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Sammanfattning 
 
 
Ramverket kring detta examenarbete i produktdesign har varit ”hållbarutveckling”. 
Arbetet började med ett samtal till Åhléns. Av Åhléns mottogs en designbrief där uppgiften blev att 
undersöka ett återvunnet material och därefter utveckla en produkt efter dess egenskaper. 
Under en designprocess genom material och produktidéer och en kritisk inställning kring en allmän 
överkonsumtion uppkom en intressant frågeställning som fick ligga som grund i mitt fortsatta 
designprocess. 
 
- Hur gör man för minska konsumtionen i samhället samtidigt som man, som företag vill öka sin 
försäljning av produkter? 
 
En intressant designprocess ledde fram till en konceptuell lösning för att skapa produkter som har 
noll negativ miljöpåverkan. Visionen har också varit att ge konsumenten en medvetenhet och på 
så sätt påverka konsumtionen från flera håll. Detta genom att både inspirera till att ta tillvara på 
resurser och samtidigt upplysa om den osynliga och många gånger onödiga konsumtionen. 
 
R:sign är ett designkoncept som skall upplysa konsumenten om hur man kan ta till vara på våra 
resurser runt om kring oss. Det skall skapa en medvetenhet hos konsumenter för att kunna 
påverka vår konsumtion. R:signs grundkoncept är att man återsignerar produkter och på så vis 
förlänger resursen i livscykeln. 
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1. Inledning 
 
Hållbarhetsbegreppen har under den senare tiden tagit en allt mer central roll i de flesta företags 
vokabulär. Det har uppkommit en ny trend där företag vill visa sina konsumenter att man i hög 
grad av medvetenhet arbetar för en hållbar framtid. Men hur gör företagen egentligen? ”hur får 
man människor att konsumera mindre samtidigt som man vill öka konsumtionen”? 
I mitt examensarbete har jag arbetat utifrån ett stort, känt svenskt företag, Åhléns. Från dem har 
jag fått i uppdrag att kritiskt granska ett material och utifrån dess egenskaper utveckla en produkt. 
Riktlinjen är hållbarhet. 
 
Min vision är att skapa en medvetenhet där jag kritiskt granskar de hållbarhetstrender som växer 
sig allt starkare i vårt konsumtionssamhälle.  
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2. Metod 
 
Min uppdragsgivare har dels givit mig möjligheten att få en inblick i hur stora företag jobbar med 
deras utveckling av produkter samt inställning till de nya föreskrifterna som finns kring 
godkännande av material osv. Samtidigt har de givit mig ett kontaktnät där jag haft möjlighet att 
själv kontakta och ställa frågor kring produktionen till leverantörer i Shanghai. 
Jag har tagit del av företagets hållbarhetsberättelser och tittat på de miljömärkningar som de 
använder sig av i sitt sortiment och de kriterier som miljömärkningen kräver. 
Jag har haft kontakt med miljökonsult som hjälpt mig genomföra en livscykel analys där jag blivit 
införstådd om de viktiga stegen i en miljöbedömning. 
Utöver detta har jag tagit del av de nya hållbarhetstrender som växt fram så som kollaborativ 
konsumtion, cirkulär ekonomi och återanvändning. Genom litteratur och artiklar har jag fått fram 
en faktabaserad grund till stöd för mina argument. 
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3. Bakgrund 
 

3.1 Miljömärkning 
 

Vi blir allt mer medvetna som konsumenter att vi måste ta vårt ansvar för en hållbar framtid. Det 
är både viktigt men också trendigt att vara medveten. Oftast är vi beredda att betala en krona 
extra för att få en kravmärkning på vårat Statoilkaffe. Företag upplyser oss från höger och vänster 
hur vi ska vara medvetna. Dom applicerar tydliga symboler på sina produkter för att påvisa oss om 
deras ställningstagande och vad vi kan konsumera med gott samvete. Men frågan är om vi 
verkligen är så medvetna om vår konsumtions påverkan på miljön. ”Visar en miljömärkning 
verkligen att en produkt är miljövänlig?” 
 
 
”Miljömärkning 
Allt fler produkter miljömärks. Kraven för produkterna skärps i regel efterhand. För inköp av 
miljöanpassade vardagsprodukter har man god hjälp av sex miljömärken: Svanen, Bra Miljöval, EU 
Ecolabel, Krav, EU:s märkning för ekologiskt jordbruk och MSC. 
Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel är seriösa och oberoende märken som täcker ett brett 
spektrum av varor och tjänster. Dessa märkningar har också en helhetssyn som omfattar olika 
typer av miljöaspekter, till exempel energianvändning/ klimatpåverkan, användning av miljöfarliga 
kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, resursanvändning samt avfallshantering. 
 
Se upp med vissa andra symboler 
Att det inte bara finns ett enda miljömärke är på många sätt problematiskt eftersom det blir 
svårare för konsumenten att hålla reda på vad olika märken står för. Å andra sidan kan flera 
märken innebära nyttig konkurrens.  
Samtidigt finns en hel del andra märken och symboler, som inte är ”äkta” miljömärken. Det kan till 
exempel vara märken som företag själva sätter på sina produkter. Sådana märken går inte att lita 
på samma sätt som Svanen, EU Ecolabel med flera märken som nämns ovan. De senare bygger 
alla på att en oberoende organisation bestämmer miljökraven och kontrollerar att varorna uppfyller 
dem innan de får märkas.  
Ett exempel på märke som kan misstolkas är Världsnaturfonden WWF:s Panda. För Pandamärket 
finns inga avancerade miljökrav för produkterna. Märket innebär främst att en del av priset går till 
att stödja Världsnaturfondens arbete.”  
 
(Konsumentverket, 2011) 
 
 
 

                                          
Figur 1. Återvinning 



 

 7 

 
    

3.2 Åhléns hållbarhetsvision 
 

Från företaget Åhléns hade jag fått ett material som jag fick i uppgift att undersöka. Materialet 
kom som ett prov på efterfrågan av Åhléns och skulle upplysningsvis bestå av återvunna 
plastpåsar. 
Min uppgift blev att ta reda på så mycket jag kunde om materialet och samtidigt anpassa en 
produkt efter dess egenskaper. 
Efter bara en snabb titt ifrågasattes om materialet bestod av nya, sönderrivna plastpåsar eller hur 
vida använda påsarna var då det hade en jämn kulör med en blank och polerad yta. 
För att göra ett grundligt arbete tog jag del av den hållbarhetsvision som Åhléns följer idag. 
 
 
”Hållbarhetsvision  
Vår hållbarhetsvision är att Åhléns ska vara en del av en hållbar handel.
Vår affärsidé är att erbjuda en unik mix av moderiktiga och prisvärda produkter och lösningar 
tillgängliga för de många kvinnorna. Hållbara produkter och innovativa lösningar ska vara en 
naturlig del av vår affär och genom det kan vi förbättra, förenkla och förgylla livet för de många 
kvinnorna. Våra värderingar bygger på hänsyn till människor och miljö och i vårt arbete vill vi vara 
med och skapa en hållbar handel. 

Det viktigaste vi på Åhléns kan göra för att vara en del av en hållbar handel är att se till att de 
varor som vi säljer har så litet negativt avtryck på människor och miljö som möjligt. Bra val: är 
Åhléns vägvisare och guidar dig som kund till varor som tar extra hänsyn till människor och miljö.” 

(Åhléns, 2012) 
 
 
   
 

 
Figur 2. Bra val 
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3.3 Hållbarhetsbegrepp 
 

Tidigt i min research kring en produkts livscykel kom jag i kontakt med begrepp inom 
hållbarkonsumtion. Begrepp som jag trodde att jag förstod när jag hört dem var för sig, men när 
dom ställdes mot varandra upplevdes som nya. 
Ett bra test för mig som konsument för att ta reda på min kunnighet inom området. 
 
”Avfall  

 Restprodukt som kasserats för att omhändertas och som därvid bedömts sakna bruksvärde 
som sådan 

 Avfall som omedelbart lämpar sig för materialåtervinning är t.ex. pappersavfall och 
glasavfall, delvis också metallskrot.  

Återvinning  

 nyttiggörande av avfall och andra restprodukter  
 (i syfte att skona miljön och spara energi och pengar)  

Återanvändning, äv. återbruk   

 återvinning i befintligt skick genom utnyttjande av produktkvalitet  
 Produkterna kan t.ex. rengöras eller repareras och användas för sitt ursprungliga ändamål 

eller tas i bruk för annat ändamål.  
Materialåtervinning, äv. återutvinning   

 återvinning genom utnyttjande av materialkvalitet  
 Produkterna eller avfallet kan omvandlas helt eller delvis till ny råvara (returråvara) eller 

vidarebearbetas till liknande eller andra produkter än ursprungsmaterialet.  
Energiutvinning  

 återvinning genom utvinning av energi, i första hand som förbränningsvärme  
Avfallshantering  

 omhändertagande av avfall genom renhållning, avfallsbehandling, avfallsdisponering och 
återvinning  

Källsortering 

 sortering direkt i anslutning till uppkomstplatsen  
 Källsortering av hushållsavfall kan t.ex. innebära att man från början kastar papper och 

annat brännbart avfall i papperskorgen och komposterbart avfall och icke-brännbart avfall i 
skilda sophinkar.  

Avfallsbehandling  

 åtgärder som medför ändring av egenskaper hos avfall  

Separering, separation  

 urskiljande av en eller flera komponenter eller faser ur t.ex. blandat avfall med hjälp av 
skillnader i kemiska eller fysikaliska egenskaper  

Avfärgning  

 avlägsnande från returpapper av tryckfärg, färgämnen, fyllmedel och andra tillsatsmedel  

Konvertering 

 omvandling av avfall som medför ändring av materialets struktur eller sammansättning. 
 Konvertering kan indelas i mekanisk, biologisk, kemisk och termisk konvertering. Exempel 

på konvertering är malning, kompostering, hydrolys och förbränning.  
 

Förnybar råvara  

 råvara som kan reproduceras i samma takt som den utnyttjas (jfr förnybar energikälla)  



 

 9 

 

Ändlig råvara, icke-förnybar råvara  

 råvara som inte reproduceras i samma takt som den utnyttjas (jfr ändlig energikälla)  

Returprodukt 

 restprodukt som tillvaratagits för återvinning  
 Returprodukt kan indelas i återbruksprodukt och returråvara.  

Återbruksprodukt  

 returprodukt som kan återanvändas som sådan  
 Återbruksprodukter är t.ex. returflaskor och gamla bildäck som används som fendrar vid en 

brygga.  
Returråvara  

 returprodukt som genom materialåtervinning kan användas som råvara i en tillverkning  
 Returråvaror är t.ex. returpapper, lump, skrot och gamla däck som används i 

vägbeläggning.  
Returpapper  

 returråvara som består av papper eller papp 

Returmetall  

 returråvara som består av metall 

Glas för återvinning  

 returråvara som består av glas 

Returflaska, returglas  

 flaska som efter begagnandet återgår till bryggeri e.d. för rengöring och ny påfyllning (jfr 
återbruksprodukt)  

 Termen returglas kan även användas om annat returemballage av glas som är avsett att 
återanvändas.  

Återvunnet material  

 material framställt av returråvara  
 Ett exempel på återvunnet material är returfibermassa.  

Returfibermassa  

 massa framställd av returpapper  

Återvinningsprodukt  

 produkt tillverkad av återvunnet material  
 T.ex. returfiberpapper och trasmattor är återvinningsprodukter.  

Returfiberpapper, returfiberbaserat papper hellre än: miljövänligt papper, återvinningspapper  

 papper tillverkat av returfibermassa” 

 

(Pia-Kuusela Opas och Mikael Rauter, Språkbruk 2, 1990) 
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3.4 Livscykelanalys 
 

När jag kom i kontakt med Pär Lindman, miljökonsult och min externa handledare fick jag lära mig 
ingående hur en livscykel analys av ett material går till. Den stora aha-upplevelsen blev att 
materialet, som i det här fallet är solid plast bara upptog en enda av frågorna. Däremot var det 
mer intressant vad materialet hade kunnat användas till i annat fall och hur materialet 
transporterats under de olika vändorna mellan fabrik, hamnar, industrier, lager och 
försäljningsplatser. På så vis uppkom en frågeställning kring ”hur miljövänlig egentligen en korg är 
som består av återvunna plastpåsar men som transporteras över hela världen?”  
 
Pär Lindman arbetar för miljögiraff  och detta är ett utdrag ur deras beskrivning av hur en 
livscykelanalys går till som jag haft möjlighet att ta del av plus den mjukvara de använder för att 
utföra sina analyser. 
 
”Life Cycle Assessment  (LCA)
Metoden Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) används för att utvärdera miljöaspekter för 
befintliga eller planerade produkter.  Att bedöma en produkt med LCA skapar ett omfattande och 
vetenskapligt underlag som kan utnyttjas för flera olika syften.  

Utveckling Teknik och alternativa lösningar utvärderas för att hitta potential till förbättringar i ett 
produktsystem. Det gäller t ex materialval och tillverkningsprocesser. Energiförbrukning hos aktiva 
produkter bedöms i ett livscykelperspektiv. Sluthantering optimeras för att återanvända 
komponenter och återvinna material och energi.  

Kommunikation LCA underlaget kan styrka era miljöargument och vara underlag för att möta 
miljökrav vid upphandlingar eller vid miljömärkning.  Då materialet är framtaget vetenskapligt och 
enligt internationella standarder kan ni vara trygga i att kommunicera ut det till era kunder. 
Resultatet kan användas som underlag till miljöledning, produktutveckling och miljömärkning.  

Kontroll LCA ger en översikt så att vi kan identifiera nyckelparametrar för era väsentliga 
miljöaspekter.  Det kan vara t ex konsumtion av ett visst material, ett utsläpp till luft, mark eller 
vatten, eller hantering av ett visst avfall. En parameter att styra efter kan vara mängden avfall per 
år. En parameter att kommunicera kan vara Carbon Footprint per produkt ut.  

 

                                

Figur 3 Miljögiraff 
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Miljögiraff representerar LCA-mjukvaran SimaPro® i Sverige. Det är en av marknadens 
främsta mjukvaror för effektivt och långsiktligt LCA arbete. SimaPro® utvecklas av Pré 
Consultants i Holland sedan 1990. 

SimaPro är ett kraftfullt verktyg för beräkningar av komplexa produktsystem och djuplodande 
jämförelser av livscykler med dokumentering som följer iso 14000 standarden. En stor fördel med 
SimaPro jämfört med andra LCA-mjukvaror är att det som standard ingår flera bibliotek med 
massor av generiska LCI data. Genom att ha tillgång till dessa har du en överblick och kan vara 
mer effektiv.  

I SimaPro ingår även flera metoder för miljöbedömning ( t ex ReCiPe) vilket gör det möjligt att 
göra olika utvärderingar som skapar ett mer tillförlitligt resultat. Exempel på metoder är ReCiPe för 
viktat resultat, Cumulative Energy Demand (CED) för total energiförbrukning och IPCC för totala 
utsläpp av växthusgaser.”  

(Miljögiraff, 2012) 
 
 
 

3.5 Shanghai 
 

Ett svar kom från Shanghai. Dom vill först och främst göra klart att plasten inte var återvunna 
plastpåsar utan ett spillmaterial från en fabrik. Dock är det helt korrekt att kalla detta material för 
återvunnet. En intressant reflektion blev nu att materialet efterliknade återvunna plastpåsar. Hade 
de sålts i form av en produkt i en butik och benämnts som återvunnen plast hade den helt klart 
kunnat identifieras med återvunna plastpåsar. Men detta är inte ovanligt. Runt om oss finns massor 
av produkter som inte bara benämns som återvunna och miljövänliga utan också efterliknar 
material som skall förtydliga budskapet. En trend har skapats där en ny marknad har fötts. En 
marknad där vi legitimerar konsumtionen genom att använda våra samveten. Dock blir inte denna 
konsumtion bättre för vår hållbarhetsutveckling så länge som vi inte tar hand om våra egna 
resurser som finns runt om kring oss. ”varför gå över ån efter vatten?” 
 
 

                                      
Figur 4 Identitet återvunnen 

 
 
I många delar av världen är nedskräpning ett stort problem. En produkt som hade utvecklats av 
återvunna plastpåsar hade därför fyllt ett gott syfte. Det ger även en betydligt mindre 
miljöpåverkan att transportera varor med båt från Shanghai till Sverige än lastbil från Tyskland. 
Förutsatt att en längre leveranstid är godtagbar av leverantörerna, ger alltså ett längre avstånd till 
produktionen mindre miljöpåverkan. 

 

http://www.pre-sustainability.com/content/simapro-lca-software#_blank
http://www.pre-sustainability.com/content/simapro-lca-software#_blank
http://www.pre-sustainability.com/content/simapro-lca-software#_blank
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Argumenten från leverantören till varför de inte använder återvunna plastpåsar är dock bristande 
hållfasthet. Konsumenterna vill gärna handla miljövänligt men tänker inte ha lägra krav på kvalitet 
och hållfasthet vilket gör att de ”på riktigt” återvunna materialet inte når upp till våra förväntningar 
när vi konsumerar. 
 
 
 

                             
Figur 5 Nedskräpning i naturen 

   
   
 

3.6 Material 
 

En annan viktig aspekt att bejaka när man ska utforma produkter ur ett hållbarhetsperspektiv är 
att hålla olika material rena ifrån varandra. 
Detta problem kan ses i ett av de materialprover som Åhléns tagit fram. Plastmaterialet, som 
virkats samman till en korg är då fyllt med ett papper för att få mer stabilitet. Men på det viset blir 
produkten också omöjlig att återvinna. Det nya materialet ger då en större, negativ miljöpåverkan 
än om plasten och pappret fått återvinnas var för sig från början.  
 
 
  

 
Figur 6. Materialprov från Åhlén
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”Motion 2004/05:MJ354 

 Materialåteranvändning 

 Mer om motion 2004/05:MJ354 (Inga bilagor) 

 Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om 
materialåteranvändning. 

 Motivering 

Att återvinna förpackningar ska ses som ett första steg på vägen till att återvinna/återanvända 
material så långt detta är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart. Som det är nu insamlas 
papper, kartong/well, glas samt metall- och hårdplastförpackningar från hushållen i särskilda 
kärl/containrar. Det vi kan se idag är att allt fler har svårigheter att skilja på mjuk- och hårdplast 
(inkl. frigolit), på planglas och "vitt glas", på metallförpackningar och övrig metall m.m. Det 
innebär att materialbolagen och förpackningsindustrin får in returprodukter som inte ryms inom 
förpackningsdefinitionen. Detta är egentligen positivt men det ingår inte i insamlingsuppdraget. 
Huvudsyftet med insamlingen bör rimligtvis vara att få in materialet - inte förpackningen i sig själv. 
Kan vi genom nya regelverk gå vidare i vår strävan att återanvända även icke förpackningar skulle 
vi ta ett stort steg mot ett miljövänligare samhälle och dessutom skulle det välkomnas av 
allmänheten. Oaktat om materialet sedan används till att skapa nya produkter eller som energi är 
en god sortering av stor nytta.  

Förutsättningarna för en utvidgning av ansvaret för att insamla och återanvända även material 
som inte är förpackning bör utreds, med målet att öka insamlingen, spara på naturens råvaror och 
därmed också bidra till en bättre miljö. 

Stockholm den 1 oktober 2004 
 

Lars-Ivar Ericson (c)” 

(Sveriges Riksdag, Lars-Ivar Ericsson, 2004) 

 

 
 
 
 
 

3.7 Plastkassen 
 

Eftersom det återvunna plastpåsematerialet var utgångspunkten i mitt projekt blev det de mest 
intressanta materialet att arbeta vidare med. 
Jag har även tagit del, under min research av information som visar att de i relation till andra 
material som vi konsumerar på liknande sätt är ett bra alternativ.  
Problemet med plastpåsar är dock att de har en användnings tid på 12 minuter men hållbarhet 
som klarar mer än att fungera som en soppåse. 
Så får man folk att börja återanvända plastkassen löser man ett stort problem. 
 

 

 

/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-200405MJ354-Materialater_GS02MJ354
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 ”Plastkassen gör nytta flera gånger   

Är plastkassen ett bra miljöval undrar en del? Svaret är ja. Men det förekommer många myter. På 
det sätt som vi använder plastkassen i Sverige spar den naturresurser. Förutom att den har bra 
funktion och är lätt kan den både återanvändas och återvinnas.  

 

Klimat 

 Plastkassen genererar lägre utsläpp av växthusgaser än papperspåsen. 39 procent mindre 
än en papperspåse som inte komposteras och 68 procent mindre om papperspåsen 
komposteras.  

 Plastpåsen konsumerar 71 procent mindre energi vid tillverkningen än papperspåsen. Ser 
man enbart på den fossila delen av energiåtgången förbrukar den vanliga plastpåsen 36 
procent mindre än papperspåsen och upp till 64 procent mindre än en bionedbrytbar 
plastkasse.  

Vatten 

  Plastkassen konsumerar mindre än 6 procent av den mängd vatten som går åt för att 
tillverka papperspåsen.  

Avfall  

 Papperspåsen genererar nästan 5 gånger mer avfall än plastpåsen.  

Flergångskasse 

 Efter 4 eller fler användningar är flergångskassen i plast överlägsen alla engångskassar 
oavsett material.  

Detta visar ett antal så kallade livscykelanalyser som gjorts på olika bärkassar [1]. Relevansen för 
svenska förhållanden kan variera något beroende på vilka antaganden som gjorts för tillverkning, 
användning och avfallshantering. Sverige ligger långt framme när det gäller att återvinna vårt 
avfall.  
 
I det stora hela är vårt val av bärkasse i butiken marginellt i jämförelse med den miljöpåverkan 
som varorna i kassen orsakar. Idag finns det ett stort utbud av bärkassar, från engångs till 
flergångs, och alla varianter har sina fördelar för konsumenten. Vad som passar bäst beror på hur 
och vad man handlar. Diskussionen bör därför inte handla om papper eller plast utan om hur vi kan 
återanvända våra kassar och sedan återvinna dem.  
 
 

Synen på plastkassarna  
Många tror att plastkassen är ett sämre alternativ ur miljösynpunkt. Argumenten som framförs mot 
plastkassen är att den tillverkas av olja, och därför bidrar till klimatpåverkan, samt att den skräpar 
ner. Nedskräpning är dock inte ett problem i Sverige.  
 
Den vanligaste plastkassen tillverkas idag av fossil olja. Men eftersom 90 procent av den fossila 
oljan används för transporter och energiproduktion är även produktionen och transporten av andra 
bärkassar beroende av olja. För att få en rättvis bild måsten man därför jämföra plastkassen med 
alternativen - från tillverkning, via användning och slutlig avfallshantering. Detta kallas 
livscykelanalys och resultaten redovisades ovan. 
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Plast av förnyelsebara råvaror  
Det finns en stor drivkraft i samhället att bli mindre beroende av fossila råvaror. Därför sker också 
en utveckling inom plastindustrin mot förnyelsebara råvaror samt att öka användning av återvunna 
råvaror.  
Nu lanseras återvinningsbara plastkassar gjorda på förnyelsebar råvara i de svenska 
dagligvarubutikerna [2]. Plasten är så kallad grön polyeten. Materialet har samma egenskaper som 
polyeten baserad på olja och kan återvinnas på samma sätt, men råvaran är sockerrör. En 
plastkasse av grön polyeten minskar koldioxidutsläppen med 70-75 procent jämfört med en vanlig 
kasse [3]. 
 
I Sverige ligger vi långt fram när det gäller återvinning av plast och vi har ett insamlingssystem för 
alla plastförpackningar. När plastkassen inte går att återanvända mer kan den därför återvinnas till 
nya plastpåsar.  
 
 

Plastkassen kan återanvändas på många sätt  
Att använda en produkt flera gånger innan den slängs i soporna är ett viktigt sätt att spara 
resurser. De plastkassar som används av butikerna i Sverige går att återanvända. En undersökning 
i Storbritannien visar att över 80 procent av konsumenterna använder plastkassen fler gånger. 
Exempelvis för att bära hem våta badkläder, träningskläder eller handduk, som skopåse eller för 
smutstvätt.  
 
Eftersom plastkassen går att vika ihop så den tar lite plats är den smidigt att ha i väskan i 
beredskap om man tex skall handla på vägen hem från jobbet.  
 
Många plastkassar används som soppåsar. Då tillvaratas den inneboende energin som finns i 
materialet genom att vi i Sverige energiutvinner vårt avfall (som värme och/eller elektricitet). Efter 
återanvändning och materialåtervinning är detta den bästa avfallshanteringen.  
 
Den polyetenplast som används i plastkassarna innehåller lika mycket energi som bensin, vilket är 
dubbelt så mycket som för trä och papper. Plasten bidrar därför till att det blandade avfallet 
förbränns mer effektivt. Polyeten brinner rent utan att avge några giftiga gaser. Vid bra 
förbränning bildas bara koldioxid och vatten.  
 
Eftersom vi i Sverige har förbud mot att deponera organiskt avfall kommer förbrukade plastkassar 
att antingen materialåtervinnas eller energiutvinnas, och inget går till spillo.  
 
 

Nedskräpning  
I flera länder i världen har man problem med nedskräpning av tunna plastpåsar som inte kan 
återanvändas. Men nedskräpning är inte i första hand ett materialproblem utan beror på 
människors inställning och hur väl avfallshanteringen fungerar. Nedskräpning måste därför i första 
hand hanteras genom utbildning, ökad medvetenhet i samhället, lagstiftning samt förbättrad 
avfallshantering.  
 
I vissa delar av världen där man har misslyckats med avfallshanteringen förknippas plastpåsar med 
annat skräp som tuggummi, omslagspapper, cigaretter m m. Även om plastkassar i avfallet 
vanligtvis står för mindre än 5 procent kan de vara mycket synliga. Plastpåsar som hamnar i miljön 
kan både vara skadligt för djurlivet samt att det är slöseri med materialet eller den inneboende 
energin som hade kunnat användas.  
 
I Sverige utgör plastpåsarna mindre än en procent av allt skräp som samlas in i naturen[4].  
Läs mer om hur plastbranschen bidrar till minskad nedskräpning. (länk clean sweep)  
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Nedbrytbara plastkassar inget bra alternativ  
Eftersom vi i Sverige vill återvinna våra plastförpackningar och plastkassar är inte nedbrytbara 
plastkassar ett bra alternativ. Dels finns en oro för att dessa skall försämra återvinningen om de 
kommer in i insamlingssystemet och dels orsakar kompostering utsläpp av växthusgaser trots att 
inte energin i materialet tillvaratas.  
För att inte nedbrytningen skall ta för lång tid behöver också förutsättningarna vara de rätta. Det 
är tex skillnad på en storskalig komposteringsanläggning och en vanlig hemkompost som inte 
kommer upp i samma temperaturer. I biogasanläggningar kan det också bli problem.  
Korta fakta om plastkassen 

 Plastkassen introducerades under 1960-talet som ett mer resurssnålt och kostnadseffektivt 
alternativ till de kassar som då användes.   

 Idag är uppskattningsvis 90 procent av bärkassarna av plast.  
 En av fördelarna med plastkassen är att den väger lite men ändå är stark. En plastkasse 

som väger mindre än 30 gram kan bära upp till 20 kg.  
 Den tekniska utvecklingen har lett till att tjockleken på kassen har minskat trots att styrkan 

har bibehållits. 1976 var tjockleken ca 60 m m, 1984 hade den minskat till 45 m m. 1989 
skedde ett tekniksprång som minskade tjockleken ytterligare till under 20 m m. (1 m m = 1 
tusendels millimeter). Därför används idag endast 1/4 av den mängd plast som användes 
för 15 år sedan i en bärkasse.  

 Eftersom plastkasse är tunn och går att packa tätt ihop tar de betydligt mindre plats när 
man skall köra ut dem till butiken. En lastbil med plastkassar motsvarar ungefär sju lastbilar 
med papperskassar.  

 Sköna handtag underlättar bärandet.  
 Eftersom plastkassen är vattentålig är den lämplig att använda utomhus samt till sport och 

resor.” 

 

(Plast och Kemiföretagen, 2012) 
 
 
 
 
 
 

           
Figure 7. Bärkassar 
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3.8 Konsumtion 
 

Vi vet att vi alltid kommer att konsumera. Den globala handeln kommer alltid att finnas eftersom 
varor inte kan tas fram över allt i världen. Det är heller inte konsumtionen i sig, alltså utbytet av 
kapital som är problemet. Utan utbytet av direkta produkter som i sin tur ger negativ 
miljöpåverkan.  Utmaningen i mitt examensarbete blir att lyckas lösa problemet hur man 
fortfarande kan konsumera design utan tillverkningen av produkter.

  

”Svensk konsumtions globala miljöpåverkan 

Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan under hela sin livscykel – inte bara 
där varor och tjänster konsumeras. Miljön påverkas också där råvaran utvinns, där varan 
produceras, och då varan används och slutligen blir avfall. Även transporterna i alla led påverkar 
miljön.  

Ökad internationell handel bidrar till att den totala miljöpåverkan av konsumtionen blir allt svårare 
att fastställa. Det medför också att det är omöjligt att ha en snäv nationell syn i globala 
miljöfrågor.  

 

 

 

 

Figur 8. Överkonsumtion 

 Rapport om konsumtionens miljöpåverkan 

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har tagit fram en rapport om Sveriges globala 
negativa miljöpåverkan i ett konsumtionsperspektiv. 

Rapporten ska utgöra kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med frågan. 

 Påverkan inom fem områden behandlas 

De fem områden som tas upp i denna rapport är: klimat, luft, vatten, mark och kemikalier. 
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 Klimat 

År 2003 uppskattas utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas som orsakades av 
svensk konsumtion av varor och tjänster under hela livscykeln (produktion, användning och avfall) 
ha varit 25–35 procent större än då bara utsläppen i Sverige räknas. 

 Luft 

Även utsläppen till luft av till exempel svavel- och kväveoxider beräknas bli större i ett 
konsumtionsperspektiv än om man ser i ett strikt produktionsperspektiv. Sådana utsläpp påverkar 
miljön genom försurning och övergödning, men har också negativa effekter på människors hälsa. 

 Vatten 

En stor del av vattnet som konsumenter i Sverige använder ”göms” i de produkter som 
konsumeras. Det är vatten som används för att producera varorna; till exempel går det åt 140 liter 
vatten för att producera en kopp kaffe. 

 Mark 

Mark utanför Sveriges gränser svarar för 30–50 procent av det totala markbehovet för svensk 
livsmedelskonsumtion. Påverkan sker dels direkt, i form av bland annat spridning av 
bekämpningsmedel, dels indirekt, i form av bland annat hot mot växt- och djurlivet. 

 Kemikalier 

Sverige importerar kläder och andra varor som kräver kemikalier vid framställningen. Bland annat 
till följd av bristande kunskap och statistik på området är det dock svårt att uppskatta vilken faktisk 
miljöpåverkan av kemikalier som svensk konsumtion har” 

 
(Naturvårdsverket, Svensk konsumtions globala miljöpåverkan, 2011) 
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4 Mitt koncept 
 
Idag finns det en stor trend att skapa saker själv. Det finns otaliga inslag i inredningsprogram och 
artiklar i interiörmagasin som beskriver hur vi ska göra. Ändå väljer de flesta att köpa den 
återvunna produkten på en hylla i en butik. 
Jag har utvecklat ett designkoncept där jag ger konsumenten möjlighet att påverka sin 
medvetenhet. Där jag ger kontrollen till konsumenten vart produkten kommer ifrån, hur den har 
transporterats och vilken handkraft som har skapat den. 
Min vision i detta projekt är att få konsumenter medvetna och förstå att lösningen till vår 
överkonsumtion inte går att köpa i produkter där någon annan har gjort den goda vilja åt oss. 
 
 
 

4.1  Min grund 
 
Eftersom jag som designer inte vill öka konsumtionen är jag intresserad av att ta fram en produkt 
som har noll miljöpåverkan under min del av en produktens livscykel. 
Min vilja är att låna en produkt som redan finns i rotationen, ta tag i den, förändra den, skapa 
något nytt av den, ge den en längre livslängd för att sedan lämna den ifrån mig och låta produkten 
fortsätta sin väg mot återvinning. På så sätt har jag lyckats behålla lite energi lite längre utan att 
ge någon negativ förändring. 
För att detta ska fungera är det viktigt att materialet som jag lånar inte förändras under denna del 
av sin livslängd utan är exakt samma uppsättning av material efter som före. 
 
För att kunna använda endast ett enda material och samtidigt förändra det i struktur och form 
utan att använda tillsatser ger textilkonsten stor inspiration. 
Mitt utgångsmaterial är plastkassar och på grund av dess goda hållfasthetsegenskaper går det bra 
att jämföra med exempelvis garn. 
Att väva samman plastkassar är en enkel lösning och ger ett intressant uttryck. 
Det är även den metod som Åhléns använt för att ta fram sitt materialprov så resultatet ger en 
intressant jämförelse ur livscykelanalysen. 
 
Att vara produktdesigner som designar en produkt som inte finns. 
 
För att en produkt skall bli en annan produkt och inte bara en återanvändning av en produkt har 
jag arbetat fram ett koncept som består av olika delar. 
Dessa delar är anpassade för att ge konsumenten känslan av en medvetenhet, ett statement och 
en produkt som man är stolt över att visa upp. 
 
Idag är det en balansgång mellan att vara medveten ur ett trendigt eller hållbart perspektiv. Mitt 
koncept försöker binda samman dessa två för att nå sin målgrupp. 
Målgruppen som jag vänder mig till är de personer som gärna vill vara miljövänliga ur det trendiga 
perspektivet men där sitt statement blir mest intressant när man har möjlighet att visa sin 
omgivning sin goda vilja. 
 
Att skapa sin produkt själv är en intressant lösning. Men för att nå målgruppen krävs ett mervärde 
som kan appliceras på produkten så att det skapas en ny produkt och inte en återanvändning av 
en produkt. 
För att arbeta fram denna applikation har jag gjort tvärtemot trenden. 
Jag har valt att inte förstärka det återvunna utan istället inspirerats av det industriella. 
Detta för att skapa en motkraft till de produkter som förstärker sitt miljövänliga uttryck för att låta 
oss konsumera med samvetet. 
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För att ta fram konceptets delar har jag undersökt materialets egenskaper. Plastpåsar upplevs i 
allmänhet som ett billigt, rörigt, skrynkligt och prassligt material. 
Utformningen av mitt koncept har blivit motsatsen. 
Industriellt, modernt, klassiskt och unikt. 
 
Produkten kommer säljas i butiken men skapas av konsumenten. 
Det exklusiva blir medvetenheten och det synliga blir ett statement. 
 
 
 

4.2  Inspirationen- croissant 
 
Hur gör man en produkt som inte finns attraktiv?  
Inspirationen har inte bara kommit från produkter som målgruppen redan konsumerar, inte bara 
kring en estetik som tilltalar och passar in. Jag har inspirerats fritt från tillfällen där man omedvetet 
konsumerar luft. Där det attraktiva omsluter produkten. 
 
Croissanten inspirerar. En inbjudande utsida som döljer lager av luft men där luften är en del av 
upplevelsen av produkten. 
Detta är något jag vill ge min produkt. 
Där produkten som inte finns blir det viktiga i konceptet. 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9. Croissant 
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5. Produkten 
 
Konceptet består av flera delar som kommer symboliseras av olika produkter. 
 

5.1  Prototyp 
 

För att kunna sälja mitt designkoncept krävs en prototyp. Prototypen finns för att inspirera men 

också för att skapa en frågeställning. 
Prototypen kommer vara den visuella delen som konsumenten köper för att sedan skapa den reella 
produkten själv. Prototypen kommer bära på konceptets identitet i form, färg och struktur. 
De har tagits fram en uppsättning av olika prototyper för att visa på konceptets bredd. 
 
Utformning: 
Prototyperna är framtagna från använda plastkassar. Jag har valt att arbeta med stilrena 
färgkombinationer för att förminska det röriga intrycket från påsarna.  
Virkningen har gjorts för hand där storleken på nålen är anpassad efter produkten. 
De olika prototyperna har skapats för att fylla olika funktioner. Det finns bland annat utformade 
glasunderlägg, tvålkopp, örtkruka och lampskärm. Min uppmaning är att inspireras av de 
prototyper jag tagit fram för att sedan göra produkter som får en personlig karaktär. Jag har valt 
att arbeta med kompletterande produkter för att visuellt förstärka mitt koncept och ge de 
obefintliga produkterna ett liv redan innan de existerar. 
 
 

                   
Figur 10. Örtkruka      Figur 11. Glasunderlägg 

  

Figur 12. Tvålkopp           
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5.2  Asken 
 

Asken är framtagen för att sälja konceptet. Den ska vara en del av den utsida som omsluter 

produkten. Asken ska inge en exklusivitet och indikera på motsatsen till något återvunnet.  
 
 
 

 
Figur 13. R:sign ask     Figur 14. R:sign ask öppen 

 
   
 
 
 
Utformning: 
Asken är vit och har ett symmetriskt formspråk. Den efterliknar känslan av ett etui som du köper 
ditt smycke i. Detta för att förstärka konceptets motsatts till det återvunna och istället förstärka 
det exklusiva som i det här konceptet är medvetenheten. Den har en transparent del i locket som 
till viss del synliggör innehållet. Det ska kännas uppenbart att produkten inte finns i asken och 
direkt åskådliggöra taggen som blir produktens signatur 
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5.3 Virknålen 
 

Mitt koncept går ut på att du skapar det återvunna på egenhand genom att använda det överflöd 
av resurser som finns runt om kring oss. För att förtydliga detta i mitt koncept har jag tagit fram 

en virknål som en del av konceptet. 

 
 

 
Figur 15. R:sign virknål 

 
 
 
 
 
utformning: 
Virknålen är i stål och efterliknar den traditionella utformningen. Detta eftersom den redan innehar 
den identitet som jag eftersträvar. Minimalistisk, stilren, traditionell och industrialistisk. Det finns 
heller inte nyproduktion av denna utformning så mitt val av design kan även ses som en liten 
kulturell hyllning till hantverket. 
Virknålen kommer att bära på budskap i form av graveringar. Design is in you är taget från 
designhögskolans slogan och kommer att stå för delen av ett examensarbete. R:sign är mitt 
koncept i ord. 
Virknålen kommer fästas på utsidan av asken då den inte är en del av produkten utan ett verktyg 
för att skapa produkten. 
 
Eftersom produkten ska attrahera målgruppen har jag valt att utforma ett etui som tillhör 
virknålen.  
På så vis förstärker jag exklusiviteten och skapar ett mervärde. Detta för att den skall förknippas 
med en produkt som skall bäras med sig och finnas till hands när tillfälle ges. 
Designen är anpassad efter målgruppens andra tillbehör för att passa in men samtidigt inge en 
medvetenhet som i detta fall också blir kunskapsbundet. 
Etuiet är utformat i vitt skinn med en koppar-guldfärgad sömnad. 
R:sign är stansat utmed etuiets ovansida. 
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 5.4 Information 
 

Information behövs i två avseenden. För att förtydliga konceptet och för att ge produktens 

mönster till konsumenten. Informationen kommer finnas i text i en folder och i en taktil 
mönsterbeskrivning. Det kommer förtydliga min frågeställning och förklara min utgångspunkt till 
konceptet. 
 

 
Figur 16. R:sign folder 

 
 

 
Figur 17. R:sign information 

 
 
 
Utformning: Foldern kommer att anpassas efter askens storlek. Den är i pappersform vikt i fyra 
delar. Både framsida och baksida innehåller information. Dels är det en mönsterbeskrivning. Den 
delen är ett komplement till den taktila mönsterbeskrivningen och ger en förtydligande förklaring 
under de olika stegen. 
Informationsdelen beskriver min utgångspunkt i projektet och vision som designer. 
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5.5 Mönsterbeskrivning 
 

 
 
 
 
En utmaning i konceptet blev att ta fram en intressant             

mönsterbeskrivning. Visionen var att den både skulle ses 

som ett nytt sätt att utveckla virkningen på samt en hyllning till 
hantverket. 
Jag valde att utveckla en taktil mönsterbeskrivning. 
Utgångspunkten var tydlighet och att hålla mönstret levande. 

 
 
 
                                                            
 
 

 
 
 
 
 

 
Figur 19. R:sign mönsterbeskrivning 

 
 
 
 
utformning: 
jag valde att använda mig av ett material som ska associeras med hållbarhet. Ståltråden visar 
tydligt de olika stegen i virkningen. Man skall med ögat kunna följa virkningen och på så sätt 
enkelt kunna följa materialets väg. 
Mönsterbeskrivningen är unik till den produkt du köper. De olika delarna skall bevaras och 
tillsammans med andra mönsterbeskrivningar kunna kombineras. På så vis ska de öka kreativiteten 
hos användaren och skapa nya mönster. 
De olika delarna i mönsterbeskrivningen är numrerade. Grundstegen är märkta med en grön färg 
och de mer specifika stegen för produkten med en blå färg. 
Det finns en kort kompletterande beskrivning i informationsfoldern som förtydligar de olika 
mönsterstegen. 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. R:sign mönster 
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5.6 Taggen  
 
För att ge återanvändningen av de virkade plastpåsarna ett mervärde och förstärka uttrycket av en 

ny produkt och konsumentens medvetenhet har jag utvecklat en Tagg. 
 
 
 

                                  
Figur 20. R:sign ask med tagg       Figur 21. R:sign tagg 

 

 
       
Utformningen: 
Taggen är den viktigaste delen av konceptet och appliceras på den skapade produkten. 
Taggen är utformad i rostfritt stål och har ett graverat emblem. 
Utformningen av taggen är anpassat efter produktens form och kommer därför förändras 
beroende av mönster. 
Taggen är det synliga av konceptets delar både innan och efter produkten skapats.  
 
Emblemet består av en bokstavskombination med en tre fjärdedelars cirkelform. 
R:sign står för designkonceptet. 
Cirkeln omsluter en del av R:et och symboliserar att produkten är registrerad i livscykeln. 
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5.7 Rsign 
 

R:sign är namnet på designkonceptet. 

Det symboliserar flera delar i mitt koncept. 
R står för registreradf, alltså symbolen som applicerar vid ett registrerat produktnamn.  
Sign står för en signering. 
Ordet läses ut som resign som betyder avstå. Detta blir alltså ett medvetet val där man avstår från 
att fortsätta konsumera. Det betyder också att man signerar på nytt. Detta förtydligar konceptets 
idé att en befintlig produkt blir en ny produkt och inte bara en återanvändning av en produkt. 
Ordets uppkomst kommer från en kombination av recykled och design. 
Detta skalades ner till Re:sign, men som sedan förändrades ytterligare till R:sign. 
Namnet ska ge en hint till konsumenten om konceptets områdesgrund. 
 
 

                           
Figur 22. R:sign logga 
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6.0 Utvecklingsmöjligheter 
 
R:sign är ett designkoncept i utvecklingsstadiet. 
Grundtanken är att ta till vara på resurser som finns runt om kring oss och för att få detta 
attraktivt för målgruppen har ett mervärde adderats i form av en tagg. 
Tanken är att konceptet säljs direkt till konsumenten som en uppmaning och påminnelse om vårt 
ohållbara konsumtionssamhälle. 
Men det finns ett stort utrymme att dra koncpetet längre och påverka konsumtionen redan innan 
den når konsumenterna. 
 
Företag har en viktig roll när det kommer till konsumtionen av varor vi inte reflekterar över att vi 
konsumerar. Det är även här det saknas en viktig del kring ansvarstagande. 
Min idé blir att ex. Åhlens som tänkt tillvera produkter av ”återvunna” plastpåsar i shanghai och 
transportera dessa över större delen av världen istället fokuserar på hur man kan ta tillvara på 
deras egna resursförbrukning. 
Att ta fram en mönsterbeskrivning som visar hur deras påsar kan användas efter 
huvudanvändningen (att bära hem konsumerade produkter i). 
Detta skapar i sin tur en intressant marknad där företag har möjlighet att påverka vart och hur 
deras varumärken används innan återvinningen. 
En intressant utveckling av varor som har noll miljöpåverkan men börjar fylla en funktion. Både för 
konsumenten och för marknadsföringen av varumärket. 
 
För att hålla produktutvecklingen levande krävs också kontunelig inspiration. 
Att börja med en enkel och intressant estetik för att få liv i konceptet till att senare finna 
inspiration runt om i världen. Istället för att köpa designade kuddar med mönster från 
mayaindianer blir målet att skapa detta själv precis som utgångspunkten i deras koncept en gång 
varit, att ta hand om resurser runt om kring oss 
 
Det finns även utrymme att göra produktens mervärde mer intressant och ge en ytterligare 
medveten exklusivitet genom välgörenhet. Taggen skulle då exempelvis kunna förändras i material 
till en mer ädel metall då konsumenten skänkt en viss summa till välgörenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29 

 
 
 

7.0 Slutsats 

 
På Linnéuniversitets produktdesignutbildning arbetar man under designprocessen i en workbook. 
Workbooken visar de olika arbetsstegen och är ett viktigt komplement för bedömningen av ett 
designarbete. 
Workbooken innehåller svaret på fem viktiga dimensioner som speglar designprocessen. Den 
förtydligar projektets bredd och komplexitet som även jag anser är intressant för alla som kommer 
i kontakt med produkten. 
 
Produktion, perception, komplexitet, Reflektion och arbetssätt. 
Det innefattar tillsammans alla delar av en medvetenhet och närvaro i en produktutveckling. 
 
Jag vill här delge mina egna slutsatser kring min produktutveckling för att ge en förståelse kring 
min designprocess och de designkoncept som blev min slutprodukt. 
 
Produktion 
 
Jag fick en frågeställning i projektets början från ett svensk företag, Åhléns. Utifrån deras 
designbrief skapade jag en frågeställning och vision i min projektbeskrivning. Här visade jag min 
utgångspunkt och skapade egna ramar kring projektet. 
Tidigt i mitt projekt uppstod frågeställningar som jag inte ansåg att jag kunde besvara på ett juste 
sett för att kunna fortsätta arbetsgången. 
Ramarna kring hållbarhet som låg till grund för examensarbetet blev allt viktigare för mig att 
förhålla mig till. Jag valde efter en tids funderande och argumenterande att byta riktning i 
projektet. Frågeställningen kring vem som bär ansvaret för vår konsumtion blev mer intressant och 
där av också problemställningen kring hur vi kan förändra detta. Jag har där av undersökt min 
frågeställning på djupet och även från olika synvinklar under arbetsprocessen. 
Resultatet öppnade en ny väg för projektet. 
Jag har inte bara förändrat mina idéer utan även min utgångspunkt under mitt projekt. Dock har 
mitt mål, vision och ramarna kring examensarbetet legat som en grund under hela arbetsgången. 
 
Jag har arbetat mycket med hur min produkt skall uppfattas av användaren. Även hur den skall 
användas och vilket formspråk som stärker min frågeställning. 
Jag har anpassat konceptets identitet med mina stakeholders för att den ska bli så attraktiv som 
möjligt. 
Konceptet visualiseras idag genom prototyper som genomgått en stor rad förändringar under 
projektets arbetsgång. Arbetsprocessen kring denna visualisering av koncept har varit mycket 
viktigt för projekt och min utveckling som produktdesigner. 
 
 
Perception 
 
Konceptet har ett formspråk som både ska attrahera målgruppen och bära på en frågeställning. 
Olika material har testats för att ge rätt balans mellan återvunnet och industrialistiskt. Formen på 
ask, tagg, virknål och mönsterbeskrivning är väl avvägda. De skall var för sig bära på en tydlighet 
men tillsammans passa ihop. 
Uppfattningen av olika material har varit en viktig del under projektets gång där materialets 
betydelse och påverkan av artefakten bejakats. 
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Reflektion 
 
Under min designprocess har jag utvecklat min förmåga att självständigt bedöma mitt arbete och 
vågat ta en egen väg. En intressant väg. På så vis innehåller projektet en djupare frågeställning 
som vuxit fram under en arbetsgång och belyser ett samhällsproblem. 
Jag har funnit inspiration till mitt arbete från olika håll och sökt fackkunskap som stärkt min 
frågeställning. 
Projektet har följt de givna ramarna kring examensarbetet samtidigt som de ifrågasatt den 
designbrief som kom från Åhléns. Min designprocess har därför handlat mycket om att 
kommunicera så att de berörda förstått min tankegång. 
 
Arbetssätt 
 
Examensarbetet har legat under vårterminen 2012. Det har med den tidsmarginalen funnits en 
frihet i att kunna reflektera ingående över de olika stegen och utrymme för att följa de nya vägar 
som öppnats under projektets gång. Arbetet har utförts självständigt med stöd av handledning. 
Utöver detta har jag fått möjlighet att ha kontakt med leverantörer för tillverkning i Shanghai, 
produktutveckling och hållbarhetsavdelning på Åhléns samt en miljökonsulent som hjälp mig att 
genomföra en livscykelanalys. 
 
Komplexitet 
 
Projektet bär på en hög grad av komplexitet. Den bär på frågeställningar som växt fram under 
projektets gång. De har i sin tur givit nya infallsvinklar och problematiseringar kring användarens 
önskemål och krav. Projektet bär idag på ett förslag till en lösning som är utvecklingsbar. Men 
konceptet har belyst något intressant där en förändring ligger nära till hands. 
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8.0 Resultat 
 

8.1  Varför gå över ån efter vatten?  

 
 
Ordspråket belyser min frågeställning utifrån olika perspektiv. 
 
Ibland är det det inte de stora förändringarna som får den största förändringen. 
Det heller inte de självklara som alltid är boven utan ibland det beteendet som man inte är 

medveten om som ger den stora skillanden. 

Jag har fokuserat på att förändra konsumtionen som vi inte är medveten om och anpassa den 
efter de trender som finns i samhället. Jag har applicerat ett mervärde som blir en viktig del för 
konsumenten och hjärtat i designkoncpetet. 
Att vara en produktdesigner och designa en produkt som inte finns är intressant. Att sen få 
produkten attraktiv för konsumenten är utmaning.  
R:sign är ett försök att lyckas. Att förändra de lilla genom en intressant frågeställning och få en 
skillnad med hjälp av medvetenheten. 
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