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Introduktion til modulet
Formål
• At præsentere SInnDesign værktøjet
bæredygtrigheds (DfB) checklister

sociale aspekter.
Design

for

Det endelige resultat af hver liste (en for hvert DfB princip) er et
gennemsnit af de relevante kriterier.

• At forklare de forskellige trin i at bruge værktøjet, metoden
og de forventede resultater.

Værktøjet genererer også et edderkoppediagram, som er en
grafisk fremstilling af resultatet af de udarbejdede vurderinger
ud fra checklisterne.

Introduktion til DfB Checklister
Værktøj: DfB checklister
DfB checklisterne er et kvalitativt værktøj, der muliggør en nem
integration af miljømæssige, sociale og økonomiske kriterier i
produktudviklingsprocessen. De 8 lister / principper er
organiseret i henhold til livscyklusstadierne og tager fat på de
relevante spørgsmål, som en designer har behov for at overveje
i en bæredygtighedsrelaterede produktudvikling.
For hvert princip er der identificeret en gruppe af relevante
kriterier for DfB og hver enkelt er forklaret i den første kolonne.
Evalueringen er struktureret efter en ABCD scoringsmodel for
hvert kriterium, så brugeren hurtigt kan danne en profil af
produktet. Design teamet bør evaluere hvert enkelt kriterium
ifølge en defineret score for de miljømæssige, økonomiske og

Dette værktøj er tilgængeligt i excel format, som brugerne selv
kan arbejde med, på www.sinndesignproject.eu
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Præsentation

DfB Checklister
DfB Checklister er et kvalitativt værktøj, som på en overskuelig måde
indarbejder miljømæssige, sociale og økonomiske kriterier i udvikllingen af
produkter eller produkt-service systemer.
De 8 checklister svarer til de 8 DfB principper:
@: Udvikle nye koncepter
1: Forbedre bæredygtigheden i inputmaterialerne
2: Reducere materialeforbruget
3: Forbedre bæredygtigheden i produktionen
4: Forbedre bæredygtigheden i emballage og logistik
5: Forbedre bæredygtigheden i brugsfasen
6: Forlænge holdbarheden
7: Optimere affaldshåndteringen

DfB Checklister
Værktøjet, som er udarbejdet i excel format, er brugervenligt og
resultaterne bruges til:

• at evaluere et reference produkt eller scenarie samt den nye løsning
• at støtte generering af idéer til forbedring af et nyt produkt eller en ny
service.

Læs mere om baggrunden for checklisterne og de tilhørende kriterier i
SInnDesign modulet DfB Principper i baggrundsmaterialet

DfB Checklister – Et excel baseret værktøj
Side 01 – introduktion og
forklaring af værktøjets
vurderingsmetode

Side 02 – information
om projektet og
produktet

DfB Checklister (side 03)
Princip, inklusiv en
kort forklaring

Vurdering.
A – Idéel situation
B – Forbedringspotentiale
C – Akut behov for handling
D – Ikke anvendelig

Vurdering af
referenceprodukt
Vurdering af nyt
produkt

Liste med
kriterier for
hvert princip
Økonomisk
vurdering

Samlet score for
listen

Score for det
nye produkt

DfB Checklister
Efter vurderingen ud fra de 8 checklister, genererer værktøjet automatisk 2
oversigter
Oversigt over de kriterier, der scorer C
• Viser alle kriterier, som blev identificeret som “akut behov for handling C“
• Dette udgør udgangspunktet for diskussionerne på brainstorming
sessionen, hvor design teamet skal søge at finde muligheder for at løse
eller forbedre hvert af de identificerede problemer

DfB Checklister
Liste med “C’er” – akut behov for handling

DfB Checklister
Oversigt over de kriterier, der scorer B
• Disse kriterier har potentiale for forbedringer
• I brainstorming sessionen bør design teamet også finde forbedringsmuligheder for disse kriterier.

DfB Checklister – Edderkoppediagram
Edderkoppediagrammet er en konceptuel og grafisk model, som illustrerer de
scorer, der kommer ud af at bruge checklisterne med de otte DfB principper.
Principperne udgør de otte akser i diagrammet.
Diagrammet kan bruges på forskellig vis og på forskellige tidspunkter i løbet af
DfB processen:
• Til at illustrere vurderingen, som kom ud af at bruge checklisterne;
• Til at sammenligne forskellige vurderinger, såsom vurderingerne af
referenceproduktet henholdsvis det nye produkt;
• Som reference for etablering af en DfB strategi

DfB Checklister – edderkoppediagram
For at se profilen af et referenceprodukt, den ønskede profil og/eller
forventede profil: I dette tilfælde bruges diagrammet til at indikere,
hvilke DfB principper, der bør fokuseres på, på kortere og længere sigt;
Kan bruges som afsæt for at anvende kreativitets teknikker relateret til
DfB, og dermed støtte projektteamet i at generere idéer til forbedringer;
Kan bruges som et grafisk kommunikationsmiddel til at vise reference
produktet og forbedringsmulighederne eller forskellige scenarier.

DfB Checklister – Resultat, reference produkt

Resultat - Edderkoppediagram

Referenceprodukt
Nyt produkt

DfB Checklister – Resultat, nyt produkt

Resultat - Edderkoppediagram

Referenceprodukt
Nyt produkt
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