
En ny cirkulær designstrategi kan bane vejen for et bedre design, der både forlænger leve-
tiden og øger brugernes oplevelse af jeres produkt. Strategien bør tage fat i årsagen til, at 
jeres produkt mister værdi eller funktionalitet før tid.

Derfor skal produkternes levetid forlænges

Det forventes, at en række produktstandarder i fremtiden 
kommer til at indeholde krav til produkternes levetid og mulig-
hederne for at reparere produkterne. Det skyldes, at forlænget 
produktlevetid er afgørende for omstillingen til en cirkulær 
økonomi. Materialerne bevarer deres værdi, og ressourcefor-
bruget reduceres mere end ved kun at genanvende materialer 
fra udtjente produkter.

Genanvendelse af materialer er en nødvendig strategi i den 
cirkulære omstilling, men kan ikke stå alene. Indsamling og 
adskillelse af produkter bliver omkostningsfuldt, hvis der skal 
sikres store mængder materialer af god kvalitet til genanven-
delse. 

Den konkrete løsning for længere produktlevetid kan du udvik-
le gennem dialog med leverandører, kunder og servicefolk om 
årsagerne til, at produkter kasseres. Skyldes det for eksempel 
kvalitetsproblemer eller dyre reparationer?

Længere produktlevetid vil være godt for miljøet, men kan 
også skabe konkurrencefordele for din virksomhed og sikre 
differentiering fra konkurrenter på markedet.

Dette dokument er et sammendrag af indsatsen om forlænget produktlevetid i forskningsprojektet Bæredygtig Produktion 
3.0. Projektet er drevet af Michael Søgaard Jørgensen og Arne Remmen fra Aalborg Universitet. 

Sammendraget er udarbejdet af Gate 21. 
Projektet er støttet af Industriens Fond og Aalborg Universitet. 

Læs mere om Bæredygtig Produktion 3.0: www.gate21.dk/project/baeredygtig-produktion

LÆG EN STRATEGI og undgå produktforældelse

FIRE GODE RÅD TIL AT KOMME I GANG
LÆR AF BRUGERNES ERFARINGER
Brugernes erfaringer kan være værdifuld viden, når I skal udvikle ideer, der kan 
forbedre et produkts levetid, forbedre brugernes vedligeholdelse af produktet 
eller forstå behovet for service og reparationer. 

SYSTEMATISK FEEDBACK
Er det muligt at skabe et systematisk overblik over feedback og erfaringer fra 
service og reparation? Disse erfaringer kan være nøglen til værdifulde produkt-
forbedringer og produktudvikling.

SAMARBEJD MED LEVERANDØRER
Overvej muligheden for at re-designe komponenter, der i dag begrænser pro-
duktets levetid. Det vil oftest betyde, at I skal styrke samarbejdet med leve-
randører.

TILBAGETAGNING
Overvej om en tilbagetagningsordning skaber værdi for både virksomheden og 
kunderne. For eksempel giver det mulighed for at udskifte kritiske komponen-
ter og derefter gensælge produktet.
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DESIGNLØSNING produkter der lever op til ofte anvendte standarder og normer  
Fokuser på at designe og anvende produktkomponenter og interfaces, der passer sammen med 
andre produkter. Produkternes levetid forlænges, fordi de kan tilpasses nye brugerbehov.

UDFORDRING funktionel forældelse
Hardware og software i et produkt kan ikke længere arbejde sammen på grund af softwareop-
dateringer. Eller et produkt kan ikke opgraderes med funktioner, som nye produkter er ”født” 
med.
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DESIGNLØSNING produkter der kan opgraderes og tilpasses skiftende behov  
Indtænk modularitet, hvor enkelte komponenter let kan udskiftes, hvis de går i stykker, eller hvis 
produktet skal opgraderes, ændres eller udbygges. En sådan strategi kan eventuelt kombineres 
med en forretningsmodel baseret på udlejning eller leasing, hvor produkterne følger brugernes 
aktuelle behov. 

DESIGNLØSNING produkter, som brugerne har lyst til at have i lang tid
Det handler om at styrke produkternes følelsesmæssige og psykologiske holdbarhed ved, at 
forbrugerne skaber sig en identitet gennem produktet. Levetiden påvirkes i høj grad af virk-
somheders strategi for udvikling af nye produkter - hvor hyppigt lancerer  nye produkter og kan 
tidligere produkter opgraderes?

UDFORDRING psykologisk forældelse
Et produkt virker stadig, men brugeren er utilfreds på grund af nyere, og måske bedre modeller, 
som man gerne vil have og anskaffer i stedet for.
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DESIGNLØSNING produkter der er lette at vedligeholde og reparere 
Fokuser på at gøre produktet let at vedligeholde og reparere. Her afhænger produktlevetiden 
ofte af adgangen til reservedele, hvem der kan og må reparere, og hvad en reparation koster 
sammenlignet med indkøb af et nyt produkt.

UDFORDRING økonomisk forældelse
Et produkt har brug for reparation, men det kan ikke betale sig i forhold til at købe nyt.
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CASE
Dialog førte til længere 
produktlevetid

Environment Solutions har ved tæt 
samarbejde med deres brugere fået 
detaljeret indsigt i, hvordan kunder 
bruger deres produkter. Den nye ind-
sigt blev anvendt til at udvikle træning 
af brug-ere, som både gav en bedre 
oplevelse for kunderne og forlængede 
produktets levetid. 

Environment Solutions har udarbejdet 
en ny brugsanvisning, der giver brug-
erne bedre information om, hvordan 
produktet skal anvendes og opbevares, 
så det kan genbruges og de har udvik-
let supplerende forretningsmodeller 

baseret på leje og tilbagetagning.

Styrk forretningen ved at 
øge dine produkters levetid

DESIGNLØSNING produkter der er lette at adskille og samle 
En række strategier for længere produktlevetid er baseret på muligheden for at adskille og 
samle et produkt igen. Som samleteknik vil lim gøre adskillelse og samling vanskelig, men om-
vendt gør skruer adskillelse og samling lettere.

UDFORDRING mekanisk forældelse
En komponent eller et materiale er af dårlig kvalitet eller går let i stykker – det kan for eksempel 
være bevægelige plastdele i billige motorer i husholdningsapparater, der slides hurtigt.
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