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Förord 
 
Textilindustrin står inför olika typer av utmaningar, och hållbarhet är en av dem. 

Därför behöver man utforska teoretiska verktyg som företag kan använda sig av i sin 

designprocess, och på grund av detta så har jag intresserat mig för att beskriva hur 

3DCE-begreppet går att applicera i en textil produktutvecklingsprocess.  

Ett stort tack till min handledare Ida Hermansson som har varit en fantastisk hjälp 

under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
Hållbarhet är ett delvis marginaliserat och komplext område inom textilindustrin som 

behöver utvecklas och utforskas mer. En designer kan tidigt i 

produktutvecklingsprocessen påverka upp till 80 % av en produkts slutliga 

miljöpåverkan genom de val som görs för utformandet av produkten. Det påverkar 

även de processer som associeras med produkten samt utformningen av värdekedjan. 

Det behövs därför olika verktyg för att inkludera hållbarhet i sin 

produktutvecklingsprocess, ett sådant verktyg kan vara 3DCE (Three Dimensional 

Concurrent Engineering) som fokuserar på att simultant utveckla produkt, processer 

och värdekedja.  

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur 3DCE på ett teoretiskt sätt kan appliceras i 

en textil produktutvecklingsprocess. Den befintliga 3DCE-ERM (Environmentally 

Responsible Manufacturing) modellen har modifierats med tillägg från de bearbetade 

artiklarna med avsikt att inkludera hållbarhet inom textilbranschen. Uppsatsen 

identifierar även vilka utvecklingsmöjligheter det finns för 3DCE-konceptet inom 

textilindustrin.  

 

En systematisk litteraturstudie har använts som metod för att få en helhetsförståelse 

för hur 3DCE-konceptet kan appliceras inom textil, de begränsningar som har 

upptäckts med konceptet samt för att kunna identifiera vita fält inom området. 

Resultatet som har genererats från den systematiska litteraturstudien har ställts 

samman i en tabell över samtliga artiklar, den viktigaste informationen som har 

uppkommit beskrivs sedan och sammanfattas i slutet av kapitlet.  

 

Utöver möjligheten att applicera 3DCE-konceptet inom textilbranschen så har det 

framkommit att ett designcentriskt förhållningssätt inom företaget är centralt, design 

för miljömässig hållbarhet bör ske tidigt i produktutvecklingsfasen, tvärfunktionalitet 

bör genomsyra företagen och deras värdekedjor samt att produktens livscykel bör 

styras och hanteras från början till slut.  

 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, 3DCE, textil, produktutveckling, systematisk 

litteraturstudie.   
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Abstract 
Sustainability is partially a marginalized and complex area in the textile industry that 

needs to be developed and explored further. A designer can early in the product 

development process affect up to 80% of a products final environmental impact 

through the choices made for the design of the product. It also affects the processes 

associated with the product as well as the design of the value chain. Therefore there is 

a need for tools to include sustainability in the product development process; such a 

tool could be 3DCE (Three Dimensional Concurrent Engineering), which focus on a 

simultaneous development of product, processes and the value chain. 

 

The purpose of this bachelor's thesis is to describe whether 3DCE, in a theoretical 

way, can be applied in a textile product development process. The existing 3DCE-

ERM (Environmentally Responsible Manufacturing) model is modified with 

additions from the processed articles, with the intention to include sustainability in 

the textile industry. It also identifies development opportunities for the 3DCE concept 

in the textile industry. 

 

A systematic literature study has been used as a method to get an overall 

understanding of how the 3DCE concept can be applied in the textile industry, the 

shortcomings identified with the concept and the development opportunities for 

3DCE. The results generated from the systematic literature study have been compiled 

in a table consisting of all the articles; the main information that has emerged are then 

described and summarized at the end of the chapter. 

 

Apart from the possible application of 3DCE within the textile industry, it has 

emerged that a design centric approach within the company is crucial, design for 

environmental sustainability should be done early in the product development phase, 

cross-functionality should permeate the companies and their value chains, and the 

product life cycle should be controlled and managed from beginning to end. 

 

 

 

Keywords: Sustainable development, 3DCE, textile, product development, systematic 

literature study.  
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1. Inledning och problematisering 
Trots att många företag prioriterar hållbarhetsfrågor är det delvis ett marginaliserat 

område inom modeindustrin. Ett hållbarhetsperspektiv är nödvändigt genom hela den 

textila värdekedjan för att möta de behov och krav som konsumenter har idag, men 

inte minst för att sträva efter så hållbart producerade produkter som möjligt (Gmelin 

& Seuring 2014).  

 

Den textila värdekedjan definieras som en kedja som styrs av tillgång och efterfrågan 

och inkluderar led av producenter, leverantörer och detaljister där slutprodukten 

sedan hamnar hos konsumenten. En textil produkt går igenom ett stort antal steg och 

hanteras av många aktörer i de olika leden (Hedén & McAndrew 2010). Därav finns 

det inte en enkel lösning på komplexiteten om hållbarhet, då en del av värdekedjan är 

hållbar medan andra sektorer inte är det. Konsumenterna har dessutom mycket 

skiftande kunskaper om till exempel produktutveckling och hållbarhetsfrågor, och har 

därför en bristande förståelse för en högre prisbild för dessa produkter (Palomo-

Lovinski & Hahn 2014).  

 

Textilindustrin klassificeras som lågteknologisk och mogen, vilket innebär att 

förändringar sker långsamt. Samtidigt är företagen beroende av sina 

underleverantörer för att kunna genomföra förändringar, som ofta inte är lika tekniskt 

utvecklade, vilket försvårar processen med att få hela värdekedjan hållbar (von 

Tunzelmann & Acha 2006). 

 

Designers och produktutvecklare har ett ansvar för upp till 80 % av en produkts 

miljöpåverkan. De har möjlighet att redan tidigt i designprocessen göra mer 

miljövänliga val och kan påverka bland annat hur och varifrån material väljs, hur 

plaggen ska produceras, dess skötselråd samt att möjliggöra för återvinning av fibrer 

och material när produkten är förbrukad (Brahma & Lofthouse 2007; Esty & Winston 

2009; Thackara 2005 se Palomo-Lovinski & Hahn 2014). Det är i produktens tidiga 

designstadie som miljöovänliga material kan väljas bort och ersättas av hållbara 

material som i stort bestämmer produktens slutliga påverkan när det kommer till att 

skapa differentieringsvärde och nya möjligheter för konsumenter (Dangelico et. al 

2013). Situationen antyder att utbildning och kunskap inom hållbarhet är väsentligt 
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för designers och produktutvecklare som därigenom kan påverka företagskulturen 

och tillsammans leda företaget mot en hållbar utveckling. 

 
I dagsläget bär designers och produktutvecklare ett stort ansvar för skapandet av 

produkter som i dagens konsumtionssamhälle masskonsumeras och sedan slängs utan 

en tanke på återvinning eller återanvändning (Wood 2007). Detta problem kan bero 

på att designers och produktutvecklare har otillräckliga kunskaper kring produkternas 

negativa miljöpåverkan samt mindre väl utvecklade alternativa designstrategier för ett 

hållbart perspektiv. Vanligen arbetar designers med det estetiska området som ett 

huvudsakligt kunskapsområde men det som krävs är en samverkan och förståelse 

över gränserna till att inkludera forskning och teknisk expertis inom hållbarhet (Luke 

2008). Ett miljövänligt förhållningssätt börjar bli grundläggande i 

produktutvecklingsinnovation och det visar sig att företag inte kan lösa dessa 

utmaningar inom hållbarhet internt inom företaget, de måste börja samarbeta externt 

med andra företag och organisationer för att anskaffa ny kunskap och kompetenser 

som kan leda utvecklingen framåt (Dangelico et. al 2013).  

 

I dagsläget finns det olika teoretiska modeller som företag förhåller sig till för att 

organisera sin tillverkning genom skapandet av dynamisk kapacitetsutveckling och 

innovation (Pal & Torstensson 2011), bland annat 3DCE-modellen. 3DCE-begreppet 

introducerades av Fine (1998) och har sina rötter i concurrent engineering (CE) där 

man fokuserar på att utveckla produkter och processer samtidigt, men 3DCE-

begreppet vidareutvecklar CE och lägger vikten på en simultan design av produkt, 

processer och värdekedja. Detta begrepp för med sig många fördelar, som t.ex. 

kostnadsreduceringar, förkortade lanserings- och ledtider, förbättrad integration med 

tillverkare, förbättrad kvalitet m.m. men kan även användas för att introducera 

hållbarhet inom alla de berörda aspekterna av utveckling av produktdesign, 

processdesign och design av värdekedjan. Då begreppet är relativt nytt är det inte än 

vida vedertaget men har börjat användas inom t.ex. logistik och teknikbranschen 

(Ellram et al. 2008).  
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en systematisk litteraturstudie för att beskriva hur 

3DCE på ett teoretiskt sätt kan appliceras i en textil produktutvecklingsprocess, samt 

att kartlägga aktuell forskning i syfte att identifiera vita fält inom området. 

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur kan 3DCE appliceras i en textil produktutvecklingsprocess? 

• Hur skulle 3DCE-modellen kunna modifieras för att integrera hållbarhet inom 

textilindustrin? 

• Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för 3DCE inom textilindustrin? 

1.3 Avgränsningar 
Det kommer inte att göras några praktiska undersökningar, uppsatsen kommer endast 

att beskriva hur 3DCE på ett teoretiskt sätt skulle kunna appliceras. Social hållbarhet 

behandlas inte, utan enbart miljömässig hållbarhet. Teorin om 3DCE kommer att 

användas som en utgångspunkt, andra teorier kommer att användas som komplement 

för att modifiera teorin, men kommer inte att redogöras grundligt. Då forskning inom 

detta område är en färskvara som ständigt utvecklas så kommer den systematiska 

litteraturundersökningen att fokusera på vetenskapliga artiklar skrivna mellan 2000-

2016. 
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1.4 Disposition 
En genomgång av studien, varje kapitels innehåll beskrivs kort.   

 

Kapitel 1: Inledning och problematisering 

I uppsatsen inledning beskrivs bakgrunden till studien som handlar om att 

miljömässig hållbarhet måste få större utrymme inom textilbranschen. En 

problematisering presenteras samt uppsatsen syfte och forskningsfrågor.  

 

Kapitel 2: Metod och material 

Systematisk litteraturstudie som metod presenteras. Sökstrategi med tillhörande tabell, 

urval och analysmetod presenteras. Metoddiskussionen redovisar för- och 

nackdelarna med metoden, samt validitet och reliabilitet diskuteras.  

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram  

Presentation av begreppsdefinitioner samt förklaring och redogörelse för 3DCE som 

teori ges med text, modeller och tabeller.  

 

Kapitel 4: Resultat 

De utvalda artiklarna redogörs i tabellform. De viktigaste beläggen som har 

identifierats från artiklarna presenteras och sammanfattas i slutet av kapitlet.  

 

Kapitel 5: Diskussion 

Forskningsfrågorna besvaras och beskriver hur 3DCE skulle kunna användas inom 

textilbranschen, hur 3DCE-modellen skulle kunna modifieras, vilka brister som 

tidigare forskare har hittat med 3DCE-konceptet och vilka utvecklingsmöjligheter det 

finns för 3DCE inom textilbranschen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över 

diskussionen.  

 

Kapitel 6: Slutsats 

Slutsatser dras och förslag på fortsatt forskning läggs fram.  
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2. Metod och material 
Systematisk litteraturstudie som metod beskrivs samt presentation av sökord, 

relevanta nyckelord, sökstrategi med tillhörande tabell, urval av artiklar och 

analysmetod.  

 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning har en systematisk litteraturstudie 

utförts. De artiklar som har valts ut är relaterad till problematiseringen, 

forskningsfrågorna samt en teoretisk modell. De har granskats i relation till varandra 

på ett analytiskt och kritiskt sätt. Metoden som har använts har vart en induktiv ansats, 

som innebär att material kommer att samlas in, analyseras och sedan kommer en 

slutsats att dras (Eriksson Barajas et al. 2013). 

 

Materialet består av tidigare forskning och teorier från böcker och vetenskapliga 

artiklar som har sökts fram genom Summon, Google Scholar och Web of science. 

Valet av källor motiveras. 

2.1 Systematisk litteraturstudie 
En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sedan 

sammanställa litteraturen som har hittats. Litteraturstudien har utformats efter en 

kvalitativ ansats som strävar efter att beskriva, förstå, förklara och tolka (Eriksson 

Barajas et al. 2013). Författaren strävar efter att nå en helhetsförståelse för hur 3DCE 

kan integreras i en textil produktutvecklingsprocess, att kunna identifiera vita fält 

inom ämnet och generalisera kunskap för att modifiera den befintliga 3DCE-

modellen. Vita fält definieras som en beskrivning av utvecklingsmöjligheter inom 

olika kunskapsområden som kan kombineras (Forsknings- och Innovationsrådet i 

Skåne (FIRS) & Soundingboard Innovation i Skåne 2012).  

2.1.1 Utvalda sökord 
Dessa sökord har valts ut för att få fram vetenskapliga artiklar som kan ligga till 

grund för att besvara uppsatsen syfte och frågeställningar. 

 

1. 3DCE 
2. Textile 

3. Concurrent engineering 

4. Integrated product design 
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2.1.2 Sökstrategi 
Med de utvalda sökorden har en fritextsökning gjorts i databaserna Summon, Google 

Scholar och Web of Science. Enligt Boolesk sökteknik så har operatorn AND valts 

för att utöka sökningen, OR och NOT har valts bort då de är begränsande (Libris 

2015) och det är kombinationen av sökorden som är relevant i detta fall. Ett sökfilter 

har aktiverats vid alla sökningar så att det endast kommer upp vetenskapliga artiklar. 

Vid sökning i Summon sattes ett ämnesfilter på så att urvalet skulle bli mer relevant 

vid en sökning med många träffar. Ämnesområdena som valdes var business, 

economics, engineering och environmental sciences så att det endast skulle resultera i 

artiklar som behandlade sökorden i en relevant ämneskontext. Vid de olika 

sökningarna, samt på de olika databaserna, återkom ömsom samma artiklar. De 

räknades med för att visa på antal träffar på relevanta artiklar men räknades bara med 

en gång i det slutliga urvalet.  

 

Sökningen på Google Scholar resulterade i ett stort antal sökträffar och det 

aktiverades ett filter för publiceringsår mellan 2000-2016, samt ett språkfilter för 

endast engelskspråkiga artiklar för att minska antalet träffar. För att specificera det 

ytterligare ändrades sökningen till Three dimensional concurrent 

engineering ”3DCE”.  

 

Då sökningarna på Google Scholar och Summon resulterade i ett stort antal träffar på 

olika sökord och kombinationer så ansågs det inte rimligt att gå igenom exakt alla 

sökträffar. Flertalet av artiklarna hade redan dykt upp genom de tidigare sökningarna, 

så författaren ansåg att det fanns en duglig grund att genomföra undersökningen på.  

 

2.1.3 Urval av artiklar 
Artiklarna har valts ut genom ett teoretiskt urval, Eriksson Barajas et al. (2013) 

beskriver det som ett urval som styrs av idéer och tankar kring en teori som växer 

fram om ett fenomen. Artiklar som inte enbart handlar om hållbar utveckling eller 

textil har valts ut för att få en bredare kunskap om 3DCE, concurrent engineering och 

integrated product design för att enklare kunna generalisera kunskap och teorier för 

att sedan modifiera och utveckla 3DCE-modellen.  
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I det första urvalet bedömdes artiklar främst efter relevanta titlar samt relevanta 

nyckelord, antalet skalades sedan ner efter att ha granskat artiklarnas abstract. Det 

andra urvalet var också beroende av utvalda inkluderings- och exkluderingskriterier 

för att smalna av urvalet. I det andra urvalet lästes abstracts noggrannare och 

artiklarnas inledning granskades översiktligt.  

 

Inkluderingskriterier: 

Vetenskapliga artiklar skrivna mellan år 2000-2016, skrivna på engelska, 

innehållande relevanta nyckelord, inom relevanta ämnesområden samt relevanta titlar. 

 

Exkluderingskriterier: 

Artiklar med ”textil” som avser fibrer och textil som material, då det är textilindustrin 

som är av relevans. Artiklar som endast fokuserar på ett specifikt land och inte 

industrin. Äldre artiklar än 2000, ickevetenskapliga artiklar, betalnings- och 

beställningsartiklar (på grund av en begränsad budget, tillgänglighet och tidsram).  

 

Det tredje urvalet av artiklar resulterade i 11 stycken artiklar som kvalitetsbedömdes 

efter en granskningsmall som har grundats på en granskningsmall från Willman et al. 

(2011). Den har modifierats något för att passa tilltänka artiklar och ämne, då de är 

framtagna för systematiska litteraturstudier inom pedagogik- och vårdvetenskap. 

Granskningsmallen samt varje enskild artikels bedömning presenteras som en bilaga.  

 

Dessa 11 artiklar har lästs noggrant och sedan analyserats. De presenteras i en tabell i 

kapitel 4 tillsammans med en redogörelse för de huvudsakliga fynd som har hittats 

och som sedan sammanfattas i slutet av kapitlet.  
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2.1.4 Relevanta Nyckelord 
De nyckelord som har valts ut har använts som hjälp för att välja ut relevanta artiklar 

när sökresultatet har bearbetats. Nyckelorden är en indikation på att artiklarna 

behandlar ämnen som är intressanta för uppsatsens syfte. De har främst granskats i 

samband med det första urvalet av artiklar och har använts som en kompass för att 

navigera bland det stora antalet artiklar som har dykt upp vid sökningarna.  

Ø Three dimensional concurrent engineering 

Ø 3DCE  

Ø Product development 

Ø Sustainability  

Ø Environmentally Responsible Manufacturing  

Ø New Product Development  

Ø Supply Chain Management 

Ø Product design  

Ø Process design  

Ø Engineering  

Ø Innovation  

Ø Concurrent engineering  

Ø Strategy  

Ø Fashion industry  

Ø Textile 

Ø Sustainable development
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2.1.5 Tabell över sökstrategi 
Tabellen visar hur sökstrategin har gått till; vilka sökord och kombinationer som har använts 

på de olika databaserna, antal träffar och antal utvalda artiklar efter de olika urvalen.  

 

 

 

 

 

Databas	 Sökord	 Träffar	 Utvalda	efter	

relevans	

Utvalda	efter		

läst	abstract	

Summon	 3DCE 31 11 6 

3DCE AND textile 2 2* 0 

Concurrent engineering AND textile 2109 14*(*) 2 

Integrated product design AND 

3DCE 

18 8* 1 

Google	

Scholar	

3DCE 2970 - - 

Three dimensional concurrent 

engineering ”3DCE” 

78 24*(*) 2 

3DCE AND textile 437 12*(*) 0 

”Concurrent engineering” AND 

textile 

2280 - - 

Integrated product design AND 

3DCE 

514 - - 

Web	of	

Science	

3DCE 20 5* 0 (3)** 

3DCE AND textile 0 0 0 

Concurrent engineering AND textile 5 0 0 

Integrated product design AND 

3DCE 

3 3* 0 

	 Summa antal artiklar 8467 79 11 

Tabell 1 
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* Vissa artiklar återkommer i sökresultatet vid de olika sökningarna och i olika databaser.  

** Även då intressanta artiklar dök upp så valdes de bort då de kostade pengar eller var 

beställningsvaror. 

2.2 Analysmetod 
För att analysera de utvalda artiklarna har en blandning av två metoder använts: inspiration 

från konstant jämförande metod (även kallad grundad teori) och kvalitativ metasyntes. 

Grundad teori innebär att utifrån insamlad data generera teori eller utveckla redan existerande 

teorier. Grundad teori kan alltså ses som både en datainsamlings- och bearbetningsmetod. 

Datainsamling, analys och teoribildning pågår samtidigt. En teoretisk modell växer fram 

genom begrepp och att söka kopplingar mellan dessa (Eriksson Barajas et al. 2013).   

 

Kvalitativ metasyntes används för att sammanställa enskilda kvalitativa studier på en abstrakt 

nivå genom tolkning och sammanställning. Datainsamlingen sker genom att studierna väljs 

efter den relevans de har för forskningsfrågorna. Datan som framkommer genom studierna 

jämförs, översätts och analyseras vilket leder till nya tolkningar som inkluderar och belyser 

meningen av resultaten i de utvalda studierna (Eriksson Barajas et al. 2013).  

 

Vita fält (definieras under rubriken ”systematisk litteraturstudie”) inom 3DCE-konceptet har 

identifierats genom analys av artiklarna samt egna tolkningar. De har använts för att 

modifiera den befintliga 3DCE-modellen och för att utveckla 3DCE-konceptet kombinerat 

med andra forskningsområden och tillägg, som har belysts i resultatet från artiklarna. 
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2.3 Metoddiskussion 
Reflektioner över för- och nackdelar med den valda metoden samt intressanta tillägg som 

kunde ha gjorts. En diskussion förs över uppsatsen reliabilitet och validitet. 
 
 
Fördelen med att ha utfört en systematisk litteraturstudie har varit att uppsatsen har grundats 

på vetenskaplig och relevant forskning inom, för uppsatsen, intressanta ämnen. En annan 

fördel är att slutsatser från forskning från forskare med olika bakgrunder och som arbetar 

inom olika områden har bearbetats, och därav har resultatet haft mindre risk att påverkas utav 

forskarnas förutfattade meningar och ett bredare perspektiv har erhållits.  

 

Det skulle ha varit intressant att komplettera den systematiska litteratursökningen med 

intervjuer med sakkunniga då det skulle kunnat öka den övergripande förståelsen för 3DCE-

konceptet bättre, det skulle även kunnat leda till en intressant diskussion om 

utvecklingsmöjligheterna för 3DCE inom textilbranschen. Det valdes tyvärr bort på grund av 

tidsbegränsningen för uppsatsen.  

 

Nackdelen med att utföra en systematisk litteraturstudie har varit att sökresultaten resulterade 

i väldigt många träffar och det har inte funnits möjlighet att gå igenom flera tusen artiklar. 

Därför kan intressanta artiklar ha missats som annars skulle kunnat bidra till resultatet. En 

annan nackdel har varit brist på tillgång i alla de databaser som finns, vilket har resulterat i 

bortfall av intressanta artiklar. Även artiklar som har krävt betalning eller beställning har 

valts bort på grund av begränsad budget och tid, vilket även det kan ha orsakat bortfall av 

intressanta artiklar. 

 

2.3.1 Reliabilitet 
Om sökstrategin som har återgetts i metodkapitlet följs för det första urvalet av artiklar så blir 

utfallet detsamma vid en ny sökning i de olika databaserna. På så sätt anses reliabiliteten vara 

god, då samma artiklar har dykt upp igen. Däremot vid det andra och tredje urvalet så har de 

utvalda artiklarna valts ut efter att ha läst abstracts och det har gjorts en noggrannare 

granskning av artiklarna av författaren själv, då spelar personliga åsikter och subjektivitet in. 

Ifall en annan person utför sökningen kanske de skulle bedöma att andra artiklar var av 

relevans, då deras subjektivitet påverkar deras bedömning. Nyckelorden kan dock användas 

för jämförelse. En annan person från en annan högskola eller med annan behörighet på 
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databaserna skulle eventuellt få upp andra eller fler sökträffar, vilket påverkar reliabiliteten. 

Författaren har dock gjort sitt yttersta för att välja ut pålitliga, vetenskapliga och relevanta 

artiklar som inte har vinklats utefter några förutfattade meningar som grund till uppsatsen.  

 

2.3.2 Validitet 
Författaren började uppsatsen med en förförståelse om att miljömässig hållbarhet måste 

integreras mer inom textilbranschen. Validiteten anses vara god då studiens resultat 

överensstämmer med syftet. Datainsamlingen och sökstrategin har beskrivits noggrant i 

metodkapitlet. För att se problemet ur flera synvinklar så har artiklar av olika forskare som är 

specialister inom olika områden valts ut. Sökresultatet kan dock ha påverkats negativt av de 

ovan nämnda anledningar till att artiklar kan ha missats, vilket påverkar validiteten. 

Bedömningen har gjorts att det trots det finns en rimlig grund att basera uppsatsen på.  
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3. Teoretisk referensram 
Den teori som fungerar som utgångspunkt för uppsatsens syfte redogörs och förklaras i detta 

kapitel med text, figurer och tabeller.  

3.1 Begreppsdefinitioner 
Återkommande begrepp definieras i detta avsnitt då de behöver förklaras för läsarens 

fortsatta förståelse. 

 

Three-dimensional concurrent engineering (3DCE) = Simultan design och utveckling av 

produkt, process och värdekedja (Fine 1998). 

 

Concurrent Engineering (CE) = En metod för att utveckla produkter där de olika 

processerna bearbetas simultant istället för konsekutivt. Det förkortar tiden för 

produktutveckling samt för att få ut en produkt på marknaden, minskar kostnader och ökar 

produktiviteten (Fine 1998). 

 

New Product Development (NPD) = Processen att utveckla en ny (eller vidareutveckla en 

befintlig) produkt som ska hamna på marknaden. NPD är nödvändigt för alla företag som 

måste följa förändringar och marknadstrender (Ellram 2008). 

 

Environmentally Responsible Manufacturing (ERM) = ERM definieras som ett system 

som integrerar produkt– och designfrågor tillsammans med frågor om produktionsplanering, 

kontroll och supply chain management. Målet är att identifiera, kvantifiera, bedöma och 

hantera flödet av miljöavfall för att i slutändan minska dess inverkan på miljön samtidigt som 

man försöker maximera resurseffektiviteten (Melnyk et al. 2001). 

Early supplier involvement (ESI) = Fokuserar på att tidigt i design- och 

utvecklingsprocessen involvera tillverkare för att bland annat reducera kostnader, ledtider och 

förbättra produktens kvalitet. Stor lärdom kan erhållas från erfarna tillverkare och långvariga 

relationer kan etableras (Bonaccorsi &Lipparini 1994; 

Hartley et al. 1997; Wynstra et al. 2001). 
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Ellram et al. (2008) s. 1621. 

3.2 Teori 

3.2.1 Three-dimensional concurrent engineering (3DCE) 
 
Three-dimensional concurrent engineering (3DCE) är en relativt ny teoretisk modell (Ellram 

et al. 2007) och definieras som simultan design och utveckling av produkt, process och 

värdekedja (Fine 1998). Se modellen nedan för en förklaring av 3DCE-koceptet och dess 

olika beståndsdelar.  

 

 

Då traditionell NPD (New Product Development) främst fokuserar på produkten i sig, så 

representerar Concurrent Engineering (CE) en typ av produktutveckling som fokuserar på 

samtidig design av produkt och process genom att arbeta tvärfunktionellt inom företaget 

tidigt i utvecklingsprocessen (Koufteros et al. 2002; Blackburn et al. 1996; Swink 1998). 

Företag som använder sig av tvådimensionell CE tenderar dock ofta att förbise utvecklingen 

av värdekedjan (Fine 1998). 3DCE har sina rötter i CE, men tar alltså produktutvecklingen 

steget längre genom att samtidigt fokusera på att utveckla produkt, process och värdekedja 

för att förbättra NPD. 3DCE kan användas för att integrera NPD och ERM (Environmentally 

Responsible Manufacturing) som involverar utvecklingen av produkter som samtidigt 

minskar direkt och framtida miljöpåverkan, samt maximering av resurseffektivitet (Ellram et 

Figur	1 
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al. 2008). Se modellen nedan för en förklaring av 3DCE-ERM konceptet. 

 

Ellram et. al (2008) s. 1628. 

 

Tabellen nedan ger en definition av 3DCE-konceptets beståndsdelar: 

3DCE-koncept Definition 

Produkt Produktdesign behandlar en produkts specifikationer. 

Process Processdesign fokuserar på de metoder som används för att tillverka 

produkten och inkluderar b.la. metoder, fabriksanläggningar, utrustning och 

produktion.  

Värdekedja Värdekedjans design avser in-sourcing och out-sourcing, logistik, tillverkare, 

konsumenter och den typ av relationer som en organisation har med andra 

medlemmar av värdekedjan.  

 Tabell 2 

 

 

Figur	2 

Ellram et al. 2007.  
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3DCE medför andra potentiella fördelar så som reducerade kostnader, reducerade ledtider 

från tillverkning ut på marknaden, förbättrad integration med tillverkare samt förbättrad 

kvalitet; vilket är generella mål för NPD (Fine 1998: Balasubramanian 2001: Klassen & 

Angell 1998).  

3DCE-perspektivet avser hela produktens livscykel, från dess födsel till att möjliggöra för 

återvinning (Ellram et al. 2008). Forskning visar på att hållbara processer måste integreras i 

alla steg av värdekedjan samt i hela produktens livscykel (Handfield et al. 1997).  

Ellram et al. (2007) tar upp ett exempel där ett teknikföretag har använt 3DCE i utvecklingen 

av nya produkter. Företaget har ett ”design för”-initiativ som förenar de största 

organisationsprocesserna samt värdekedjans design i NPD-processen. Redan på idéstadiet för 

en ny produkt så övervägs alternativ för material och tillverkare, vilket påverkar värdekedjans 

utformning samtidigt som tillverknings- och distributionsprocesserna. Länkarna mellan alla 

de olika processerna, inklusive värdekedjans utveckling, kartläggs och spåras på en matris 

som inkluderar åtta stycken huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Dessa åtta 

huvudkategorier är; design, kostnader, juridik, tillgänglighet, tillverkningsbarhet, kvalitet, 

leverantörer, miljö samt hälso- och säkerhetspåverkan. Alla element som uppstår som kan 

utgöra ett hot för kostnader, funktionalitet eller timing för den nya produktens lansering 

belyses och prioriteras tills problemet har behandlats. Detta formaliserade och illustrerade 

vikten av att simultant hantera produkter, processer och värdekedjan. Företaget i fråga 

rapporterade om att sedan de haft detta tillvägagångssätt så har deras produktlanseringar haft 

avsevärt färre problem.   

 

Tabellen nedan visar på hur de olika beståndsdelarna kopplas samman med varandra, hur de 

bidrar till 3DCE samt dess fördelar: 

3DCE-koncept	 Område	 Bidrag	till	3DCE	 Fördelar	

Produktdesign/	

Processdesign	

Produkt och 

process. 

Ett nära förhållande existerar 

mellan tillverkningsprocesser, 

produktens volym och produktens 

natur. Att effektivt länka samman 

dessa har empiriskt visats förbättra 

kostnader, kvalitet, tid och 

flexibilitet. 

Förbättrat rörelseresultat, 

Förbättrat penningflöde. 
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	 Concurrent 

engineering. 

Kopplar samman produkt- och 

processutveckling, teknologi, 

organisationsstrukturer och 

kommunikationskanaler till bättre 

produktutvecklingsprestation inom 

tid till marknad, 

utvecklingskostnader, kvalitet och 

generella produktutföranden. 

Främjande av 

produktinnovation och 

kvalitetsfokus, 

snabbare lansering, 

Kostnadsreduceringar, 

Kvalitetsförbättringar, 

Förbättrad 

kundtillfredsställelse, 

Högre vinst. 

 

Processdesign/	

Design	av	

värdekedjan	

	

Logistik, lager, 

tillverkning, 

information. 

Förenar den dubbelriktade 

(konsument-tillverkare) vikten av 

informationsbyte, integration av 

process- och lagerstyrning i 

värdekedjor med åtskilliga nivåer. 

Minskat lager, 

kostnadsreduceringar, 

vinstökning, förbättrat 

informationsflöde, 

förbättrade 

distributionskanaler, 

förbättrat förhållande 

mellan tillverkare och 

konsument. 

Produktdesign/	

Design	av	

värdekedjan	

Tidigt 

involverade 

tillverkare. 

Att involvera tillverkare tidigt i 

design- och utvecklingsprocessen 

kan leda till förbättrad 

tillverkning, förkortade ledtider, 

minskad risk för konflikter och 

ökad chans för produktens 

framgång. 

Reducerade 

tillverkningskostnader, 

förkortade ledtider, 

förbättrad design med 

avseende för tillverkning, 

minskad risk för konflikter, 

generellt ökad NPD-

framgång. 

	 Konsumentens 

åsikt. 

Konsumenten är den största 

kritikern avseende kvalitet och 

produktens prestanda. En 

förståelse för konsumentens 

behovs krävs, och inkorporerat 

med NPD kan det minska tid för 

lansering, förbättra kvalitet samt 

försäkra projektets övergripande 

framgång på marknaden. 

Förbättrad kommersiell 

framgång, minskad 

lanseringstid. 
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Ellram et al. 2007.  

 

Sambandet mellan produkt- och processdesign 
Fine (1998) observerar att sambandet mellan produkt och process avser teknologin, 

specifikationer, samt utrustning som används. Det är ett väletablerat faktum att utvecklandet 

av ett nära samband mellan produkt- och processdesign (Hayes & Wheelwright 1979a, b) 

resulterar i förbättrat övergripande rörelseresultat på flera punkter (Ettlie, 1995; Safizadeh et 

al. 1996), inklusive penningflöde (Kim et al., 1992). 3DCE-modellen lyfter fram vikten av att 

utveckla produkter och processer som stödjer en gemensam strategi (Fine 1998).  

 

Sambandet mellan process- och värdekedjedesign 
3DCE-modellens samband mellan värdekedja och processer fokuserar på tillverkningssystem, 

samt huruvida tillverkningen ska ske i egen fabrik eller om man ska producera hos annan 

tillverkare (Fine 1998). Sambandet mellan värdekedja och processdesign inkluderar 

logistiksystem, så som transport och dess påverkan på värdekedjan (Carter and Ferrin, 1995), 

processer för lagerstyrning - med avseende för hur mycket inventarier som kommer att hållas 

genom värdekedjan, var det kommer att lagras (Evers & Beier 1998), processer för 

informationsteknik och informationsbyte (Fine, 1998; Kopczak & Johnson 2003) samt 

tillverkningsprocesser som konverterar råmaterial till färdiga produkter och beståndsdelar 

(Childerhouse and Aitkey, 2000; Lee, 2002). Enligt 3DCE-modellen borde tyngden på 

integrationen mellan värdekedja och processer inkludera alla medlemmar av värdekedjan; 

från leverantörer till slutkonsument (Fine 1998). Ellram et al. (2007) refererar till Christopher 

& Towill, (2001, 2002) och påstår att forskare har kommit fram till att effektivt agerande 

inom logistik, information och inventariesystem inom värdekedjan spelar en avgörande roll 

för att försäkra snabb och effektiv respons på konsumenters krav. Låg produktionskostnad är 

ett viktigt kriterie, men snabbt agerande och kvicktänkthet är av mer betydande vikt inom 

processer och värdekedjan.  

	 Kanalstruktur/ 

Design. 

Design och struktur för kanaler 

betydande för övergripande 

framgång för produkten. 

Organisationer som konkurrerar 

som integrerade nätverk jämfört 

med kanalmedlemmar har bättre 

prestationsresultat. 

Högre vinst för 

kanalmedlemmar, lägre 

pris för konsumenter. 

Tabell 3 
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Sambandet mellan produkt- och värdekedjedesign 
Fine (1998) identifierar sambandet mellan produkt- och värdekedjedesign som produktens 

arkitektur och huruvida produktion ska ske i egen fabrik eller inte. ESI (Early supplier 

involvement) fokuserar på att tidigt i design- och utvecklingsprocessen involvera tillverkare. 

Ellram et. al (2007) har tolkat Bonaccorsi & Lipparini (1994); Hartley et al. (1997); & 

Wynstra et al. (2001) och menar att ESI kan användas för effektivitetsförbättringar, så som 

reducerade utvecklingskostnader och ledtider, eller effektivitetsmål som inkluderar 

reducering av produktkostnader och förhöjt produktvärde. Att välja rätt tillverkare och att 

etablera den rätta typen av relationer med dem är viktiga beståndsdelar i att bygga ett 

effektivt nätverk av tillverkare, som bör baseras på en teknisk överlägsenhet och 

samarbetsvilja (Fine 1998).  

 

Att designa och styra värdekedjan för att leverera det som konsumenterna efterfrågar är 

viktigt för att ett företag ska bli framgångsrikt (Griffiths et al., 2000; Christopher & Towill, 

2001, 2002). 3DCE-modellen förstärker den potentiella fördelen med att inkorporera 

värdekedjan nedströms genom konsumenternas åsikter i det tidiga skedet av 

produktutveckling (Ellram et al. 2007).  
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4. Resultat 
Resultatet består av det slutliga urvalet av artiklar som presenteras i tabellform med 

källhänvisning, artikelns syfte samt bedömningsgrad från granskningsmallen. Se bilagor för 

hur granskningsmallen är utformad och vad de olika graderna innebär. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av den viktigaste informationen som har identifierats från 

granskningen av artiklarna.  

Nr.	 Författare	 Titel	 Syfte	 Kvalitet	

1.	 Kumar, M. & Raman, 

J. 2015 

A Supply Chain 

Collaboration Model for 

Product Development 

with R&D Subsidies. 

Den här studien presenterar en dynamisk 

modell för samarbete i värdekedjan med 

två innovativa R&D aspekter; en vertikal 

R&D aspekt som förbättrar kvaliteten på 

existerande och differentierade produkter, 

samt en horisontell R&D aspekt som 

skapar nya och differentierade produkter. 

Studien presenteras i en kontext av 

relationen mellan värdekedjans 

samarbeten och produktdesign.  

Grad 1 

2.	 Pal, R. 2011 Identifying Organizational 

Distinctive Competence 

by Business Mapping in a 

Global Textile Complex. 

Studien utvecklar en matris som 

kartlägger företagskompetens för att 

effektivisera organisationerna enligt deras 

mönster av distinkt kompetens, 

dekonstruerat genom 3DCE-konceptet. 

Grad 1 

3.	 Gmelin, H. & Seuring, 

S. 2014 

Determinants of a 

sustainable new product 

development.  

 

Syftet är att sammankoppla NPD och 

hållbarhet genom att tillhandahålla en 

konceptuell inramning som belyser 

kopplingen mellan hållbarhet och NPD 

med ett livscykel- och produktbaserat 

perspektiv. 

Grad 2 

4.		 Gmelin, H. & Seuring, 

S. 2014 

Achieving sustainable 

new product development 

by integrating 

product life-cycle 

management capabilities. 

Syftet med studien är att utveckla 

effekterna av de tre 

produktlivscykelmanagement-pelarna 

(Produktdatahantering, processhantering 

och teknisk projektledning) för att 

underlätta integrationen av NPD och 

hållbarhet.  

Grad 1 

5.		 Ellram, L.M., Tate, Product-process-supply Syftet med studien är att addera belägg Grad 1 
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W.L. & Carter, C.R. 

2007 

chain: an integrative 

approach to three-

dimensional concurrent 

engineering. 

 

till det redan existerande 3DCE-konceptet 

och att identifiera problem som hindrar 

användandet av det.  

6.	 Ellram, L.M., Tate, W. 

& Carter, C.R. 2008 

Applying 3DCE to 

environmentally 

responsible manufacturing 

practices. 

Den här studien undersöker ifall 3DCE 

kan användas för att integrera NPD och 

ERM och resultera i ett mer miljövänligt 

utfall än en separat och o-koordinerad 

applicering av miljömässiga 

hållbarhetsmål och NPD. 

Grad 1 

7.	 Pal, R. 2015 Applying 3DCE for value 

creation in second-hand 

clothing 

chain: A Swedish study. 

Studien undersöker värdeskapandet i 

second hand-värdekedjor längs med 

3DCE-perspektivet.  

Grad 1 

8.	 Pal, R., Torstensson, 

H. 2011 

Aligning critical success 

factors to organizational 

design: A study of 

Swedish textile and 

clothing firms. 

Syftet med studien är att undersöka 

3DCE vid syntetisering och 

upprätthållande av kritiska 

framgångsfaktorer för organisationer, 

samt att betona den existerande luckan 

mellan förslag i utformningen av kritiska 

framgångsfaktorer och de ”riktiga 

lösningarna” som är grundläggande i ett 

dynamiskt systems perspektiv. 

Grad 1 

9.	 Marsillac, E. & Roh, J. 

2014 

Connecting product 

design, process and 

supply chain decisions to 

strengthen global supply 

chain capabilities. 

 

Studien avser att adressera 

forskningsglappet mellan direkta och 

indirekta effekter från produktdesign på 

process- och värdekedjeaktiviteter genom 

att undersöka hur och varför förändringar 

i produktdesign formar processer och 

tillämpning av värdekedjan, samt hur 

dessa förändringar påverkar globala 

värdekedjors beteende och kapacitet.  

Grad 1 

10.	 Khan, O., Christopher, 

M. & Creazza, A. 

2012 

Aligning product design 

with the supply chain: a 

case study. 

Syftet är att undersöka kopplingen mellan 

produktdesign och värdekedjan samt att 

identifiera hur den här kopplingen 

påverkar ett företags värdekedjas 

lyhördhet och motståndskraft.  

Grad 1 

11.	 Vezzetti, E., 

Alemanni, M. & 

Supporting product 

development in the textile 

Studien syftar till att bidra med en 

färdplan för hur och vart PLM kan hjälpa 

Grad 1 
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4.1 Identifikation av viktiga belägg 
 
Artikel 1:  

Kumar & Raman (2015) hävdar att det i dagens snabbt utvecklande marknad gäller att 

designa produkter som matchar processer, och värdekedjeprocesser som matchar 

produktplattformer och värdekedjor. Om den här gemensamma designen görs väl 

tillsammans med fokus på att hantera produktutvecklingsprocesser så kan 

produktkostnaderna minska och lanseringstiden till marknaden förkortas avsevärt. Förmågan 

att designa en produkt måste kompletteras med förmågan att hantera en komplex värdekedja 

som levererar produkten till marknaden. Det finns inget belägg för att en värdekedja som är 

optimal för en specifik uppsättning av produkter fortsätter att vara optimal när 

produktlinjerna utökas. Därför borde värdekedjan designas om varje gång en ny produkt 

lanseras på marknaden då produktegenskaper som definieras i NPD-fasen påverkar 

värdekedjans utformning (Kumar & Raman 2015). 

 

Artikel 2: Fallstudier av två svenska textilföretag visar på att kartläggning av företagen 

hjälper för att prioritera organisationsaktiviteter, lokalisera styrkor och karaktärisera dem 

längs med produkt-, process-, och värdekedjans attributer (3DCE) för att utveckla kritiska 

framgångsfaktorer (Pal 2011). 

 

Artikel 3: Det är viktigt att involvera livscykelmanagement och 

produktlivscykelmanagement för att nå hållbar produktutveckling. Det 

produktlivscykelfokuserade tillvägagångssättet bidrar med den nödvändiga strukturen för en 

gemensamt hållbar produktutveckling på grunderna av tvärfunktionalitet inom avdelningar 

och företag avseende processer, data och mänsklig kompetens. Produkter definieras av deras 

livscykler och forskningen växer inom PLM (Product Life cycle Management) (Gmelin & 

Seuring 2014). PLMs inflytande på utvecklandet av nya produkter är strategiskt baserat då en 

Macheda, J. 2015 industry through the use 

of a product lifecycle 

management approach: a 

preliminary set of 

guidelines. 

utvecklingen av textila produkter, 

speciellt de som snabbt borde utvecklas 

för att kunna besvara ombytliga 

konsumenters krav genom att adoptera ett 

användarcentrerat förhållningssätt.  

Tabell 4 
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produkts karaktäristik definieras av integrationen av produktprocesser, produktdata och 

produktrelevanta människor (Gmelin & Seuring 2014), där även möjligheten finns att tidigt i 

utvecklingsprocessen influera en produkts hållbarhetsgrad (Evans et al. 2007). Beslut 

kommande från högsta ledningen i ett företag är av stor vikt för företagets hållbara utveckling 

då det är de högt uppsatta cheferna som avgör hur produktutvecklare ska utveckla processer 

som siktar på mindre miljöpåverkan och lägre kostnader (Yen & Yen 2012). Undersökningar 

har visat på att produktutvecklingsprojekt som stödjs av en högre ledning är mindre benägna 

att läggas ner (Green 1995). Utan ett integrerande PLM-tillvägagångsätt som bidrar med 

gemensam data och processer är det svårt att möjliggöra hållbar NPD på ett effektivt sätt 

(Gmelin & Seuring 2014). 

 

Artikel 4: PLM (Product Life cycle Management) består av tre grundpelare; 

produktdatahantering, processhantering samt teknisk projektledning. Dessa pelare används 

för att underlätta integreringen mellan NPD och hållbarhet. Med PLM kan globalt utspridda 

processer effektiviseras tvärfunktionellt genom företag och avdelningar, 

utvecklingsprecisionen kan på grund av en gemensam databas förstärkas (Gmelin & Seuring 

2014). 

 

Artikel 5: Forskning som sammankopplar 3DCEs olika beståndsdelar är begränsad, många 

behandlar två av kopplingarna och nämner den tredje utan någon mer ingående integration. 

Forskning och utförande av 3DCE är limiterat, det mesta som finns skrivet om det är 

konceptuellt eller modell-orienterat (Ellram et al. 2007). 

 

Artikel 6: Den miljömässiga påverkan från nya produkter tas ofta i beräkning efter att 

produkten är producerad, istället för parallellt under utvecklingsprocessen (Angell & Klassen 

1999; Handfield et al. 2001). 3DCE utgör en plattform för ERM att bli integrerad i NPD 

(Ellram et al. 2008). Även då många företag strävar efter miljömässig hållbarhet så är det en 

kritisk fråga då de är rädda att deras konkurrenskraft minskas genom höjda priser, längre 

tillverkningstider och konflikter med generella NPD-mål (Ellram et al. 2008). Hållbara 

åtgärder för produktdesign innebär bland annat användandet av miljövänliga material, 

användandet av färre material, att blanda så få olika material som möjligt så att återvinning 

möjliggörs vid slutet av produktens livscykel (Sarkis & Rasheed 1995; De Ron 1998). 

Miljövänliga förpackningar kan resultera i reducerade kostnader, lägre vikt och associerade 

logistiska kostnader samt minskad mängd material som kasseras som avfall (Maxwell et al. 
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1997). Ett hållbart förhållningssätt till produktdesign avser hela produktens livscykel 

(Handfield et al. 1997). 

 

Processrelaterade ERM-initiativ inkluderar fokus på processer som minskar avfallskällan. 

Avfall kan definieras som varje aktivitet som skapar tilläggskostnader för organisationen eller 

förbrukar resurser utan att generera en balanserande fördel för företaget (Carter & Ellram 

2003; Safizadeh et al. 1996). Minskning av avfall kan åstadkommas genom förändringar 

inom produktionsprocesser, verksamhetsförbättringar som minskar avfall samt förbättrad 

inventariehantering (Angell & Klassen 1999;  Sarkis & Rasheed 1995; Starik & Rand 1996; 

Sabatini 2000). Värdekedjor som inkluderar ERM-initiativ fokuserar på effekterna av 

företagets aktiviteter utanför företagsgränserna, så som relationer mellan tillverkare och 

konsumenter eller leveransmekanismer. De kan direkt involvera externa intressenter för att 

vinna perspektiv utanför det egna företaget, externa intressenter tillsätts för särskilda 

anledningar, som att involvera tillverkare för att reducera avfall eller nyttja mer miljövänliga 

material i deras aktiviteter (Min & Galle 2000; Walton et al. 1998; Carter & Narasimhan 

2000a; Carter & Narasimhan 2000b). 

 

Artikel 7: Det finns en stark koppling mellan produktdesign och återanvändningsmöjligheter 

(Pal 2015). Design för varaktighet och initiativ för när produkten är förbrukad är essentiella 

aktiviteter som ändrar produktarkitekturen och värdekedjans ansvar för aktörerna genom 

utökad produkthantering (Hvass 2014). Design för varaktighet, hållbar kommunikation och 

kreativ omkonstruktion är värdeskapare inom second hand där 3DCE kan appliceras. 3DCE 

tillhandahåller explicit förståelse och kategorisering för värdeskapande aktiviteter, samt ”var” 

och ”hur” man ska investera (Pal 2015). 

 

Artikel 10: Det finns en ökad förståelse för att värdekedjan ”börjar på ritbordet” (Krishnan & 

Ulrich 2001). Detta visar på behovet att adressera problem i värdekedjan tidigt i designstadiet 

för att ta hänsyn till produktdesignimplikationer för den totala värdekedjan när det gäller 

komponenter, materialtillgång eller kapacitetsbegränsningar (Khan et al. 2012).  För 

modeindustrin är det viktigt att veta vad kunden vill ha, men lika viktigt att arbeta med 

tillverkare som kan försäkra att de levererar produkterna i rätt tid, med rätt kvalitet och till 

rätt pris. Därför är design inte bara viktigt för produktens visuella utseende och funktionalitet, 

det har också en stor påverkan på värdekedjans prestanda och risker (Khan et al. 2012). 

Tvärfunktionalitet mellan designers, inköpare, mönsterkonstruktörer, affärsinnehavare och 
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tillverkare är av vikt för att öka lyhördheten inom värdekedjan, som i sin tur reducerar 

ledtider och risker inom värdekedjan. Användandet av standardiserade strukturer och 

kartläggning av processer bidrar till att snabbt kunna kommunicera och agera genom 

värdekedjan (Khan et al. 2012).  

 

Produkt- och värdekedjedesign måste på ett bättre sätt kopplas samman genom att involvera 

värdekedjans beslutstagare i produktdesignens tidiga utvecklingsfas. Alla företagsprocesser 

och funktioner som relateras till produktinnovation så som logistik, tillverkning, anskaffning, 

ingenjörsteknik, marknadsföringsledning och kvalitetskontroller bör bli direkt involverade i 

alla steg av produktdesignprocessen (Khan et al. 2012). Design bör expanderas till alla 

aspekter av företaget och en förståelse krävs för den roll som design spelar i 

produktsegmentering, hanteringen av relationer med tillverkare och att anpassa produkter till 

marknadens förväntningar och bli mer konsumentcentriska (Khan et al. 2012). 

 

Artikel 11: Product Lifecycle Management (PLM) används redan inom till exempel 

bilbranschen, flyg- och rymdindustrin som ett välkänt förhållningssätt för att stödja 

produktutveckling. Textilbranschen däremot, som söker efter lösningar på att möta 

konkurrensen på en globaliserad marknad, behöver en ökad förståelse för hur dess processer 

och funktioner kan stödja företagsamheten (Vezzetti et al. 2015). De huvudsakliga faserna 

som utgör en produktutvecklingsprocess är planering, produktdesign och utveckling, 

material- och färgutveckling, sourcing och kvalitetförsäkran. Dessa faser borde utföras enligt 

ett CE-förhållningssätt. Det kan dock vara svårt att simultant hantera olika faser då resultatet 

av en handling kan påverka resultatet av en annan (Bruce & Daly 2004; Keenan et al. 1999).  

Det är viktigt att dela data genom hela produktens livscykel, även för att kunna hantera och 

kontrollera företagets processer. Detta kan göras genom att använda sig  

av en PLM-strategi (Vezzetti et al. 2015). 

 

Sammanfattning 

Många av författarna tar upp problemet med att en stor del av en produkts påverkan bestäms 

och utvecklas redan tidigt i designstadiet, både hållbarhetsmässigt och kostnadsmässigt 

(Ellram et al. 2008; Khan et al. 2012; Gmelin & Seuring 2014; Marsilliac & Roe 2014). 

Därför behövs det ett designcentriskt förhållningssätt inom företagen där man ser till 

konsekvenserna av produktdesign och hur detta kan påverka processer och värdekedjan 

(Khan et al. 2012; Marsilliac & Roe 2014). Samtidigt som produkter med nya egenskaper 
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ständigt utvecklas och genererar komplexa värdekedjor så måste även värdekedjorna utveckla 

en flexibilitet och anpassa sig efter de nya produkterna för att fortsätta vara optimala (Kumar 

& Raman 2015).  

 

3DCE kan även användas för att identifiera värdeskapare, prioritera och effektivisera 

aktiviteter och utveckla framgångsfaktorer för företagen (Pal & Torstensson 2011). 

Utveckling av hela produktens livscykel är en viktig del inom produktutveckling för 

hållbarhet och måste tas med i beräkningen (Gmelin & Seuring 2014).  

 

Tvärfunktionalitet inom företaget och mellan avdelningar är centralt för att samtidigt kunna 

hantera utveckling av produkter, processer och värdekedjan (Ellram et al. 2008). Det behövs 

standardiserade strukturer genom hela företaget för kartläggning av processer och aktiviteter 

(Khan et al. 2012), samt implementeringen av PDM så att företaget, dess värdekedja och 

andra berörda parter pratar samma ”dataspråk” då det är viktigt för att tvärfunktionaliteten 

ska fungera på ett optimalt sätt när produkt, processer och värdekedja ska utvecklas. 

Dataspråk som de olika parterna inte kan ”översätta” eller behandla kan inte heller hanteras 

(Gmelin & Seuring 2014; Vezzetti et al. 2015).  

 

Nätverkande mellan olika företag och organisationer nämns också som en viktig del inom 

hållbar utveckling, då man tillsammans kan åstadkomma förändring inom branschen på ett 

effektivare sätt än vad en ensam aktör kan. Beslut om utveckling och förändring måste 

initieras från högsta ledningen i företaget då det har visats att sådana projekt löper lägre risk 

för att läggas ner och engagemanget för utveckling troligtvis är större då (Ellram et al. 2008: 

Gmelin & Seuring 2014).  
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5. Diskussion 

 Svaren på forskningsfrågorna beskriver hur 3DCE skulle kunna användas inom 

textilbranschen, hur 3DCE-modellen skulle kunna modifieras för att integrera hållbarhet 

inom textilbranschen, vilka brister som tidigare forskare har hittat med 3DCE-konceptet och 

vilka utvecklingsmöjligheter det finns för 3DCE inom textilbranschen. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning.  

 

5.1 Forskningsfråga 1: Hur kan 3DCE appliceras i en textil 

produktutvecklingsprocess? 

 

Värdekedjorna inom textilbranschen är komplexa och består av många olika aktörer (Hedén 

& McAndrew 2010). 3DCE skulle kunna användas som ett verktyg i en textil 

produktutvecklingsprocess (Pal & Torstensson 2011) då det bidrar med ett utmärkt ramverk 

för att förstå många problem inom värdekedjan, och hanterar den komplexa interaktionen 

mellan människor och processer samt fysiska-, ekonomiska-, sociala-, och psykologiska 

strukturer. 3DCE kan också bidra med stora förbättringar och initiativ för förändringar inom 

kvalitetshantering, outsourcing, global sourcing och miljömässiga aspekter som simultant 

påverkar produkter, processer och värdekedjan som kan studeras och utformas efter ett 

3DCE-perspektiv (Ellram et al. 2007).  

 

3DCE är även ett koncept för att syntetisera och upprätthålla framgångsfaktorer för företag; 

när utvecklingen av produkter, processer och värdekedja linjeras så leder det till bättre 

driftresultat för företaget. Simultant beaktande av 3DCE-komponenterna kan åstadkomma 

och upprätthålla många framgångsfaktorer, det kan även hjälpa företaget att förstå 

nyckelområden att investera i, samt hur de ska investera tid och resurser (Pal & Torstensson 

2011).  

 
Miljömässig hållbarhet börjar mer och mer bli en prioriterad fråga men trots det så behandlas 

ofta miljömässiga mål och generella NPD-mål separat, vilket leder till avfall och överflöd 

inom systemet (Ellram et al. 2008). 3DCE kan användas för att integrera produktutveckling 

och hållbar utveckling (Ellram et al. 2008) även inom textilindustrin (Pal & Torstensson 

2011). Sammanslagningen av NPD-ERM kan leda till ett bättre resultat för företaget med 

lägre kostnader och mindre resursförbrukning än om de skulle behandlas separat (Ellram et al. 
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2008). Forskning visar på att hållbara processer måste integreras i alla stegen av värdekedjan 

och avse hela produktens livscykel (Handfield et al. 1997), vilket 3DCE, som ett verktyg 

under produktutvecklingsprocessen, kan bidra med (Ellram et al. 2008).  

 

Ellram et al. (2008) menar att för att kunna minimera den totala miljöpåverkan från dagens 

produkter så är det viktigt att överväga ERM-värdekedjors problem relaterade till både 

ingående och utgående produkters miljöpåverkan. 3DCE-design inom produktutveckling 

fokuserar på produktarkitektur, konsumentkrav, tillverkning, distribution, logistiksystem, 

inventariekontrollprocesser, informationsteknologi och informationsdelning. De flesta företag 

idag inser även fördelarna med att strategiskt hantera avfallsströmmar och förhindra 

föroreningar istället för att hantera allt avfall i slutet av kedjan (Ellram et al. 2008).   

 

Ellram et al. (2008) hävdar att den kritik som riktas mot 3DCE påstår att konceptet har ett 

alltför deterministiskt förhållningssätt. Det fokuserar på de rätta processer och procedurer för 

att få concurrent engineering att fungera, rätt timing och metoder för engagemang inom ESI 

eller leverantörsutveckling eller rätta aspekter som kan inkluderas i en matematisk modell. 

Teoretisk sett är svaren på dessa procedurfrågor är relativt enkla, men det är utförandet och 

hur man ska gå tillväga som är utmaningen – vilket visar på en komplexitet (Ellram et al. 

2008). Det är även svårt att isolera aktiviteter och förstå dess påverkan, då en särskild 

aktivitets utfall kan ha konsekvenser för hur en annan aktivitet ter sig och hur utfallet av det 

senare blir (Bruce & Daly 2004; Keenan et al. 1999). Det har främst gjorts konceptuella 

undersökningar för att visa kopplingen mellan produkt, processer och värdekedja (Ellram et 

al. 2008). 
 
Att implementera 3DCE-konceptet i ett företag kan vara lättare sagt än gjort och oftast 

behövs det stöd från ledningen på olika nivåer i företaget för att initiativen ska realiseras och 

fortgå (Ellram et al. 2008). Men sammanfattningsvis skulle det vara teoretiskt möjligt och 

fördelaktigt att applicera 3DCE-konceptet i en textil produktutvecklingsprocess med en 

strävan mot miljömässig hållbarhet, inte minst för att identifiera värdeskapare och 

effektiviseringsmöjligheter för företaget (Ellram et al. 2008; Pal & Torstensson 2011).  
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PRODUKT PROCESSER

VÄRDEKEDJA

IMMATERIELLA FAKTORER

Kunskap, traditioner, kultur, ledning & 
styrelse, rykte, relationer, mänsklig 
          kompetens.

3DCE & ERM

Tillverkare, konsumenter, förbättrad in-
formation om efterfrågan, utvärdering 
av tillverkare, flexibilitet & förändring.

Eliminering av avfall genom 
ändring av processer och för-
bättringar, informations- och 
datadelning, standardiserade 
strukturer och kartläggning.

Designcentriskt förhållningssätt, 
miljövänliga material & produkter, 
minskad blandning och använd-
ning av olika material, 
design för durabilitet.

PLM & PDM

Produktprocesser, återanvändning 
av biprodukter, upcycling & 
reparering , återanvändning, åter-
vinning, återframställning, design 
för miljömässig hållbarhet och 
cirkuläritet.

ESI, kriterier för att väl-
ja tillverkare, långvariga 
relationer, konsumentkrav, 
förbättrade prognoser, leve-
rantörshantering. 

Omvänd logistik, inventariekon-
troll, processer, integration av 
teknologi, informationsprocesser, 
LCA, upphandlingspraxiser, 
hållbar kommunikation.

TVÄRFUNKTIONALI-
TET & NÄTVERKANDE

5.2 Forskningsfråga 2: Hur skulle 3DCE-modellen kunna modifieras för 

att integrera hållbarhet inom textilindustrin? 

Efter granskning och analys av de utvalda artiklarna så har lärdom erhållits om hur 3DCE-

modellen skulle kunna modifieras för att integrera hållbarhet inom textilindustrin. Den nya 

modellen har sin utgångspunkt från Ellram et. als (2008) modell som integrerar 3DCE och 

ERM (som finns redovisad i teorikapitlet) men med tillägg från den bearbetade litteratur som 

har redovisats i resultatkapitlet. Tilläggen visas med grön text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	3 
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Ett av tilläggen som har gjorts till den befintliga 3DCE-modellen är immateriella faktorer 

som ökar företagets effektivitet när det gäller lönsamhet och operativ verksamhet, vilka anses 

vara essentiella vid sidan om den materiella grunden för 3DCE-design. Kunskap, traditioner, 

kultur, ledning, styrelse, rykte, relationer och mänsklig kompetens är driftkomponenter som i 

hög grad påverkar företagets framgång och prestation, och bör därför läggas till i modellen 

istället för att segmentera dem i periferin (Pal & Torstensson 2011). Forskning tyder på att 

det är nödvändigt att även fånga den holistiska interaktionen i företag och värdekedjor genom 

ett systematiskt synsätt, och inte bara fokusera på dess komponenter (Senge 1990; Dooley 

1997).  

 

Att inkorporera de ovan nämnda immateriella komponenterna i det befintliga 3DCE-

ramverket kan fungera som en grundläggande byggsten för att anpassa företaget till 

föränderliga miljöer och skapa ett mer komplext adaptivt system. Det kräver dock att 

företaget utvecklar en varaktig resiliens för att kunna hantera en dynamisk miljö. Då krävs 

ytterligare forskning och undersökningar, förklaringar och verifiering för att kunna relatera 

det till uppbyggandet av resiliensförmåga (Pal & Torstensson 2011).   

 

PLM (Product life cycle Management) och PDM (Product Data Management) kan med fördel 

komplettera 3DCE-modellen för användning inom textilbranschen (Vezzetti et al. 2015). 

PLM används som ett verktyg för att hantera och styra hela produktens livscykel från början 

till slut, samt att möjliggöra för en ytterligare livscykel med hjälp av återvinning, upcycling 

och återanvändning (Gmelin & Seuring 2014).  

 

För att stärka användandet av PLM inom textilbranschen är det nödvändigt att skapa en 

tvärfunktionell miljö där data (PDM) delas mellan olika plattformer och som alltid är 

sammankopplat, kontinuerligt uppdaterat och tillgängligt för alla interna och externa 

intressenter och parter i NPD-processen (Vezzetti et al. 2015). Det är svårt att hantera data 

när man tvingas att balansera de inkonsekventa förhållningssätten mellan olika data. Under 

en produktutvecklingsprocess har man inte heller tid för detta då man ofta jobbar inom en 

begränsad tidsram. Användandet av inkonsekvent data resulterar i osäkerhet och kan inte 

användas som en pålitlig grund vilket försvårar utförandet av PLM-hantering (Gmelin & 

Seuring 2014; Vezzetti et al. 2015). Teknisk support för effektiv kommunikation och säker 

datadelning är viktigt, men den aspekten behöver vidare utveckling då det kan vara känsligt 

att dela data mellan olika partners och nätverk, tillit behövs alltså mellan samarbetande parter 
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(Gmelin & Seuring 2014).  
 

Beslut från högsta ledningen krävs för att involvera PLM i NPD-processen då 

implementeringen av PLM initialt medför höga kostnader, det finns även en komplexitet i att 

ändra hur man hanterar produktlivscykeln eftersom det påverkar hela företaget, vilket dock är 

nödvändigt att göra för att nå en så hållbar utveckling som möjligt (Gmelin & Seuring 2014).  

 

Ett designcentriskt förhållningssätt inom företaget är viktigt då det tydligt har framgått att 

både en produkts miljöpåverkan och kostnad i hög grad kan påverkas tidigt i designprocessen 

(Marsillac & Roe 2014; Khan et al. 2012; Ellram et al. 2008; Gmelin & Seuring 2014), men 

även att en produkts utformning har stor påverkan på processer och värdekedjan (Khan et al. 

2012; Marsillac & Roe 2014). Design för hållbarhet, durabilitet och cirkuläritet är centrala 

begrepp för att nå hållbarhet inom textilbranschen (Pal 2015; Ellram et al. 2008).  

 

Khan et al. (2012) menar att design måste expanderas till alla aspekter inom företaget och att 

en förståelse krävs för vilka konsekvenser en produkts design kan få. Då produkter ständigt 

utvecklas så måste värdekedjan vara flexibel och utvecklas i takt med produkterna för att 

fortsätta vara optimal, då produktegenskaper som bestäms i NPD-processen påverkar 

värdekedjans utformning och komplexitet (Kumar & Raman 2015; Khan et al. 2012). I 

dagsläget finns det dock brist på fallstudier som undersöker hur företag i praktiken integrerar 

och linjerar produktdesign med värdekedjan och andra funktioner (Khan et al. 2012).  

 

Sammanfattningsvis så har 3DCE-ERM modellen kunnat modifieras för att inkludera 

hållbarhet inom textilindustrin, men inom vissa områden så behövs det ytterligare utveckling, 

samt forskning för hur teorin ska kunna utföras i praktiken.  
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5.3 Forskningsfråga 3: Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för 3DCE 

inom textilindustrin? 
Identifieringen av vita fält inom 3DCE visar att forskningen på hur teorin ska kunna 

realiseras och utövas i praktiken är begränsad och behövs utvecklas mer (Khan et al. 2012). 

Fallstudier på företag skulle därför behövas göras för att bland annat ta reda på hur företag 

kan integrera produktdesign med värdekedjan, hur 3DCE bör utnyttjas och omfattningen av 

dess praktiska användning. Den mesta forskning som finns idag är teoretisk och konceptuell, 

praktiska undersökningar behövs alltså göras på en mer omfattande nivå.  

 

Det skulle vara intressant att utföra fallstudier för att undersöka lyckad samt misslyckad 

integrering av 3DCE på ett och samma företag, för att kunna isolera och identifiera 

framgångsfaktorer och orsaker till misslyckanden.  

 

En sådan fallstudie skulle behöva inkludera flertalet informanter genom olika funktionella 

områden, till och med genom olika företag, för att nå en djupare och rikare förståelse för hur 

ett komplext adaptivt system svarar på 3DCE (Ellram et al. 2007).  

 

Det skulle behövas mer ingående undersökningar om hur 3DCE kan implementeras i 

textilbranschen, den litteratur som har hittats av författaren behandlar främst 3DCE inom t.ex. 

teknik-, fordon-, och logistikbranschen. Men enligt de undersökningar som har satt in 3DCE i 

en textil kontext visar på att det är en möjlig applicering som skulle kunna leda till framgång 

för både företaget och branschen (Pal & Torstensson 2011). Det kan även användas som ett 

verktyg inom produktutveckling, som resulterar i bland annat kostnadsreduceringar, 

förkortade ledtider, förbättrad kvalitet men även som ett effektivt verktyg för att nå en mer 

hållbar utveckling inom textilbranschen (Ellram et al. 2008).  

 
Mycket av dagens forskning som undersöker produktdesign och styrning av värdekedjan 

håller sig till sina egna domäner då det finns vissa svårigheter i tvärvetenskaplig forskning 

(Kumar & Raman 2015), det skulle behövas utföras fler studier som undersöker dessa ämnen 

tillsammans. Att sammankoppla hela värdekedjan kräver en gruppering över alla inverkande 

mekanismer (Kumar & Raman 2015), olika kombinationer av mekanismer skulle kunna 

undersökas med hjälp av simulation för att utforska den textila värdekedjan. 
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Både den här uppsatsen och den tidigare forskning som har behandlats utgår endast från 

miljömässig hållbarhet. För att nå full hållbarhet så måste också social hållbarhet tas med i 

beräkningen då det är en väldigt viktig aspekt att ta hänsyn till, speciellt inom textilbranschen.  

 

Att koppla samman teorierna om PLM och PDM med 3DCE skulle bidra med ytterligare 

utvecklingsmöjligheter för de båda koncepten då de kompletterar varandra väl och båda anses 

vara centrala för att nå en hållbar utveckling (Gmelin & Seuring 2014; Vezzetti et al. 2015; 

Ellram et al. 2008).  

 

En sådan utvecklingsmöjlighet skulle kunna passa in inom den textila second hand branschen 

då textila produkter har stor chans till en ytterligare, eller förlängd, livscykel genom second 

hand försäljning, upcycling eller genom att möjliggöra för fiberåtervinning när produkten är 

förbrukad. PLM är då ett effektivt verktyg för att styra och förlänga produktens livscykel 

redan i den initiala utvecklingsfasen tillsammans med 3DCE (Gmelin & Seuring 2014; 

Ellram et al. 2007). Enligt Pal (2015) kan 3DCE även användas som ett verktyg för 

utveckling och identifiering av värdeskapare inom second hand branschen.  

 

PDM skulle kunna vara till hjälp för företagen när man implementerar 3DCE-konceptet för 

att tvärfunktionaliteten ska fungera på ett optimalt sätt. För att simultant kunna utveckla 

produkt, processer och värdekedja behöver alla berörda parter kunna hantera samma typ av 

data och information, vilket kan styras och göras tillgängligt genom implementeringen av 

PDM (Gmelin & Seuring 2014; Vezzetti et al. 2015). 
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5.4. Sammanfattning av diskussion 
 
För att nå en hållbar produkt så måste det definieras vad en hållbar produkt representerar. 

Forskare har diskuterat huruvida hållbara produkter är ouppnåeligt; att endast hållbar design 

är möjligt – vilket visar på vikten att integrera hållbarhet redan i designstadiet. Diskussionen 

avser produktens sluttillstånd (hållbar produkt) i kontrast till processen (hållbar design) mot 

den slutliga produkten. Hållbara produkter representerar alla typer av produkter som har eller 

syftar till förbättrad miljömässig eller social kvalitet (Seuring & Müller 2008). En del av 

utmaningen ligger i att utveckla hållbara produkter utan att addera ytterligare kostnader eller 

komplexitet i produktionsprocessen. Många argument emot miljömässigt hållbara åtgärder 

(speciellt av förespråkare för fast fashion) är att det leder till dyrare framställning av 

produkterna samt eventuellt kräver omorganisationer inom företaget, som i sig medför höga 

kostnader (Vezzetti et al. 2015).  

 

Det finns dock en övertygelse om att initiativ mot miljömässig hållbarhet är något som 

företag tjänar på i längden. Att visa engagemang och att aktivt utföra handlingar med 

miljömässig hållbarhet i fokus genererar även ett gott rykte och positiva associationer till 

företaget, som i sig kan resultera i ökad försäljning och vinst (Ellram et al. 2008; Gmelin & 

Seuring 2014).  

 

Textilbranschen har mycket att utveckla inom miljömässig hållbarhet. Teoretiskt sett skulle 

appliceringen av den modifierade 3DCE-modellen, som har presenterats under 

forskningsfråga 2, vara till god hjälp för implementeringen av hållbarhet inom 

textilbranschen. Speciellt då det även har visats att appliceringen av 3DCE-konceptet även 

kan reducera kostnader, identifiera värdeskapare samt att effektivisera aktiviteter och 

processer inom företaget (Ellram et al. 2007; Pal & Torstensson 2011).  

 

Även då det är möjligt att applicera 3DCE-konceptet inom textilbranschen så ligger den stora 

utmaningen i hur det ska utföras rent praktiskt, då den mesta forskningen inom området är 

teoretisk och konceptuell (Ellram et al. 2007).  

 
En förståelse mellan hur värdekedja, processer och produktdesign påverkar varandra behövs. 

Produktdesign bör inte hanteras separat och ses som en ensam funktion, företag bör försöka 

förbättra integrationen mellan design, processer och värdekedja och förhålla sig till ett 
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designcentriskt tillvägagångssätt där tyngden av designaspekten genomsyrar företaget på ett 

tvärfunktionellt sätt (Marsillac & Roe 2014; Khan et al. 2012). Efter att ha analyserat de 

utvalda artiklarna så framkommer det tydligt att miljömässigt hållbara val måste göras tidigt i 

designprocessen då produktarkitekturen påverkan värdekedjan, dess processer och 

produktens slutliga miljöpåverkan (Marsillac & Roe 2014; Khan et al. 2012; Ellram et al. 

2008; Gmelin & Seuring 2014).   
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6. Slutsats 
Slutsatser dras utifrån uppsatsen resultat, syfte och frågeställning. Fortsatt forskning 

presenteras.  

Det är teoretiskt möjligt att implementera 3DCE-konceptet i en textil 

produktutvecklingsprocess, dock finns det begränsad forskning på hur det skulle utföras i 

praktiken. Hållbarhet är en komplicerad fråga inom textilbranschen då väldigt många aktörer 

är inblandade i framställningen av produkterna, och det är många steg i värdekedjan som 

måste styras och kontrolleras. Dock så är miljömässig hållbarhet utan tvivel något som måste 

fortsätta att utvecklas och spenderas resurser på.  

Den modifierade 3DCE-modellen som har presenterats i resultatet visar på hur konceptet 

teoretiskt skulle kunna användas för att producera miljömässigt hållbara textila produkter. 

Vissa delar av modellen är redan vedertagna aspekter inom hållbar produktutveckling, men 

ett mer holistiskt och designcentriskt förhållningssätt behövs inom företagen. Det behövs 

även en ökad förståelse för hur de val som görs i designprocessen kan påverka värdekedjan, 

processer och produktens slutliga miljöpåverkan. Det har framgått att ett aktivt arbete för att 

göra så miljövänliga val som möjligt tidigt i designprocessen är av stor vikt, då en designer 

har stora möjligheter att påverka en produkts slutliga miljöpåverkan. Det finns dock en 

komplexitet i vad hållbara produkter i själva verket innebär, och om egentligen bara hållbar 

design är möjligt. Även då modellen kan fungera som ett verktyg för designers och 

produktutvecklare så kräver den praktiska delen av implementering ytterligare utveckling.  

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Fallstudier på ett textilföretag som implementerar 3DCE i praktiken för att undersöka om 

teorin är applicerbar på ett funktionellt sätt. Det skulle behöva undersökas under en längre tid 

för att kunna dra ingående slutsatser. Både framgångsfaktorer och misslyckanden skulle 

behöva identifieras och isoleras inom ett och samma företag för att se vad 3DCE-konceptets 

styrkor är och var dess svagheter finns. Vidare forskning bör göras på hur social hållbarhet 

skulle kunna adderas till modellen då det är en viktig aspekt inom hållbarhet för 

textilbranschen.  
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8. Bilagor 
 
 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod  

Kvalitetsberäkning: 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent.  
Granskningspoäng; grad I (80-100%) grad II (70-79%) grad III (60-69%) 

Data- och analysmättnad har valts bort från granskningsmallen då bedömningen gjordes att 
det är svårt att säga om ingen ny information skulle kunna komma fram genom ytterligare 
datainsamling och analyserande. Men det ansågs ändå relevant att visa på att aspekten har 
behandlats.  
 
1. A Supply Chain Collaboration Model for Product Development with R&D 
Subsidies. 
Kumar, M. & Raman, J. 2015 

 

14/16 = 87,5 % = Grad 1 

 JA NEJ VET EJ EJ 
RELEVANT 

Finns det ett tydligt syfte? X    
Är kontexten presenterad? X    
Urval      
Är urvalet relevant? X    
Är urvalsstrategin gjord på ett sådant sätt att den säkerställer att 
urvalet motsvarar undersökningens teoretiska ram? 

X    

Datainsamling tydligt beskriven?  X    
Analys tydligt beskriven?  X    
Giltighet      
Är resultatet logiskt och begripligt?  X    
Är resultatet trovärdigt? X    
Är artiklens design beskriven? X    
Råder datamättnad?    X 
Råder analysmättnad?     X 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? X    
Är artikeln vetenskaplig? X    
Kommunicerbarhet      
Är resultatet klart och tydligt?  X    
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga 
forskningsfrågan?  

X    

Genereras teori? X    
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2. Identifying Organizational Distinctive Competence by Business Mapping in 
a Global Textile Complex 
Pal, R. 2015 
 

 

14/16 = 87,5 % = Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 JA NEJ VET EJ EJ 
RELEVANT 

Finns det ett tydligt syfte? X    
Är kontexten presenterad? X    
Urval      
Är urvalet relevant? X    
Är urvalsstrategin gjord på ett sådant sätt att den säkerställer att 
urvalet motsvarar undersökningens teoretiska ram? 

X    

Datainsamling tydligt beskriven?  X    
Analys tydligt beskriven?  X    
Giltighet      
Är resultatet logiskt och begripligt?  X    
Är resultatet trovärdigt? X    
Är artikelns design beskriven? X    
Råder datamättnad?    X 
Råder analysmättnad?     X 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? X    
Är artikeln vetenskaplig? X    
Kommunicerbarhet      
Är resultatet klart och tydligt?  X    
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga 
forskningsfrågan?  

X    

Genereras teori? X    
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3. Determinants of a sustainable new product development  

Gmelin, H. & Seuring, S. 2014. 

 

12/16 = 75 % = Grad 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JA NEJ VET EJ EJ 
RELEVANT 

Finns det ett tydligt syfte? X    
Är kontexten presenterad? X    
Urval      
Är urvalet relevant? X    
Är urvalsstrategin gjord på ett sådant sätt att den säkerställer att 
urvalet motsvarar undersökningens teoretiska ram? 

X    

Datainsamling tydligt beskriven?   X   
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