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Præsentation af manualen
SInnDesign Manualen støtter opbygning af viden og
kompetencer om Design for bæredygtighed ved at
tage de studerende gennem de relevante aspekter.
Det er muligt at fokusere på modulerne en for en,
eller at medtage dem alle i en holistisk tilgang, som
afdækker hele DfB processen.
Manualen består af en række teoretiske og praktiske
moduler, som primært er målrettet de studerendes
egen læring samt underviseres forelæsninger og
timer. Manualen kan bruges og tilpasses til
forskellige studier og læseplaner.
De teoretiske moduler suppleres af mere avanceret
viden, som findes i SInnDesign baggrundsmaterialet.
Til hver Teoretisk modul i manualen er der et modul i
baggrundsmaterialet. De praktiske moduler i
manualen støtter undervisning og læring i
SInnDesign værktøjerne.

SInnDesign Manualen kan downloades på engelsk og
partnernes sprog: portugisisk, spansk, tysk og dansk.
SInnDesign modulerne er blevet testet via pilotforløb
i Portugal, Spanien, Østrig og Danmark for at validere
metoder og værktøjer, og for at vurdere resultaterne
af projektet.

10 Teoretiske moduler

07 Praktiske moduler

Suppleret med

Støttet af

De 10 Background materials er på engelsk. De 7 tools/værktøjer findes også i en dansk version

Baggrundsmaterialer/Moduler
Introduktion – Præsenterer SInnDesign projektet og dets resultater
Design for bæredygtighed - overblik – Beskriver vigtigheden af design for bæredygtighed baseret på
sammenhængen mellem sociale, økonomiske og miljømæssige påvirkninger i hele livscyklus for produktion og
forbrug af produkter.
Innovation og design for bæredygtighed – Diskuterer hvad produktinnovation er og hvordan det relaterer til
bæredygtighed, samt præsenterer forskellige niveauer af innovation (fra inkremental til radikal) og relaterer disse
til SInnDesigns moduler og værktøjer.
Involvering af interessenter – Forklarer betydningen af at involvere interessenterne i DfB og foreslår hvordan man
kan planlægge og håndtere involveringen.
Design for bæredygtigheds processen – Forklarer processen med at udvikle et DfB projekt for (i) produktudvikling
og (ii) produkt-service udvikling, og relaterer dem til innovationsniveauerne.
Analyse af bæredygtighedsprofil – Introducerer de basale koncepter, metoder og værktøjer til at udarbejde en
miljø-, social og økonomisk profil af produkterne i hele deres livscyklus.
Design for bæredygtigheds principper – Præsenterer otte principper, der kan bruges til at identificere de vigtigste
miljø- og sociale påvirkninger i livscyklus for produktet/servicen samt til at guide design teamet i udvikling af mere
bæredygtige løsninger.
Kreativitets teknikker – Beskriver de mest almindelige, afprøvede og testede teknikkertil at generere og raffinere
idéer og derefter opnå enighed om de mest lovende idéer, med gode råd og eksempler på anvendelse.
Bæredygtigheds Kommunikation – Forklarer hvad bæredygtigheds kommunikation er og dets betydning i DfB.
Modulet presenterer desuden principper og guidelines for udvikling af en plan for bæredygtigheds kommunikation.
Ledelse af design og bæredygtighed – Præsenterer integrationen af DfB I forretningsprocedurer og
ledelsessystemer, inklusiv praksis for social ansvarlighed, med henblik på at fremme en systematisk tilgang til DfB.

Værktøjer
Design for bæredygtigheds resuméet hjælper design teams med at skabe et systematisk overblik over alle de
nødvendige informationer for at forstå og fremlægge formålet med design projektet.
Motivationsfaktorer støtter virksomheden i af forstå hvorfor og hvordan DfB er vigtigt for forretningen og som følge
deraf, beslutte ambitionsniveauet for innovationen i DfB projektet.
Design for Bæredygtighed Checklister er et kvalitativt værktøj baseret på otte principper og struktureret I
overensstemmelse med faserne i produkters livscyklus. Disse bæredygtigheds principper adresserer essentielle,
specifikke emner, som en designer skal overveje i DfB processen.
I Quality Function Deployment værktøjet, bliver krav og forventninger fra kunder, medarbejdere, aktionærer osv.
oversat til tekniske design parametre. Dette støtter produktdesigneren i at forstå interessenternes ønsker og integrere
dem direkte i produkt- og serviceudviklingen.
Matrix for evaluering af Design for bæredygtigheds idéer støtter evaluering og prioritering af de identificerede
potentialer i forhold til deres tekniske, økonomiske, miljømæssige, sociale og markedsmæssige egnethed.
Anvendelsen af dette værktøj danner derved et godt beslutningsgrundlag for den videre designproces.
Interessentanalysen støtter processen med at identificere relevante interessenter og skabe et overblik over deres
bæredygtighedsinteresser i relation til produkter eller services. Desuden støtter værktøjet en prioritering af
interessenterne med henblik på at finde dem, der er vigtigst for designprojektet.
Ecodesign PILOT -“Product Investigation, Learning and Optimization Tool for sustainable development” er et
selvstændigt værktøj, som gør det muligt at finde ud af, hvilke strategier, der er egnede for det pågældende produkt
og hvilke konkrete måder, produktet kan forbedres på. Dette værktøj er ikke udviklet som en del af SInnDesign, men
indenfor dette project er der tilføjet nye, specifikke data rettet mod boligtekstiler, som er en af fokusområderne i
SinnDesign.
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