Design for bæredygtighed
RESUME
Ansvarlig partner: LNEG
Forfattere: Cristina Rocha | David Camocho
Med bidrag fra: Kirsten Schmidt | Anna Gullmann

SInnDesign - Design for bæredygtighed resumé
Design resuméet er afgørende for forståelsen af målsætningerne i produktdesign processen,
fordi det giver design teamet vigtige oplysninger til brug for udvikling og præsentation af
løsninger, der opfylder behov, forventninger og mål hos virksomheden og dens interessenter.
Et godt design resumé bør give specifik, relevant og nyttig information. SInnDesign projektet
udviklede denne skabelon for at hjælpe design teamet med at systematisere arbejdet med at
udvikle resuméet. Hvert team bør gå oversigterne igennem og tilføje eller slette alt efter behov
i det enkelte projekt. Nogle oplysninger er kun relevante, hvis designprojektet er outsourcet
(f.eks virksomhedsbeskrivelse).
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Virksomhedsprofil
Virksomhed
Kort beskrivelse af
virksomheden

Kunder / Brugere
(Kort beskrivelse og
karakteristik af de vigtigste
kunder/brugere. (Noter,
hvis slutbrugeren er en
anden end kunden)

Interessenter
(Kort beskrivelse og
karakteristik af de vigtigste
interessenter og indikation
af deres behov og ønsker
relateret til bæredygtighed)

Virksomhedens
produktion og
opbygning
Forretningsstrategi for
ny produkt/løsning og
sammenhæng med
virksomhedens vision
Hovedprodukter og
nuværende/potentielle
markeder
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Motivationsfaktorer for design for bæredygtighed (DfB)
Indiker de vigtigste
motivationsfaktorer
for at igangsætte DfB
projektet

Indiker ekstra fordele
for kunden/brugeren
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Beskrivelse af projektet - Redesign af produkt
Udfyld denne oversigt, hvis der er tale om redesign af et
eksisterende produkt
Indiker reference
produkt
Funktionel enhed for
reference produkt
Indsæt billede af
reference produkt

Målgrupper
Identificering af
nuværende målgrupper
for reference produktet

Kendte begrænsninger
Tekniske, sociale, miljømæssige, økonomiske,
tid, lovkrav, andet

Planlagte co-design
eller partnerskabs
initiativer i projektet?
Indiker de prioriterede
interessenter og deres
interesser (fra scatter
plottet i Interessent
analyseværktøjet)

Bemærkninger
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Projektbeskrivelse – design af nyt produkt eller produktservice system (PSS)
Udfyld denne oversigt, hvis projektet handler om udvikling af
et helt nyt produkt eller produkt-service system (PSS)
Identificer problem/
mulighed for det nye
produkt eller PSS
Forventet niveau og
type af innovation
Målsætning for det
nye produkt eller PSS
(Strategisk, teknologisk,
markedet, funktioner,
omkostninger, andet)

Målgrupper
Identifikation af
potentielle/forventede
målgrupper (redesign og
nyt produkt eller PSS)

Kendte begrænsninger
Tekniske, sociale, miljømæssige, økonomiske,
tid, lovkrav, andet

Planlagte co-design
eller partnerskabs
initiativer i projektet?
Indiker de prioriterede
interessenter og deres
interesser (fra scatter
plottet i Interessent
analyseværktøjet)

Bemærkninger
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DfB Projektinspiration
Noter referencer for DfB projektet (billeder, produkter,
inspirationer,…) fra et positivt eller negativt perspektiv.
Kort beskrivelse

Indsæt billed(er)

URL
Anden information

Indsæt flere rækker efter behov

Konkurrenceforhold

Relaterede produkter
fra konkurrenter
(benchmarking resultater)
Indsæt flere rækker efter behov
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Projektplanlægning
Tidsplan og
milepæle

Human resources
/projektteam

Involvering af
interessenter i
projektteamet
Budget for
projektet

Hvad forventer vi af
et succesfuldt
projekt?
Succesindikatorer (baseret
på projektets målsætninger)

Bemærkninger
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