följande teoriavsnitt krävs en övergripande förståelse för vad 
produktutveckling innebär och vilka steg som är avgörande för hur pass miljövänligt resultatet 
utfaller.  

En stor del av produktutvecklingen som sker idag bygger på justeringar av komponenter och 
olika delar, främst av redan befintliga produkter (Bohgard, et al., 2011).  Nya erbjudanden till 
kunder är ofta förbättrade produkter med fokus på design, men det kan även handla om nya 
banbrytande produkter som kräver nytänkande (Engwall, et al., 2003). 
Produktutvecklingsprocessen på detaljnivå kan variera mycket mellan olika företag men den 
gemensamma faktorn vid alla produktutvecklingsprocesser kan sammanfattas till ”vägen från 
idé till lanserad produkt” (Clark, et al., 1991). I och med att företag går tillväga på olika sätt, 
beroende på vad för typ av produkt som ska utvecklas, är det svårt att exakt definiera alla steg 
i en sådan process (Engwall, et al., 2003).  
Generellt sett är utvecklingsarbeten idag projektbaserade innehållandes olika kompetenser 
såsom konstruktörer, ekonomer och brukare (Bohgard, et al., 2011). Projekt kan ses som en 
cyklisk process som används iterativt, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Illustration av projektcirkeln visar de viktigaste återkommande stegen i ett projektarbete (Bohgard, et al., 2011) 

 
Det första steget utgör behovsidentifiering. En förstudie genomförs där aspekter som 
kvalitetskrav samt produktivitetskrav identifieras (Bohgard, et al., 2011) och där 
marknadsanalyser utgör en viktig del av behovsidentifieringen (Clark, et al., 1991).  
Nästkommande steg är planering av själva utformningen av projektet, där 
överlämningspunkter mellan de olika aktörerna i kedjan definieras (Bohgard, et al., 2011).  
Datainsamling och utvärdering är någonting som kontinuerligt görs under hela projektets gång 
och ligger till grund för alla steg i utvecklingsprocessen (Bohgard, et al., 2011). Efter det att 
förstudien sammanställts utformas krav och funktioner för produkten. I steg tre av den 
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cykliska processen säkerställs att produkten uppfyller ekonomiska krav, funktionskrav och 
kvalitetskrav (Bohgard, et al., 2011) och är därför den avgörande fasen för att säkerställa 
funktion och prestanda (Luttropp, et al., 2006). Riktlinjer, checklistor och andra typer av 
hjälpmedel används i syfte att välja ut bland annat rätt material (Luttropp, et al., 2006). När 
kraven är uppfyllda fortlöper processen till själva konceptuella utformningen, där 
lösningskoncept genereras som ska se till att produkten uppfyller de ställda kraven. Därefter 
återstår den detaljerade utformningen och konstruktionen av produkten (Bohgard, et al., 
2011).  
 
3.1 Stage Gate-Modellen 
 
Stage Gate-modellen är en metod som används för maximering av chansen att produkten som 
utvecklas når kommersiell framgång (Arleth, 2011). Med andra ord är det en konceptuell och 
operativ färdplan för förflyttning av en produkt från idé till lansering (Product Development 
Institute Inc, 2013). 

 
Figur 2. Illustration av Stage Gate-modellens steg (Arleth, 2011) 

 
Stage Gate-modellen är något av den typiska utvecklingsmodellen där de olika faserna 
”stages” i produktens tillkomst skiljs åt med välavgränsade ”gates”. Efter varje fas analyseras 
projektet och det är vid dessa ”gates” som beslut fattas om projektet ska fortgå eller inte. 
(Engwall, et al., 2003) Dessa beslut kallas för ”Go/Kill”-beslut och ligger till grund för 
kritiken mot denna modell. (Cooper, 2000) På grund av dessa ”Go/Kill”-beslut framställs 
således modellen som linjär, med andra ord irreversibel. Ingenjörs- och forskningsarbete 
brukar i normala fall vara iterativt och i viss mån ostrukturerat då studier visat att 
framgångsrika innovationer tar lång tid att utveckla. (Engwall, et al., 2003) Om det inte är 
möjligt att återvända till ett steg i processen försvinner den iterativa möjligheten och chansen 
att få nya perspektiv går förlorad (Cooper, 2000). Dessutom kräver denna processmodell 
perfekta förkunskaper vilket innebär att tidigare beslut som tagits under processens gång 
omöjligt kan omprövas. På grund av detta förs en diskussion om denna projektmodell ens får 
kallas för utvecklingsmodell (Engwall, et al., 2003).   
 
3.2 Modulärt tänkande 
 
Att tänka modulärt vid produktutveckling har stora tillverkande företag anammat de senaste 
decennierna. En modul kan ses som ett byggblock med definierade gränssnitt. En fullständig 
uppsättning moduler bildar en gemensam struktur och genom att använda sig av denna 
designstrategi kan många variationer av slutprodukterna byggas samtidigt som den interna 
komplexiteten bibehålls. (Ericsson, et al., 1999) 
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3.3 EU-direktiv och förordningar  
 
Elektriska komponenter innehåller massiva mängder av kemiska substanser vilka ökar 
komplexiteten och svårighetsgraden vid avfallshanteringen för många produkter (Koh, et al., 
2012).  I proaktivt syfte har vissa EU-direktiv och förordningar utformats för att kontrollera 
olika materialstandarder (Luttropp, et al., 2006). EU:s avsikt med detta är att försöka 
förhindra och hämma användandet av skadliga ämnen istället för att fokusera på återvinning 
av produkter (Koh, et al. 2012). 
REACH 
REACH är EU:s förordning gällande kemikalier samt användningen av dessa. Förordningen 
behandlar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen. 
REACH används i syfte att skapa ett hälsoskydd för människan samt miljön genom att tidigt 
identifiera skadliga egenskaper hos kemiska ämnen. Anledningen till varför REACH har 
utarbetats är för att ett stort antal substanser har tillverkats och släppts ut på marknaden i 
Europa under många år och i stora mängder. Detta utan någon egentlig vetskap kring 
substansernas inverkan på vare sig miljön eller människan. I och med REACH finns därför ett 
behov av att säkerställa industrin genom att på tidigt stadium kunna bedöma faror och risker 
med ämnen samt kunna identifiera och genomföra riskhanteringsåtgärder. (EU Comission, 
2013) 

Genom att använda sig av ekoindikatorer, som bland annat fås fram med hjälp av REACH, 
kan företag numera, tidigt under produktutvecklingen, välja ut säkra och miljövänliga material 
till produkterna. I den vetenskapliga artikeln Combining REACH, environmental and 
economic performance indicators for strategic sustainable product development, beskriver 
Askham i en undersökning hur företag med hjälp av ekoindikatorer, baserade på REACH, kan 
välja ut material som skall användas i produkter. I denna undersökning valdes indikatorerna ut 
baserat på aspekter som är viktiga för företaget och som uppfyller REACH-förordningen. 
 

 
Figur 3. Illustration av produkters resultat efter en undersökning med ekoindikatorer (Askham, et al., 2012) 

 
Exempel på indikatorer som kan väljas ut när undersökningen genomförs är ekonomiska, 
hälso- och miljörisker, halter av specifika ämnen etc. Resultatet kan redovisas enligt figur 3 
som ger en överblick över hur de olika produktalternativen ställer sig i förhållande till de 
valda ekoindikatorerna.    
 
RoHS och WEEE 
RoHS (Restricion of the use of certain Hazardous Substances) är ett EU-direktiv som 
begränsar användandet av flamskyddsmedel och tungmetaller i elektroniska produkter (RoHS 
Complience Definition, 2009). Tungmetallerna som begränsas är kadmium, kvicksilver, 
flamskyddsmedel, sexvärdigt krom, PBDE och bly. Dock råder inget totalförbud mot dessa 
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ämnen då det för dessa finns givna gränsvärden. (Hedman, et al. 2011) Det andra EU-
direktivet, WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipments), innefattar 
hanteringsdirektiv kring elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE Forum, 2013). 

I en undersökning som gjorts i Taiwan av Koh et al undersöks effekten i distributionskedjan 
då företag strikt följer WEEE och RoHS. Resultatet i studien har visat att då leverantörer och 
kunder följer RoHS och WEEE, motverkar detta mängden skadligt elektroniskt avfall. Av 
resultatet framgår även att då kunder ställer krav gällande direktiven, har detta en positiv 
inverkan på hela distributionskedjan. Det hela bygger på att kunder ställer krav på att företag 
följer direktiven, och att företagen följaktligen tvingas ställa samma krav på sina 
underleverantörer. Alltså, en aktör har möjligheten att påverka hela distributionskedjan. 
Liknande slutsats har Thidell dragit, då det i studier som gjorts i Norden, har visat sig att 
distributionskedjor påverkats då företag begärt miljövänliga produkter från deras leverantörer 
och aktivt introducerat nya lösningar för dem. Studien betonar vikten av hur miljömärkning 
av produkter och material kan försäkra kunder om att företagets leverantörer uppfyller de satta 
kraven.  

Svarta och grå listor 
I och med att det finns många direktiv och förordningar som måste följas vid val av material 
utarbetar företag så kallade svarta och grå listor. Dessa svarta och grå listor är huvudsakligen 
baserade på REACH, RoHS och WEEE och används som underlag när en produkt utvärderas 
samt vid val av material. Den svarta listan innehåller ämnen som är strängt förbjudna från att 
användas i produkter och som klassas som direkt skadliga för hälsa- och/eller miljön. Den grå 
listan utgörs av ämnen som klassas som mindre hälso – och/eller miljöfararliga men som på 
sikt bör fasas ut då ett bättre substitut utvecklats. (Luttropp, et al., 2006) 

LCA – analys 
En produkts livscykel utgörs av alla stadier som genomgås från idé till slutlig återvinning, se 
figur 4 (Bohgard, et al., 2011). En komplett livscykelanalys (LCA) innefattar således en 
analys av alla processer från resursutvinning till avfallshantering. LCA används som underlag 
för beslut vid produktutvecklingsprocesser, lagstiftning, marknadsföring samt vid val av 
råvaror och leverantörer  (Andersson, 1999).  

                                    
Figur 4. Illustration av livscykelanalys (Coldstream Consulting, 2013) 

 
Livscykelprincipen anses vara lätt att ta till sig i teorin men i praktiken ligger utmaningen i att 
avgränsa ett miljöproblem från ett annat. Det pågår forskning om hur LCA ska användas vid 
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utveckling av produkter, skall analyserna vara fullständiga eller förenklade och i sådana fall 
var sätts gränserna? Vilken typ av LCA ger bäst resultat? (Wahlstedt, 2010). 
  
3.4 Hållbarhet som strategi  
 
Hållbarhetsfrågor har det senaste decenniet lyfts fram och kommit att bli en central del av 
företag- och industriers framtidssatsningar. I följande avsnitt beskrivs hur företag använder 
sig av hållbarhetssatsningar och hur dessa används för marknadsförings- och 
positioneringsstrategi.  

Marknadsföringsstrategi 
I en studie, Doing Good Does Good? Sustainable Marketing of CSR and Consumer 
Evaluations, som gjorts av Lii et al på Feng Chia University, har effekten av marknadsföring 
inom hållbarhetssatsningar såsom CSR hos företag undersökts. Denna undersökning har 
baserats på konsumenters utvärderingar och granskar huruvida det psykologiska avståndet till 
ett företags varumärke påverkas av CSR-satsningar. Enligt studien pekar forskare på att 
hållbarhetssatsningar möjliggör för företag att positionera om sig och differentiera sig i syfte 
att vinna konkurrensfördelar och på så vis stärka företagets ekonomiska ställning. 

I Thidells doktorsavhandling redovisas att, genom miljösatsningar såsom exempelvis 
miljömärkning, kan företag och industrier, som direkt effekt av satsningarna, vinna 
konsumenters erkännande och trovärdighet.  
Att satsa på hållbarhetsfrågor har blivit en marknadsföringsstrategi och resultatet av studien 
påvisar att det finns en stark korrelation till konsumenternas psykologiska avstånd till 
varumärket beroende på om företaget satsar på CSR eller inte (Koh, et al., 2012).   
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4. Fallstudie 
 
I följande avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna med Atlas Copco och Monika Olsson.  
 
4.1 Produktutveckling hos Atlas Copco 
 
Vid produktutveckling använder sig Atlas Copco utav en form av Stage Gate-modell, vare sig 
det är en ny produkt som ska utvecklas eller en befintlig produkt som ska uppdateras. I 
startskedet, figur 2, utformas en ”mindmap” eller en grovskiss av produkten. Det är just under 
denna ”mindmap” – fas där alla krav och behov, som ställs på produkten, identifieras och det 
är under denna fas som själva ”hållbarhetsprägeln” sätts på produkten. (Johnson, 2013) I 
denna fas utformas även en marknadsplan, kostnadsanalys samt en konkurrensanalys för 
produkten (Svensson, 2013). 
I andra etappen i den Stage Gate-liknande modellen, se figur 2, specificeras krav som sedan 
bryts ned i olika delkrav. För att kunna gå vidare i detta skede bryts delkraven ned i olika 
typer av kompetenskrav: konstruktörer, industridesigner, elektronister, programmerare, 
mekanister etc. Projektledaren och Eco Design specialisten kontrollerar sedan, bland annat 
med checklistan Design for Environment, att produkten uppfyller dessa delkrav. Alla delkrav 
måste vara uppfyllda för att utvecklingsprojektet ska starta, därefter fortlöper arbetsprocessen 
med Stage Gate-modellen, innehållandes delkrav, som ryggrad. ” […] man har som ett steg i 
utvecklingen och sen så har man som en grind eller gate, så innan man får gå vidare till nästa 
steg måste man ha uppfyllt ett visst antal kriterier, som en checklista” (Svensson, 2013). 
Listan kontrolleras kontinuerligt under utvecklingsprocessen och för att fortsätta till 
nästkommande gate krävs att tidigare krav är uppfyllda (Svensson, 2013). 

Material 
I syfte att använda rätt material samt säkerställa en produkts miljöklassning granskas främst 
de miljömål och lagkrav som måste uppfyllas för att ett projekt ska kunna fortlöpa. Ett 
ofrånkomligt krav för Atlas Copco är, precis som för andra tillverkningsföretag, att följa EU-
direktiven RoHS och WEEE. Detta för att begränsa och fasa ut hälsofarliga ämnen som 
används i produkterna och under deras framställningsprocess.  

Atlas Copco har tagit fram en svart och en grå lista över kemikalier, vilka korrigeras årligen. 
Med hjälp av en materialdatabas, som Atlas Copco själva utformat, har varje material ett 
specifikt nummer som underlättar spårning av eventuella svartlistade ämnen. (Svensson, 
2013). Varje år kommer det nya kandidatämnen i REACH-förordningen vilket gör att Atlas 
Copco regelbundet måste uppdatera sina listor och databaser. ”[…] det kommer ett 20-50 tal 
nya varje år, och då uppdaterar vi våra listor efter det kontinuerligt, det är en levande lista”. 
(Svensson, 2013) 
Att Atlas Copco jobbar mot dessa listor är snarare en regel än ett aktivt miljöval då företaget 
har en stor mängd underleverantörer vilka i sin tur har specifika krav att uppfylla gällande 
hantering av miljöfarliga ämnen. Om Atlas Copco inte skulle kräva godkända material av sina 
underleverantörer skulle det leda till svårigheter i att få sina komponenter tillverkade. Detta 
skulle medföra tids- och ekonomiska problem. (Johnson, 2013) 
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Kundkrav 
Kundernas behov utgör ett av de viktigaste kraven som kartläggs under utvecklingsprocessen 
på Atlas Copco. Kunder lägger fram egna utvecklingsförslag och önskemål gällande 
befintliga produkter eller framtida lösningar. Atlas Copcos vision är att, i den mån det är 
möjligt, möta eller överträffa kundernas förväntningar, ”[…] det kanske inte är ett miljökrav 
men är ändå ett krav som kunden har, så dem måste man också se till att hålla sig uppdaterad 
på” (Svensson, 2013). 

För att snabbt kunna möta kundernas önskemål låter Atlas Copco operatörer utvärdera 
produkterna, fältprov utförs hos kunder där blanketter fylls i gällande upplevelsen och 
eventuella problem hos produkten. Produkter blir per automatik miljövänligare genom 
kontinuerlig behovsidentifiering och uppdaterade lagar och direktiv. (Johnson, 2013)  

Energieffektivisering 
Atlas Copcos egna studier och kundutvärderingar pekar på att kunderna efterfrågar 
energieffektivare verktyg. LCA-analyser som Atlas Copco låtit göra har resulterat i att 
användarfasen är den del av produktens livscykel som har den största miljöpåverkan. 
Analyserna visar att användarfasen bidrar med ca 70-80% av de totala koldioxidutsläppen 
under produktens livscykel. Majoriteten av resterande bidrag härstammar från 
materialanskaffning och produktion. Livscykelanalyser är dock inget Atlas Copco jobbar med 
kontinuerligt på grund av analysens komplexitet. Svårigheterna ligger i att begränsa och sätta 
randvillkor. ”Det största problemet är egentligen att sätta sina randvillkor på ett rimligt sätt” 
(Svensson, 2013). Analyserna, tillsammans med kundkraven, ligger till grund för Atlas 
Copcos olika typer av satsningar, ” […] vi gjorde den kontrollen med två LCA-analyser för 
att se att vi verkligen satsar på rätt grejer” (Svensson, 2013). 

Utveckling av energieffektivare verktyg är ett aktivt val och är den i särklass största 
utmaningen för Atlas Copco. Reducering av energiförbrukningen under användarfasen sker på 
en rad olika plan där flertalet olika modeller används. Atlas Copco arbetar aktivt med 
utformning av specifika åtdragningsstrategier i syfte att minska energiförbrukningen. Fokus 
ligger kring att reducera energiförbrukningen under verktygets standby-fas, vilken faktiskt 
upptar den största tiden då verktyget är i bruk. Med dagens teknik är det möjligt för verktyget 
att sättas i viloläge under standby-tiden för att sedan ”vakna” då operatören rör på verktyget. 
(Johnson, 2013) 
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4.2 Produktexempel - ETV STR  
 
ETV STR tillhör en ny serie av elektriska mutterdragare vilka används vid montering inom 
bland annat bilindustrin (Atlas Copco, 2013).  Verktyget har uppdaterats i flera versioner 
sedan den första versionen lanserades (Johnson, 2013).  

Inledningsvis i projekt använder man sig på Atlas Copco ofta av en tidigare produktversion 
som utgångspunkt, dock inte nödvändigtvis. Gällande denna produkt har Atlas Copco låtit 
behålla bland annat växlar från förra generationen men har utrustats med nya material i 
motorn samt snabbare och ny elektronik. Den största skillnaden, i detta fall, är att den nya 
versionen i större utsträckning än tidigare är modulärt uppbyggd, se figur 5. ”[…] i vårt fall 
har vi gjort denna mycket mer modulär än tidigare, den här moduläriteten kommer göra att vi 
kommer behöva mycket mindre material i vårt produktionsflöde i vår fabrik i Tierp”. 
(Johnson, 2013) 

 

 
Figur 5. Exempel på modulärt uppbyggda ETV STR- mutterdragare med olika funktioner (Atlas Copco, 2013) 

 
För att ge ett praktiskt exempel på en utvecklingspotential hos STR-verktyget, som i dagsläget 
är aktuellt, är att blyat tenn använts vid en infästning i momentgivaren. Blyat tenn är idag ett 
grålistat ämne och Atlas Copco jobbar just nu med att utveckla ett komplement. (Johnson, 
2013). Genom att använda en strategi som kallas Turbo Tight optimeras energiförbrukningen 
under verktygets åtdragningsfas. (Svensson, 2013) 

Många parametrar som förbättrats från tidigare version leder i sig till ett miljövänligare 
verktyg trots att detta inte är det huvudsakliga skälet till uppstartandet av utvecklingsprojektet 
för den nya produkten (Johnson, 2013). 
 
4.3 Ekonomiska aspekter 
 
Atlas Copco är ett vinstdrivande företag där den ekonomiska aspekten har en central roll 
under uppstartandet och utvecklingen av en ny produkt. Under produktutvecklingen, som är 
en resurskrävande fas gällande både tid och pengar, investeras stora summor i ett så tidigt 
skede som möjligt för att kunna ligga i teknikens framkant. De tidiga investeringarna ses som 
nödvändiga och är en del av Atlas Copcos marknadsföringstrategi. ” […] investeringarna ger 
absolut avkastning men på annat sätt, det kanske handlar om att i en upphandling så väljer 
kunden oss just för att vi gör en hållbarhetssatsning” (Svensson, 2013). 
Kunder väljer Atlas Copco framför andra konkurrenter för att de förlitar sig på att det är ett 
miljövänligt teknikledande företag. Med detta ser Atlas Copco utgifter inom 
hållbarhetssatsningar som gynnsamma och inte som en betungande kostnad. (Svensson, 2013)  

Dock avsätts det inte några specifika budgetar för hållbarhetssatsningar. Atlas Copcos filosofi 
är snarare att tidigt i projektet vara uppdaterad på produktens krav och ständigt ha 
hållbarhetsaspekter i åtanke, detta leder i sig till att slutprodukten automatiskt blir 
miljövänligare (Johnson, 2013). Att planera och tänka efter tidigt i projektet ökar också 
chansen att undvika misstag, något som kan generera stora ekonomiska bakslag (Johnson, 
2013). 
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4.4 Bakomliggande motiv 
 
Motiven som driver Atlas Copcos hållbarhetssatsningar är många. Krav ställda genom lagar, 
regler och direktiv är ett måste för att vara verksam i branschen och detta gäller således även 
för konkurrenter. Ett av de tyngsta motiven bakom Atlas Copcos miljö- och 
hållbarhetssatsningar är krav och förväntningar från kunderna. Som tidigare nämnt har Atlas 
Copco en policy om att satsa på hållbar utveckling, något som måste levas upp till kundernas 
förväntan. Genom att möta kundernas krav ökar konkurrenskraftigheten, ” […] vi vill ju tjäna 
pengar, det är därför vi säljer produkter till kunder och det kan man inte komma ifrån” 
(Svensson, 2013). Om kundkraven är ekonomiskt genomförbara är det möjligt att möta 
specifika önskemål (Svensson, 2013). Detta kan göras genom att experter besöker kunden och 
genomför en så kallad ”walk the line” där en person från Atlas Copco följer operatören längs 
produktionslinan i syfte att finna eventuella brister och förbättra produkten (Johnson, 2013). 
En viktig aspekt, som också kan relateras till kundkraven, är att Atlas Copco arbetar proaktivt 
med hållbar utveckling för att vara konkurrenskraftiga gentemot andra företag inom samma 
bransch (Svensson, 2013). 
 
4.5 Framtida utmaningar  
 
Ledande globala teknikföretag står inför stora utmaningar gällande teknikutveckling och 
hållbar utveckling. Fokus ligger i att skapa energieffektivare produkter med bibehållen 
kvalitet och prestanda, ” […] det allra viktigaste är när verktyget är hos kund, få systemet att 
dra så lite energi som möjligt när man jobbar med det och självfallet att hålla länge”. 
(Johnson, 2013) Atlas Copco vill införa en form av energimärkning på sina produkter, likt den 
märkning som länge funnits på vitvaror och på senare tid även på tv-apparater. Den märkning 
som, i dagsläget är obligatorisk för vitvaror och tv-apparater, är gemensam för EU-länderna 
och syftar till att ge kunden möjlighet att rannsaka vid produktköp. Atlas Copco ser helst att 
energimärkning ska bli ett lagkrav även för deras produkter, vilket skulle innebära att 
konkurrenter ställs inför samma utmaning. Energimärkningen skulle ge kunderna möjligheten 
att se fördelarna med Atlas Copcos verktyg. Visionen är att alla produkters 
produktspecifikationer ska innehålla miljömål, skälet till att välja Atlas Copco framför en 
konkurrent skall framgå tydligt för kunden.  
Framtidens utmaningar gällande en minskning av råvaruanvändning är också centralt och 
något som Atlas Copco kontinuerligt arbetar med. Då produktens material väljs ut siktar de på 
att kunna tillämpa ekoindikatormetoden som beskrivs i studien av Askham. Metoden kan 
sammanfattas med att material viktas och tilldelas ett nummeriskt värde baserat på en rad 
olika faktorer exempelvis miljöaspekter. Det nuvarande programmet, ECO 99, för hantering 
av ekoindikatorer, vill Atlas Copco på sikt kunna integrera med de CAD-program som 
används under produktutvecklingen. Detta ger större möjlighet att få en bild av den enskilda 
produktens miljöpåverkan och med CAD-verktyget, kunna ta del av materialets storlek och 
vikt. (Svensson, 2013) 
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4.6 Objektivt perspektiv 
 
Prioritering av satsningar  
Att företag idag använder sig utav miljö- och hållbarhetssatsningar för att skapa ett starkt 
varumärke och konkurrera med detta är självklart,”[…] du kan inte vara ett företag som har 
ett dåligt miljö- eller hållbarhetsarbete“ (Olsson, 2013). Företag bör istället satsa på den bit 
som bidrar till störst nyttig effekt för pengarna och inte enbart i marknadsföringssyfte. 
Analysernas tillförlitlighet beror mycket på hur företaget har genomfört analysen, vilka 
gränssnitt som begränsat undersökningen. LCA-analyser är användbara för att ta reda på 
vilken fas som bidrar till störst miljöpåverkan men det är av stor vikt att vara medveten om 
analysens randvillkor. Omfattar analysen materialframställning? Vart i livscykeln har 
företaget valt att påbörja analysen? Dessa faktorer har stor betydelse för analyses resultat. Det 
är således viktigt att vara kritisk då LCA-analyser inte alltid ger en fullt rättvis bild. 
Möjligheten att påverka analyserna medför att företag, ur ett marknadsföringsperspektiv, kan 
välja att satsa på de delar som gynnar kunderna och i slutändan företaget själv. Detta istället 
för att satsa på de bitar där insatserna gör som störst nytta ur ett ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv. (Olsson, 2013) 

Ekoindikatorer 
Det finns idag många olika former av ekoindikatorsystem för att påvisa materials egenskaper 
ur olika perspektiv. Den stora risken med dessa metoder är att företag skapar sina egna 
riktlinjer för hur metoden används och den blir på så vis inte rättvis, “[…] man ska alltid vara 
försiktig med de här, för vem har tagit fram indikatorerna, vad har de tagit med och vilka 
systemgränser har man lagt in?” (Olsson, 2013). Sociala faktorer, anskaffningsprocesser av 
material, återvinningsmöjligheter är också avgörande faktorer för bedömning av 
indikatorerna. ”Det kan också vara så att företag använder det här i marknadsföringssyfte” 
(Olsson, 2013). Företag kan snarare använda detta i syfte att marknadsföra sig än att faktiskt 
utnyttja fördelarna. Det är omöjligt att jämföra indikatorer mellan olika produkter och än mer 
mellan olika företag då det är svårt att veta vad som tagits med i beräkningarna. 
Ekoindikatorer kan dock vara väldigt användbara som ett internt verktyg om företaget 
använder sig av korrekt fakta och i syfte att förbättra produkterna. (Olsson, 2013) 
Svarta och grå listor 
Svarta och grå listor brukar ofta vara korrekta då de bygger på lagstiftning. Det är dessutom 
enkelt att granska om företag följer dessa då undersökningar av produkterna kan påvisa vilka 
material som använts. Det viktiga gällande dessa listor är att företagen jobbar aktivt med de 
grå listorna och försöker finna substitut så snabbt som möjligt. Skjuts istället problemet 
framåt blir det dyrare och företagen kommer få problem att vara konkurrenskraftiga. “Vill 
företag ligga i teknikens framkant måste de jobba med de grå listorna” (Olsson, 2013). 

Det finns dock en svårighet i att avgöra vilket som är bäst ur ett ekologiskt perspektiv då 
ämnen årligen svartlistas. Ska produkterna, innehållandes svartlistade ämnen, kasseras eller 
långsamt fasas ut? Direkt kassering tvingar fram ny produktion vilket kräver ny 
råvaruutvinning. Alternativt används produkterna till dess att de kasseras och svartlistade 
ämnen är kvar i bruk. I denna problematik måste företag väga produktens livslängd, 
innehållandes ett svartlistat ämne, mot resursförbrukningen att producera helt nya produkter. 
(Olsson, 2013) 
Framtida utmaningar 
Viktigast i framtiden blir att utnyttja resursanvändningen både på energi- och materialsidan. 
Detta kan ske genom att företag i större utsträckning övergår till att sälja tjänster eller 
helhetslösningar till ett problem istället för att producera och sälja enskilda produkter. Ett av 
de viktigaste områdena handlar om att företag, i framtiden, måste tvingas att ta ett större 
helhetsansvar för sina produkter. Inte bara produkten som sådan utan hela dess livscykel samt 
inom alla tre områden: socialt, miljö och ekonomi. Det handlar om företags syn på ansvar, tar 



 14 

de ansvar för sin produkt utomlands? Släpper de sitt ansvar när produkten kommer 
utomlands? Många företag tar inte globalt ansvar för sina produkter vilket i framtiden kan 
komma att bli mycket viktigt, “[…] ta ett mer helhetsansvar för sina produkter är absolut 
någonting som kommer komma”. (Olsson, 2013) 
Energideklarationer är positivt och något som fler branscher bör använda sig av. Det 
förutsätter dock att alla analyser bygger på samma grunder, alla mätningar är gjorda på 
samma sätt med samma systemgränser. Om detta är genomförbart är det ett ärligt sätt att visa 
kunderna vilken produkt som är energieffektivast. Enklaste sättet att instifta deklarationer av 
detta slag sker genom lagstiftningar och om detta skulle bli aktuellt kan det tvinga företag att 
satsa mer på energieffektivare produkter för att vara konkurrenskraftiga. Det är dock inte 
möjligt att genomföra lagstiftningar inom alla hållbarhetsområden. Hur är det möjligt att 
kunna bedöma social hållbarhet då det inte går att mäta eller jämföra, detta är något som 
måste komma från företagen själva eller genom krav från kunderna. (Olsson, 2013) 

Det som också kan komma att bli aktuellt är att företag erbjuder service, uppgradering och 
utbyte av komponenter i större utsträckning än idag. Allt detta för att undvika nyproduktion 
av produkter och på så vis hushålla med resurser. Gällande material är det viktigt att företag 
väljer homogena material istället för flertalet olika. Att använda material som håller samma 
kvalitet men som underlättar vid återvinning. Generellt sett använder sig företag utav material 
som kunderna vill ha samt genererar störst intäkter för företaget.  Självklart följer de flesta 
företag lagar och direktiv men i framtiden kan det komma att krävas strängare lagstiftningar 
för att motverka allt för komplexa materialsammansättningar som försvårar 
återvinningsprocessen. (Olsson, 2013) 
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5. Analys 
 
Detta avsnitt behandlar en självkritisk diskussion där konsekvenser av metodval, 
tillförlitlighet och begränsningar belyses. Analysen innehåller även en resultatdiskussion. 
 
5.1 Studiens begränsningar 
 
Brister i undersökningen  
Tidsbegränsningen är en viktig faktor att ha i åtanke vid utformningen av arbetet. Vid ett mer 
omfattande arbete hade det varit intressant att jämföra Atlas Copco med ett liknande företag 
för att en fördjupad bild av produktutvecklingsprocesser. Ytterligare en begränsning som vi 
tvingats göra på grund av tidsbrist är att i detalj utvärdera och analysera en produkt mer 
ingående. Detta var en tanke vid projektets start men efter samtal med Atlas Copco insåg vi 
att en sådan undersökning utgör ett examensarbete i sig.  

Begränsningarnas konsekvenser är att rapporten inte ger en fullt generell bild av hur 
hållbarhetssatsningar på företag i regel genomförs. I detta arbete ges en bild av hur Atlas 
Copco agerar, vilket inte svarar för hur andra teknikföretag jobbar med ekologiskt hållbar 
produktutveckling. Detta är dock något som togs med i beräkningarna vid val av företag. 
Baserat på företagets världsledande ställning tror vi att de metoder som Atlas Copco utnyttjar 
ger en tillräckligt bra insikt även om företag tillämpar olika typer av 
produktutvecklingsmodeller och metoder.  
Viktigt att ha i åtanke vid resultatanalys är att den bygger på intervjuer med två av Atlas 
Copcos anställda, vilket påverkar objektiviteten i arbetet. Vi är därför medvetna om att det 
under intervjuerna kan ha lyfts fram utvalda delar av deras metoder kring 
produktutvecklingsprocessen. Det är naturligt att företag väljer att inte dela med sig av all 
information vilket också medför tillförlitlighetskonsekvenser för studien. För att bemöta 
denna begränsning med en objektiv synvinkel hölls en tredje intervju med en icke Atlas 
Copco – relaterad person. 

 
5.2 Metodiska val 
 
Informationssökning 
Teorin som ligger till grund för vår rapport har främst inhämtats från vetenskapliga artiklar i 
KTHB:s databaser och Google Scholar. Databaserna som finns tillgänliga är utvalda av 
KTHB och anses därför som tillförlitliga källor. Vår handledare tipsade oss om att använda 
Google Scholar där vi fick tillgång till ytterligare databaser.  

Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer bygger på att vi som intervjuar är väl förberedda och vet vad vi 
vill få ut, risken finns att det erhålls irrelevant information om vi inte håller oss till 
huvudfrågorna. Vid sammanställning av intervjun är det viktigt att skilja på egna åsikter och 
relevant information som besvarar frågeställningen. 
Fördelen med en semistrukturerad intervju är att den öppnar upp för improvisation och 
underlättar för följdfrågor, vilket uppmuntrar personen att fördjupa sina svar. Intervjuer av 
typen ansikte mot ansikte har fördelen att det, till skillnad från telefonintervjuer, skapas en 
öppnare och ärlig dialog som underlättar för korrekta tolkningar av den intervjuades svar. 
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5.3 Resultatdiskussion 
 
Inledningsvis kan vi konstatera att globala teknikföretag idag värdesätter hållbarhetssatsningar 
högt. Med kundkrav och direktiv finns ingen överlevnadspotential hos företag som bortser 
från hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Det vi också kan fastslå är hur viktig 
produktutvecklingsfasen är - det är där möjligheten finns att definiera produktens ekologiska 
egenskaper och säkerställa dess kvalitet. 

Viktigt gällande materialval är hur aktivt företag arbetar med att fasa ut grålistade ämnen och 
hur de jobbar för att påverka andra aktörer såsom underleverantörer. Som teknikledande 
företag har Atlas Copco stora möjligheter och ett ansvar att påverka konkurrenter samt 
underleverantörer att satsa på eliminering av skadliga ämnen genom att istället övergå till 
miljövänligare material. Likt Koh:s undersöksökning påverkar Atlas Copco sina leverantörer 
genom att ställa höga krav vilket vi tror i framtiden kommer krävas av ledande företag i större 
utsträckning.  
Att företag styr utvecklingsprocesser utifrån Stage Gate-modeller tyder på att de tidigt vill 
upptäcka brister och problem i projekt och följaktligen undvika dyra nedläggningar. Detta tror 
vi är en av anledningarna till varför Atlas Copco använder sig av en liknande modell. Det som 
är avgörande för att modellen ska fungera är att checklistorna och delkraven innehåller allt 
som produkten ska uppfylla. Risken finns att projekt som utformas linjärt, likt Stage Gate- 
processer, har en hämmande effekt på innovation och kreativitet istället för att delar av 
utvecklingsprojekt fortlöper parallellt, likt det fenomen Engwall berör gällande förlusten av 
iterativa möjligheter. Med denna metod är det av stor vikt att utformningen av checklistorna i 
modellen kontinuerligt uppdateras samt innehåller alla nödvändiga produktkrav från 
projektstart till slut, något som Atlas Copco gör.    
Genom att tänka modulärt vid produktutveckling tillåts företag att inte bara effektivisera 
produktens tillverkningsprocess utan även öka företagets flexibilitet gentemot kunderna. I och 
med att Atlas Copco utnyttjar denna typ av designstrategi möjliggörs det för kunder att kunna 
byta ut en defekt modulkomponent istället för att byta hela produkten. Detta innebär stora 
energieffektiviseringar i tillverkningsprocessen samt att företag kan erbjuda kunder en större 
valmöjlighet för skräddarsydda produkter likt det Ericsson tar upp i sin rapport.   
När företag använder LCA-analyser vid utvärdering av produkter är det essentiellt att veta var 
systemgränserna är satta, påbörjas analysen vid råvaruutvinning eller vid 
produktutvecklingsstart? Problematiken speglar det som Wahlstedt syftar till, att detta är helt 
avgörande faktorer. Om två företag genomför LCA-analyser på likadana produkter men med 
olika systemgränser kommer slutresultatet att skilja sig åt.  

Något som skildrats i såväl teorin som i fallstudien är att kundkrav är en viktig del av 
produktutvecklingen. Av fallstudien framgår att Atlas Copco satsar på energieffektivisering 
av produkterna, dels för att deras LCA-analyser påvisat att det är användarfasen som står för 
största koldioxidbidraget, men även för att det är vad kunderna efterfrågar. Intressant här är 
om det råder något samband mellan kundernas krav och LCA-analysens resultat. Likväl som 
noggrant genomförda LCA-analyser kan spegla produktens livscykel helt korrekt kan också 
resultatet användas i syfte att befoga miljösatsningar inom områden som blott gynnar 
kunderna och på så vis företaget ekonomiskt. Därmed finns risken att företag inte väljer att 
satsa på det område som bidrar till störst nyttig verkan utan istället på den bit som genererar 
störst intäkter eller gynnar företaget ur ett varumärkesperspektiv. Thidells doktorsavhandling 
behandlar just denna aspekt och slutsatsen är att det kan vara svårt för konsumenter och 
intressenter att avgöra om företag väljer investeringsområde enbart i syfte att vinna 
konsumenters erkännande och trovärdighet.  
I syfte att säkerställa Atlas Copcos position på marknaden är det naturligt att de aktivt arbetar 
med visionen om att välja bäst lämpade material vilket, likt Lii:s studie, skulle detta kunna 
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vara Atlas Copcos största konkurrensstyrmedel, något även Svensson håller med om. Av den 
orsaken faller det naturligt att stora teknikföretag, däribland Atlas Copco, ser ekonomiska 
hållbarhetsutgifter som helt nödvändiga för att ligga i teknikens framkant. Satsningarna som 
sker under produktutvecklingen ger på sikt en försäkran och ses därför inte som nödvändiga 
kostnader. 

I fallstudien framgår det att Atlas Copco strävar efter att i framtiden kunna använda sig av 
ekoindikatormetoden vid materialval vilket ger en uppfattning om att de vill utnyttja 
fördelarna som Askham tar upp i sin rapport. Då det inte finns ett standardiserat system 
skapar företag egna indikatorvärden baserat på egna analyser varför det också medför en risk 
att företag utnyttjar detta i syfte att endast verka miljömedvetna gentemot sina intressenter. 
Det är därför inte heller möjligt att jämföra eller analysera enskilda indikatorers värde, det är 
snarare viktigare att granska produkten som sådan.  
Avslutningsvis tyder resultatet på att företag står inför gemensamma framtida utmaningar. 
Med tuffare lagstiftningar gällande material och resursförbrukning samt starkare kundkrav på 
energieffektivare och miljövänligare produkter i kombination med lönsamhetskrav krävs 
tydliga åtgärder och ansvarstagande hos företag. Företags framtida utmaningar är många, att 
ta ett större globalt ansvar genom att följa produkternas livscykel utomlands och att i 
framtiden övergå från att sälja produkter till att erbjuda tjänster. I linje med studien av Thidell 
anser både Svensson och Olsson att kunder har en stor inverkan på hur företag väljer att satsa 
inom hållbar utveckling och att stora företag har möjlighet att påverka andra aktörer i 
distrubutionskedjan, vilket vi tror är viktigt. 
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6. Slutsats  
 
Slutsatsen kan dras att de metoder som tillämpas vid produktutveckling, för att främja 
ekologisk hållbarhet, används generellt i de två första etapperna i Stage Gate-modellen. I 
första etappen sker en förstudie, där planeras förändringar av en redan existerande produkt 
eller för ett helt nytt produktkoncept. Här identifieras också behov och krav. Därefter, i gate 1, 
definieras vad som ska utvecklas och hur – här tas ”Go/Kill”-beslut. I andra etappen 
formuleras mål och krav och det säkerställs att produkten uppfyller dessa.  

 
Figur 6. Generell illustration av en inledande fas i ett utvecklingsprojekt utifrån en linjär Stage Gate-modell.  

Företag använder sig av Stage Gate-modeller för att tidigt undvika brister och problem i 
utvecklingsprocessen, se figur 6, något som även Atlas Copco gör.  
Att använda checklistor vid materialval är en metod som hjälper företag att använda 
miljöfarliga ämnen vid produktutveckling.  
Genom att utnyttja modulärt tänkande effektiviseras tillverkningsprocesser och flexibiliteten 
hos företag. Denna metod präglar Atlas Copcos produktutveckling då det både gynnar dem 
ekonomiskt och förenklar för deras kunder samtidigt som det bidrar till ekologiskt hållbarare 
produkter.  
LCA-analyser används för att kunna fastställa var i produktutvecklingen fokus bör ligga, ur 
ekologisk synvinkel. Vår fallstudie visar att det i Atlas Copcos fall handlar om att utveckla så 
energieffektiva produkter som möjligt då det är under användarfasen som den största 
energiförbrukningen sker.  
Företag låter kundkrav styra en stor del av utvecklingsprocessen, likaså Atlas Copco varför 
energieffektivisering står i fokus i deras fall. Utveckling mot ekologisk hållbarhet sker 
automatiskt då detta blir ett allt större krav från kunder och samhälle.  

Motivet bakom hållbarhetssatsningar hos företag är bland annat eftersträvan att ligga i 
teknikens framkant, något som i dagsläget kräver att företag satsar på hållbarhet. När företag 
väljer metoder som främjar ekologisk hållbarhet etablerar de konkurrensfördelar gentemot 
sina konkurrenter, därför ses utgifter inom området som en investering. 

ETAPP	  1	  FÖRSTUDIE	  -‐	  
Planera	  Förändring	  
• "Mindmap"	  skapas	  
• IdentiTiera	  kundbehov	  
• IdentiTiera	  utvecklingsmöjligheter	  
• Kunkurrensanalys	  
• Marknadsanalys	  
• Utgå	  från	  tidigare	  LCA-‐analyser	  

STÄLL	  DIAGNOS	  -‐	  Gate	  1	  
• DeTiniera	  vad	  som	  ska	  utvecklas	  och	  
hur:	  
• Modulärt	  tänkande	  
• Energieffektivisering	  
• Samla	  in	  data	  
• "GO/KILL"-‐beslut	  

ETAPP	  2	  AVGRÄNSNING	  -‐	  
Formulera	  Mål&Krav	  
• Kundkrav:	  
• Ekologiska	  krav	  
• Funktionskrav	  
• Kvalitetskrav	  
• Materialval:	  
• Svarta	  och	  grå	  listor	  
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De största utmaningarna i framtiden ligger i att utforma standardiserade systemgränser vid 
miljöklassning av produkter för exempelvis LCA-analyser och ekoindikatormetoder. 
Ytterligare en utmaning är att i framtiden övergå till att sälja tjänster eller konceptlösningar 
istället för produkter.  
 

 
Figur 7. Sammanfattande illustration av faktorer som bidrar till ekologisk hållbarhet i produktutveckling 

Avslutningsvis, se figur 7, kan vi konstatera att globala teknikföretag ansvarar för att 
framställa ekologiskt hållbara produkter där främst kunderna är den drivande faktorn vid val 
av utvecklingsfokus. Konkurrens utmanar företag att ligga i framkant medan modulärt 
tänkande implementeras för att effektivisera tillverkningsprocessen samt förenkla 
servicemöjligheter. LCA-analyser identifierar vart fokus bör ligga vid nästa vidareutveckling 
och materialval, baserade på EU-direktiv och förordningar, säkerställer att miljövänliga 
material används. 
  

 
  

Ekologisk	  
hållbarhet	  i	  

produktutveckling	  
Energieffektivisering	  

Materialval	  

Modulärt	  tänkande	   Kundkrav	  

Konkurrens	  

LCA-‐analyser	  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Intervju med Sofia Svensson och Anders Johnson 
 
Hur ser Atlas Copco på hållbarhetssatsningar, utarbetas satsningarna under 
produktutvecklingen för att ta hänsyn till hela produktens livscykel? 

 
Vilka är de största utmaningarna inom hållbar utveckling, nu och i framtiden? 

 
Hur tänker man kring satsningar gällande hållbar utveckling. Utformas satsningarna för att 
göra produktionen effektivare/miljövänligare, produktens förbrukning, återvinning/kassering 
eller hela produktcykeln? 

 
Använder ni er av LCA? 

 
Vilken del av produktens livscykel satsar ni främst på att förbättra gällande hållbar 
utveckling? 

 
Vilka synliga/märkbara förändringar har skett med just STR? (Fråga till Johnson) 

 
Vilka förbättringar ligger härnäst gällande just STR? (Fråga till Johnson) 

 
Lägger ni stor vikt vid forskning gällande framtida lösningar etc.? 

 
Vad får satsningarna för inverkan på företaget gällande produktion? 

 
Har satsningarna genererat några oväntade/oförutsägbara konsekvenser/följder? 
 
Vad har satsningarna resulterat i för ekonomiska samt produktionstekniska konsekvenser? 

 
Specifika ekonomiska konsekvenser, ny kompetens, forskning, produktionskostnader, andra 
utgifter? 
 
Tror ni på Atlas Copco att satsningarna är ekonomiskt gynnsamma i ett långt perspektiv? 

 
Vilka är motiven som driver satsningarna inom hållbar utveckling? 

 
Vilka orsaker driver företaget att satsa på hållbar utveckling, konkurrenter, egna 
policys/värderingar, lagar/regler, ekonomi/marknadsandelar gentemot konkurrenter, Atlas 
Copcos marknadsföring utåt sett, kundkrav? 
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Bilaga 2 
Intervju med Monika Olsson  

 
Vilka är de viktigaste punkterna för att främja hållbar produktutveckling för liknande företag 
som Atlas Copco? 

 
Vilka är de största utmaningarna inom hållbar utveckling, under produktutvecklingen, i 
framtiden för liknande företag? 

 
Vilka specifika strategier kan man använda sig av vid produktutveckling för att främja 
hållbarheten? 
 
Vilka är de största motiven till hållbarhetssatsningarna?  

 
Materialmetoder utöver eko-indikatormetoden? 

 
Hur ser du på återvinningsmöjligheter? 
 
Vad anser du om Atlas Copcos miljö- och hållbarhetssatsningar gällande:  

 
o Satsningar på energieffektivisering som viktigaste punkt? 
o Utformar produkter utifrån kundkrav? 
o Svarta och grå listor? 
o Ekoindikatormetoden? 
o Kommande typer av energideklarationer i syfte att ge kunden bättre 

uppfattning? 
 
Håller du med om att lagar, kundkrav och andra parter i distributionskedjan bidrar till att 
Atlas Copcos produkter ”automatiskt” blir miljövänligare?  

 
Finns det val som företag aktivt borde/kan göra i syfte att främja miljön o hållbarheten?  
 


