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Abstract 
 

Sustainability is increasingly valued by consumers and more companies are expanding the 

incorporation of sustainability in their work. This means companies should develop the 

incorporation of sustainability in their work to stay or become competitive on the market. The 

consuming of groceries accounts for 25 % of the households climate influence. Within the fast 

moving consumer goods industry there is therefore a potential of improvement. To develop the 

incorporation of sustainability in a company requires innovative solutions. Design as a process 

has been able to contribute with exactly this. Although, studies have shown that even though 

companies value design highly it is not implemented to the same extent. The potential that 

design possesses is therefore at risk of being lost by the actors of the market.  

 

The thesis intends to explore which factors that are important for design to be implemented to 

develop sustainable products in the fast moving consumer goods industry.  

 

The study is a multiple case study with a qualitative approach. Three interviews have been 

made with european companies that are active on the swedish fast moving consumer goods 

industry market.  

 

The study showed that it is of importance for a company to be permeated by sustainability and 

to have a high understanding of design. Furthermore, it is of importance that design as well as 

sustainability is implemented in the beginning of the product development process that is also 

known as Front-End.   
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Sammanfattning 
 

Hållbarhet värderas allt högre utav konsumenter och allt fler företag satsar på ett utökat 

hållbarhetsarbete. Detta innebär att företag borde utveckla sitt hållbarhetsarbete för att bli eller 

fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Konsumtionen av livsmedel står för 25 % av hushållens 

klimatpåverkan. Inom dagligvaruindustrin finns därmed en stor potential för förbättring. För ett 

utvecklat hållbarhetsarbete krävs innovativa lösningar. Design som process har visat sig kunna 

bidra med detta. Dock har studier visat på att trots att företag värderar design högt så 

implementeras det inte i samma utsträckning. Potentialen som design innehar riskerar därmed 

att gå förlorad av aktörerna på marknaden.  

 

Uppsatsen ämnar till att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att design skall 

implementeras för att utveckla hållbara produkter inom dagligvaruindustrin.  

 

Studien är en multipel fallstudie med en kvalitativ ansats. Tre intervjuer har genomförts med 

europeiska företag som verkar på den svenska dagligvaru- och livsmedelsmarknaden.  

 

Studien visade på vikten av att företag genomsyras av hållbarhet och har en hög förståelse för 

design. Det är av vikt att såväl design som hållbarhet implementeras i början av 

produktutvecklingsprocessen som även kallas för Front-End. 
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1. Inledning 

Följande bakgrund kommer att presentera uppsatsens tre huvudområden var för sig. Dessa är 

hållbarhet, dagligvaruindustrin och design. Sedan kommer de att summeras i en 

sammanfattning. Detta följs av uppsatsens problemformulering och syfte för att sedan avslutas 

med en problemdiskussion som leder in till uppsatsens teoriavsnitt. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hållbarhet 

Åtta av tio svenskar uppger att de vill leva mer miljövänligt och de flesta svenskar anstränger 

sig för att göra miljövänliga val enligt ett pressmeddelande från Projektengagemang (2017). 

Detta överensstämmer med undersökningen som Sustainable Brand Index genomförde 2018 

(Strid 2018). Resultatet visade att 73 % av nordens befolkning anser sig bli påverkade av 

hållbarhetsfrågor när de handlar. Hållbarhet värderas allt högre än pris av konsumenter och är 

en stabilt växande trend i norden såväl som internationellt som förväntas hålla i sig (InterMail 

2018; Strid 2018). I enlighet med detta visar en studie utförd av Kristensson et.al. (2017) att 

konsumenter väljer hållbarhet framför pris, samt att sociala normer är den bakomliggande 

faktorn. Sju av tio svenskar anser att det är viktigt att företag arbetar med hållbarhet (Svensk 

Handel 2017). Den växande efterfrågan av hållbara produkter bland konsumenter gör att det 

blir allt viktigare för företag att inkorporera hållbarhetsaspekter när de utvecklar nya produkter 

(Kalish, Burek, Costello, Schwartz & Taylor 2018). Det blir särskilt viktigt ur ett 

konkurrensperspektiv då andelen företag som arbetar aktivt med hållbarhet har ökat från 30 % 

till 53 % under tre års tid (Svensk Handel, 2017). Företag som väljer att arbeta med hållbarhet 

motiveras därmed av konkurrensfördelarna som tillkommer med en grön image (Alblas, Peters 

& Wortmann 2014). En rapport gjord av Svensk Handel (2017) visar att företagen främst 

motiveras av att bidra till en hållbar utveckling, stärka sitt varumärke, stärka sin 

konkurrenskraft samt att tillfredsställa konsumenterna. Att satsa på hållbarhet har även visat sig 

lönsamt på lång sikt (Kalish et al. 2018). Det ger en bättre prestation på aktiemarknaden samt 

redovisningsmässigt än de företag som inte satsar på hållbarhet samtidigt som inkomsten av 

hållbara produkter ökar (ibid.). En stor andel företag anser att det finns ett positivt samband 
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mellan hållbarhet och lönsamhet samt att hållbarhet även är lönsamt på kort sikt (Svensk 

Handel 2017).  

 

Även andra externa källor som eko-lagar och intressegrupper ger företag incitament för att 

arbeta med hållbarhet (Alblas, Peters & Wortmann 2014). Företagens samhällsansvar även 

kallat Corporate Social Responsibility (CSR) är något som stora företag publicerar och 

diskuterar sitt arbete kring.  Under 2016 beslutade riksdagen att företag av en viss storlek ska 

upprätta en hållbarhetsrapport (PWC 2016). Detta bygger på EU-direktiv vars syfte är att göra 

hållbarhetsfrågor och företagens samhällsansvar mer synligt. Företagen måste i samband med 

årsredovisningen publicera en hållbarhetsrapport som berör bland annat miljö, personal, 

mänskliga rättigheter och motverkan av korruption (PWC 2016). Internationella standarder har 

skapats för att säkerhetsställa organisationers kvalitetssystem. En av serierna benämns som ISO 

9000 (Bergman & Klefsjö 2012, s. 502). Inom ISO 9000 serien är det endast ISO 9001 som är 

kravstandard som organisationer kan få certifikat i (ISO 2015). ISO 9001 är en kravstandard 

som sätter krav på att organisationen att uppnå de kvalitetsmål som ställs av kunder och 

intressenter (Bergman & Klefsjö 2012, s. 506). Standardserien ISO 14000 är uppbyggd på  

liknande sätt som ISO 9000 serien och har likt den en kravstandard ISO 14001 (ibid. s. 643). 

Denna kravstandard grundar sig i standarder om miljöledningssystem (ibid. s. 643). ISO 14001 

certifiering gör det möjligt för organisationen att visa att de uppfyller miljökraven (Svensk 

Certifiering u.å). I en studie om företags samhällsansvar som en marknadsföringsstrategi 

presenterar författarna att med hjälp av satsningar i företags samhällsansvar kan de differentiera 

sig, vinna konsumenternas förtroende och stärka företagets ekonomiska ställning (Ding, Lii & 

Wu 2011). 

 

1.1.2 Dagligvaruindustrin 

Dagligvaror är förbrukningsvaror som vanligen konsumeras ofta i det vardagliga livet 

(Nationalencyklopedin u.å). En underkategori till dagligvaror är livsmedel 

(Nationalencyklopedin u.å). I Sverige består 12,5 % av hushållens konsumtion av livsmedel 

och ytterligare 5,3 % av hushållens konsumtion består utav hushållsartiklar (Ekonomifakta 

2019). Konsumtionen av livsmedel bidrar till hälften av övergödningen i Sverige och står för 

25 % av hushållens klimatpåverkan (Naturvårdsverket 2018a; Livsmedelsverket 2019). Mellan 

2008-2016 ökade utsläppen från livsmedel med 30 % (Naturvårdsverket 2018b). En stor 

miljöbov i sammanhanget är därmed vår konsumtion av livsmedel och dagligvaror. 
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Konsumentverkets (2018) rapport ger möjliga förklaringar till detta fenomen som att de 

miljöval som konsumenterna erbjuds i dagsläget inte är tillräckliga och att konsumtionen av 

livsmedel är så stor. Trots detta är hållbarhetsstudier inom dagligvaruindustrin få (Sakellariou, 

Karantinou & Poulis 2013). 

 

1.1.3 Design 

Stiftelsen Svensk Industridesign [SVID] (2018) beskriver att design som process kan användas 

som ett effektivt sätt att utveckla innovativa lösningar.  Design som en process kan användas 

för att skifta från enbart vinstdrivande mål till mål som även värderar hållbarhet (Sherin 2016, 

s.7). Design kan även binda dessa samman och fungera som ett nav mellan olika 

intressegrupper (Sherin 2016, s.11). Redan under 90-talet växte det fram ett nytt 

tillvägagångssätt med ursprung från USA; Design for Environment (DfE). DfE blev en global 

rörelse vars målsättning var att förbättra produktdesign för att minimera miljöpåverkan genom 

att inkorporera design i alla steg i produktutvecklingen (Eppinger & Ulrich 2012). Enligt 

samma källa tar DfE-tillvägagångssättet hela produktens livscykel i beaktning (ibid.). Från att 

material köps, och produkten skapas till slutstadiet och avyttrandet av produkten (ibid.).  

 

I en studie från 2017 visade resultatet tendenser av att företagen värderade design högt men att 

de inte implementerade design i samma utsträckning eller övervärderade sin implementering av 

design (Hernandez, Cooper, Tether & Murphy 2017). Bland annat visade 61 % på en vilja att 

investera i design men endast 29 % investerade i design för tillfället. Likväl angav de flesta 

företag att de använder design som en del av deras process men har sedan få anställda med 

designkompetens (Hernandez et al. 2017). Detta understöds av The Design Councils rapport 

från 2018 som visar att trots att värdet och efterfrågan av design växer är det många företag 

som går miste om fördelarna som design kan bidra med då endast en fjärdedel anställer 

personal med en designfunktion (The design council 2018). Boks (2006) menar dessutom att 

det finns ett stort missnöje bland forskare av DfE som menar att implementeringen av DfE är 

för liten, av låg kvalité och för långsam. 

 

En enkät utförd av brittiska The Design Council (2018) visar att de företag som arbetar med 

design är mycket mer benägna att utveckla nya och originella produkter. Flera regioner i 

Storbritannien har fått en ökad tillväxt i deras bruttomervärde genom att använda 

designaktiviteter bland annat för hållbara innovationer (The Design Council 2018). 
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Bruttomervärde används för att uppskatta produktiviteten i en ekonomi (The National Archives 

u.å). För att kunna förbli konkurrenskraftig i framtiden kommer design att vara ett allt större 

krav anser flertalet brittiska företag (The Design Council 2018).   

 

1.1.4 Sammanfattning av bakgrund 

Hållbarhet värderas allt högre utav konsumenter och allt fler företag satsar på ett utökat 

hållbarhetsarbete (Svensk Handel, 2017; Strid, 2018). Många fördelar har även uppmätts i 

samvariation med hållbarhet, däribland en ökad lönsamhet (Svensk Handel 2017). Detta 

innebär att företag borde utveckla sitt hållbarhetsarbete för att bli eller fortsätta att vara 

konkurrenskraftiga. Av konsumenternas totala konsumtion upptar dagligvaruhandeln 17,8 %, 

varav livsmedel står för 12,5 % (Ekonomifakta 2019). Samtidigt står konsumtionen av 

livsmedel för 25 % av hushållens klimatpåverkan (Naturvårdsverket 2018; Livsmedelsverket 

2019). Inom dagligvaruindustrin finns därmed en stor potential för förbättring, vilket även 

kommer att gynna företagen i denna bransch enligt resonemangen ovan. För ett utvecklat 

hållbarhetsarbete krävs innovativa lösningar. Design som process har visat sig kunna bidra med 

detta (SVID 2018). I framtiden kommer dessutom design att vara ett allt större krav för att 

förbli konkurrenskraftig menar flertalet brittiska företag (The Design Council 2018). Dock har 

studier visat på att trots att företag värderar design högt så implementeras det inte i samma 

utsträckning (Hernandez et al. 2017). Potentialen som design innehar riskerar därmed att gå 

förlorad.   

 

1.2 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att design skall implementeras för att utveckla hållbara produkter 

inom dagligvaruindustrin? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsen ämnar till att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att design skall 

implementeras för att utveckla hållbara produkter inom dagligvaruindustrin. 

 



5 
 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsat sig till att endast studera den ekologiska definitionen av hållbarhet 

och därmed avgränsar sig från den ekonomiska hållbarheten samt den sociala hållbarheten. 

Studien har även avgränsat sig till att endast studera dagligvaruindustrin, och således bortser att 

studera alla resterande branscher. Studien har behandlat små, medelstora samt stora företag. 

Definitionen på företagsstorlek är baserad på EU:s definition. 

  

1.5 Problemdiskussion 

För att design ska kunna tillföra innovativa lösningar krävs det att design inkorporeras redan i 

början av produktutvecklingsprocessen (SVID 2018), vilket brukar kallas för Front-End. Front-

End innefattar formulering av produktstrategi, möjlighetsidentifikation, idégenerering, idéval 

samt konceptutveckling (Dewulf 2013). Forskning har visat på värdet att införa hållbarhet 

redan vid Front-End av produktutveckling då kritiska beslut såsom material och 

energianvändning tas vid det skedet (Kalish et al. 2018). Närmare bestämt 80 % av produkters 

miljöpåverkan avgörs vid detta skede (SVID 2018). Hållbar produktutveckling är beforskat 

sedan mer än tjugo år sedan, men trots detta fortsätter de flesta företag att inkorporera 

hållbarhet i slutet av produktutvecklingsprocessen istället för att integrera det från början 

(Kalish et al. 2018). Samtidigt kvarstår problemet med att designkompetens tas med i slutfasen 

av produktutvecklingen (SVID 2018). En studie som genomfördes av Dewulf (2013) visar på 

att en brist på förståelse för hållbara designverktyg är en av barriärerna för hållbar design. 

Kalish et. al. (2018) menar att industrin saknar förståelse för, samt att det finns ett 

forskningsgap, gällande implementation av hållbar design vid produktutvecklingens Front-End.   

 

Som tidigare nämnt är hållbarhetsstudier inom dagligvaruindustrin få (Sakellariou, Karantinou 

& Poulis. 2013), och särskilt få är dem som fokuserar på Front-End (Park 2015). Sakellariou, 

Karantinou och Poulis. (2013) menar att endast 5 % av de vetenskapliga artiklar som behandlar 

produktutveckling behandlar Front-End av produktutveckling. Dewulf beskriver i sin artikel 

från 2013 vikten av att integrera hållbarhet i Front-End av produktutvecklingen med ett 

designperspektiv. Artikeln är generaliserande utan något fokus på en särskild industri. Dewulf 

menar att tidigare studier inom Front-End inte har förklarat hur hållbar design kan integreras. 

Park (2015) argumenterar vidare att bristen på forskning och kunskap inom Front-End av 

produktutveckling i dagligvaruindustrin är i förlängningen en bristfällighet av hållbara 
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designstudier som helhet och det motiverar för vidare forskning. För att komma en närmare en 

lösning av problematiken behöver därmed fler studier genomföras där alla faktorer kombineras, 

vilket uppsatsen ämnar att bidra till.   

 

Alblas et al. (2014) menar att företag fortfarande har svårt att förbättra hållbarheten av sina nya 

produkter trots att de använder hållbarhetsverktyg och metoder såsom analyser av 

produktlivscykeln eller DfE. Vidare förklarar de att nuvarande hållbarhetsverktyg och metoder 

inte är tillräckliga för att utveckla hållbara produkter om inte incitament och påtryckningar 

också kommer inifrån och genomsyrar organisationen genom företagets vision och mål. Då 

riskerar istället traditionella mål som tid, kostnad och kvalité att få högre prioritet (Alblas, 

Peters & Wortmann 2014). Faktorer som stöd från ledningen, en hållbarhetsvision, intern 

kommunikation och multidisciplinära team måste finnas för att hållbarhet ska kunna 

inkorporeras i produktutvecklingsprocessen (Kalish et al. 2018). Dessa räknas även som viktiga 

faktorer för Front-End (Park 2015). Likväl är det viktigt att hållbarhet är en del av företagets 

kultur enligt Genc (2013), vilket innebär att företaget erkänner dess påverkan på samhället och 

behovet av att minska de negativa konsekvenserna. IRI Sustainability maturity model är ett 

verktyg som används för att avgöra i vilken utsträckning hållbarhet genomsyrar organisationen 

genom de fyra klassifikationerna: Beginning, Improving, Succeeding, och Leading (Hynds et 

al. 2014). Elsbach och Stigliani (2018) slår fast i sin genomgång och sitt ramverk av 

designforskning att det även finns ett ömsesidigt och förstärkande förhållande mellan 

användandet av designverktyg samt företagskultur. Det innebär att en företagskultur med 

värderingar och normer som exempelvis baseras på samarbete och experimentation är mer 

mottaglig för användandet av designverktyg (Elsbach & Stigliani 2018). Det motsatta 

förhållandet gäller även, vilket innebär att användandet av designverktyg uppmuntrar till en 

företagskultur som värderar samarbete och experimentation (Elsbach & Stigliani 2018). 

Studien visade även att användandet av designverktyg skapade fysiska och emotionella 

artifakter som hjälper organisationens medlemmar att förstå värdet av design (ibid.). Detta visar 

på att ett organisatoriskt perspektiv kan vara viktigt och att problematiken kan vara bunden till 

nivån av förståelse. The Design Ladder är ett verktyg som även brukar användas som teori som 

visar till vilken grad design är integrerat i organisationen, vilket även återspeglar nivån av 

förståelse för design inom organisationen (Danish Design Centre 2015). Design management är 

ett sätt att arbeta med design som process där design integreras i företagets alla delar och 

uppmuntrar en företagskultur och värderingar öppna för designverktyg (Borja De Mozota 

2003). Dessa perspektiv gör gällande att problematiken kan lösas med ett organisatoriskt 
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perspektiv, vilket kan vara särskilt relevant för denna studie då dessa faktorer är viktiga för 

Front-End.  

 

Följande teoriavsnitt kommer därför att presentera teorierna The Design Ladder, Design 

Management, The Front-End Process samt IRI Sustainability Maturity Model. 
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2. Teori 

Eftersom uppsatsen bland annat berör två breda begrepp, produktutveckling och hållbarhet, 

kommer dessa att presenteras inledningsvis. Syftet med detta är att definiera och förklara 

begreppen. Teoriavsnittet kommer sedan att bestå utav en genomgång av fyra teorier. Dessa är 

The Design Ladder, Design Management, The Front-End process och IRI Sustainability 

Maturity Model. Vardera genomgång följs utav en teorisyntes som presenterar de väsentliga 

delarna av respektive teori. Syntesen för The Design Ladder och Design Management kommer 

att sammanslås då teorierna kommer att appliceras samtidigt i studien. Synteserna summeras 

sedan i en teoretisk referensram som illustrerar hur teorierna används tillsammans. 

 

2.1 Produktutveckling 
Produktutveckling kan definieras som processen av att omvandla affärsmöjligheter till 

påtagliga produkter (Trott 2008, s. 388). Produkters livscykler har blivit allt kortare och nya 

produkter upptar större delar av företags försäljning (Trott 2008, ss. 389 -390). Lansering av 

nya produkter är därmed nödvändigt för att företag ska kunna ha en långsiktigt framgång och 

vara fortsatt konkurrenskraftiga (Dolan 1993, s. 1). Det är nämligen få företag förunnat att ha 

en långsiktigt framgång utan att utveckla nya produkter (Dolan 1993, s. 1). I Ansoff-matrisen 

presenteras fyra olika tillväxtstrategier där produktutveckling representerar en utav dem (Trott 

2008, s. 392).  

 

Produkutvecklingsprocessen kallas ofta new product development och gestaltas i en linjär 

modell (Trott 2008, s.404): 

Idea generation 

Idea screening 

Concept testing 

Business analysis 

Product development 

Test marketing 

Commercialisation 

Monitoring and evaluation 
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PDSA-cykeln är även en vanlig gestaltning som fokuserar på den kontinuerliga förbättringen av 

produkter och processer (Crowfoot & Prasad 2017). Den består utav fyra stadier: Plan - Do - 

Study - Act. I planeringsstadiet ställs mål upp och en planering skapas. I nästa stadie genomförs 

planeringen och observationer samt data sparas. Detta följs av ett stadie där datan analyseras 

för att jämföra resultat och summera lärdomar. Slutligen fastställs utifrån detta vilka 

förändringar som bör göras och en ny cykel kan även påbörjas.      

 

Somliga forskare belyser vikten av att integrera kunden i utvecklandet av nya produkter för att 

fånga ideér fullt ut (Trott 2008, s.406). Bland annat har integrationen beskrivits ha tre olika 

funktioner; kund som resurs, kund som medskapare och kund som användare. Däremot är det 

även av vikt att underleverantörer får en central plats i processen (Wikström, Lundkvist & 

Beckérus 1998, s. 63). Detta är en av lärdomarna från praktikfallet Tvättman - Volvo. Tvättman 

Textilservice AB erbjöd tjänster i form av tvättning av bland annat arbetskläder (Wikström, 

Lundkvist & Beckérus 1998, ss. 56-57). Volvo var en av deras största kunder under 1980-talet. 

På grund utav Volvos framförande av nya krav på tjänsten, som in sin tur berodde på det 

effektiviseringsarbete som Volvo genomgick, påbörjades ett utvecklingsarbete av Tvättmans 

tjänster. Det framgick i reflektionerna av detta praktikfall att det är av vikt att inkludera 

deltagare i processen som har så kallade hands-on kunskaper (Wikström, Lundkvist & 

Beckérus 1998, s. 64). Det innebär att de har erfarenhet av det praktiska arbetet, och att därmed 

inte endast inkludera deltagare från en ledningsnivå på företagen.  

 

Det finns olika typer av beslutsmodeller inom produktutveckling. En av de mest använda 

modellerna kallas Stage-Gate process (Trott 2008, s. 409). Processen består utav tidssekvenser 

där delaktiga i produktutvecklingen måste få ett godkännande av ledningen innan de får gå 

vidare till nästa Stage. Processen fokuserar på dessa beslutsportar (Gates) snarare än på 

kunden. 

 

På grund utav den växande konkurrensen i utvecklandet av produkter mellan företag uppstod 

Lean Product Development (Letens 2011). Det syftar till en bättre och snabbare 

produktutvecklingsprocess och är sprungen ur best practices-studier från den japanska 

bilindustrin (ibid.). Barczak och Kahn (2012) utförde en studie om best practices inom 

produktutveckling och fann att den generella praktiken som exempelvis produktutvecklingsmål 

kunde generaliseras över industrier. Däremot kan implementeringen av processen skilja sig åt 

mellan industrier. 
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2.2 Hållbarhet 

Begreppet hållbarhet kan syfta till hur länge en produkt kan användas, lagras och transporteras 

utan att komma till skada (Bergman & Klefsjö 2012, s. 32). I denna studie är det däremot 

hållbar utveckling som begreppet syftar till. Det innebär följande enligt Bruntlandsrapporten 

från 1987: “Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Kungliga Tekniska Högskolan 

2019). För att uppnå en hållbar utveckling enades FN:s medlemsländer om 17 mål, som även 

kallas de globala målen, med ambitionen att uppnå dessa fram till 2030 (UNDP 2015). 

Hållbarhetsbegreppet består av tre dimensioner; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet samt 

ekologisk hållbarhet (Kungliga Tekniska Högskolan 2019). Ekonomisk hållbarhet innebär en 

balanserad ekonomisk tillväxt på alla nivåer, såväl nationell som global  (Bergman & Klefsjö 

2012, s. 638). Det skapas genom en hög kundtillfredställelse och fungerande internationella 

marknader. Social hållbarhet bygger på människors lika värde och innebär att mänskliga behov 

uppfylls (Bergman & Klefsjö 2012, s. 639). Därmed ska makt fördelas rättvist och alla 

människor har rätt till en trygg arbetsmiljö som de även kan finna meningsfull. Ekologisk 

hållbarhet syftar till allt som berör jordens ekosystem samt människors hälsa (Kungliga 

Tekniska Högskolan 2018). Det innebär att naturresurser används med ett långsiktigt perspektiv 

som bevarar den biologiska mångfalden (Bergman & Klefsjö 2012, s.638). Denna studie 

kommer endast beröra den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten 

beskrivs som en fundamental förutsättning för resterande dimensioner  (Kungliga Tekniska 

Högskolan 2019). De globala målen består utav nio mål som berör den ekologiska hållbarheten 

(UNDP 2015);  

● Hälsa och välbefinnande 

● Rent vatten och sanitet 

● Hållbar energi för alla 

● Hållbar industri, infrastruktur och innovation 

● Hållbara städer och samhällen 

● Hållbar konsumtion och produktion 

● Bekämpa klimatförändringarna 

● Hav och marina resurser 

● Ekosystem och biologisk mångfald  
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2.3 Design 

2.3.1 The Design Ladder 

 

The Design Ladder är ett verktyg skapat av The Danish Design Centre (2001) som används för 

att uppskatta ett företags användning av Design. Därmed är det inte ett verktyg som direkt 

hjälper företag att integrera design, utan kan endast indirekt hjälpa genom att mäta 

integrationen på en operationell nivå (Doherty et. al. 2015). Först bör företagen analysera var 

på The Design Ladder de befinner sig för att sedan strategiskt skapa en plan för hur företaget 

kan hamna högre upp på trappan (Vereycken 2011). Ju högre upp ett företag befinner sig på 

The Design Ladder desto högre betydelse har design i verkligheten  (Danish Design Center 

2001). Verktyget skapades av The Danish Design Center 2001 för att illustrera att ett företags 

användning av design kan visas i olika former. Däremot är det generiskt och utan fokus på en 

särskilt industri (Doherty et. al. 2015). Verktyget utformades utifrån tesen att det finns en 

samvariation mellan högre intäkter och användandet av design inom processer och som en del 

av en organisations strategi (Danish Design Center 2001).  The Design Ladder består av fyra 

olika steg: 

 

 
Figur 1 The Design Ladder (Danish Design Center 2001) 

 

Steg 1: Non-Design. När ett företag befinner sig på det första trappsteget är design nästan en 

osynlig del av exempelvis produktutveckling och processen sköts inte av professionella 

designers. 
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Steg 2: Design as Form-giving. Design används i företaget i de senare stegen exempelvis 

formgivning. Detta kan i vissa fall utföras av professionella designers men utförs vanligtvis av 

människor med andra bakgrunder. 

 

Steg 3: Design as Process. När företag befinner sig på det tredje trappsteg är design inte ett 

resultat utan ett tillvägagångssätt som finns med i de primära stadierna av produktutveckling. 

Utförandet sker av ett team där alla har kompetenser i olika områden. 

 

Steg 4: Design as Strategy. Designern jobbar med ett företaget för att design ska genomsyra 

företaget. Design blir en del av företagets strategi. 

 

Sam Bucolo har även skapat en förlängd version av The Design Ladder som kallas för The 

Extended Danish Design Ladder (Vereycken 2011). Denna har ytterligare två steg. Steg 5 - 

Design as organisational transformation, samt Steg 6 - Design as national competitive 

strategy.    

 

En studie utförd av Doherty et. al. (2015) berikade även The Design Ladder med kulturella 

delsteg mellan stegen. Mellan Design as Form-giving och Design as Process finner man Design 

as Thinking, Design as Value Creation samt Design as Intangible. Mellan Design as Process 

och Design as Strategy finner man Design as Relationships och Design as Management. 

 

2.3.2 Design Management 

Design management tar tillvara på designers talanger för att främja innovation och tillför ett 

strategisk värde (Borja De Mozota 2013, s.67). Detta sker genom att differentiera varumärken 

och produkter och koordinera innovationsprocessen. Design management kan fungera som ett 

täckande koncept som leder marknadsföringsmixen (Ahopelto 2002, s.69). På det sättet 

koordineras de konkurrenskraftiga parametrarna. Design management är en icke-hierarkisk 

organisationsmodell som uppmuntrar risktagande, initiativ och självständighet hos alla som 

ingår i organisationen (Borja de Mozota 2013, s.67). Då design inkorporeras in-house i ett 

företag kan karakteristikan som en designer besitter såsom kreativitet, initiativtagande, 

detaljnoggrannhet och användarorientering spridas till resterande delar av företaget (ibid.). En 

in-house designer tillför en mer strategisk roll i produktutveckling än en designer från en extern 

byrå (Borja de Mozota 2013, s.73). Fördelen med att arbeta in-house med design är att 
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anpassningen till företaget kan bli större då designern är mer intimt kopplad till företagets 

praxis (Bruce & Cooper 1997, ss.36-37). Externa konsulter har istället specifika lösningar till 

det givna designproblemet (Borja de Mozota 2013, s.190). Ytterligare fördelar med design in-

house är kostnadseffektivitet, smidigare koordination och tillgänglighet (ibid.). Det utvecklas 

även en djupare förståelse för företaget hos designern och företaget behåller en större kontroll. 

Däremot finns det även fördelar med externa designbyråer som att de kan tillföra ny inspiration 

(Bruce & Cooper 1997, ss.36-37). Borja De Mozota (2003, s.189) beskriver att det är vanligt 

att företag vill anlita externa designbyråer vid början av användandet av design för att 

minimera risk. Genom att söka expertis från flera olika källor kan risken och kostnader spridas 

bland flera parter (Bruce & Cooper 1997, ss.36-37). Detta tros bero på produkters ökade 

komplexitet och dess kortare livscykler.  

 

Design processen består av följande faser (Borja De Mozota 2003, ss.14-16): 

 

0. Investigation  

Behov hos den tänkta användaren identifieras och ett problem ringas in. Målet är att 

frammana en idé som sedan konkretiseras i en brief. 

1. Research 

Projektets kontext studeras. Målet är att utveckla ett koncept. 

2. Utforskande  

Konceptet konkretiseras i form av ritningar eller enkla modeller. 

3. Utveckling 

Prototyper skapas. 

4. Realisering 

Prototyperna realiseras. 

5. Evaluering 

Tre typer av tester utförs. Teknisk kontroll, kalkuleringstest och marknadsvärdering. 

 

Design är en iterativ process som innebär ett holistiskt perspektiv (Brown 2009, s.16). Design 

tillför ett värde genom dess lyhördhet för kontexten och användaren, som resulterar i en 

generering och utveckling av idéer som sedan blir till koncept (Borja De Mozota 2003, s.117). 

En produktutvecklingsprocess som är influerad av design är marknadsorienterad (Borja de 

Mozota 2013, s.114). Prototyper är vanligt förekommande under processens gång. Det hjälper 

att skifta tanken mellan abstrakt och fysisk form vilket öppnar upp kreativiteten och gör sinnet 
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mer öppet för möjligheter (Brown 2009, s.87). Prototyper innefattar inte endast en färdig 

modell som är redo att tillverkas, utan kan med fördel användas som en del av utvecklandet av 

den slutliga versionen (Brown 2009, s.88). Dessa ska utvecklas snabbt och billigt (Brown 2009, 

s.89).  

  

2.3.3 Syntes 

För att kunna undersöka om organisationskulturen är en påverkande faktor för användandet av 

design är det av vikt att förstå på vilken nivå av The Design Ladder som organisationen 

befinner sig. Det är även av vikt att förstå hur design som process vanligen används. 

 

The Design Ladder består av fyra steg; Non- Design, Design as Form-giving, Design as process 

samt Design as Strategy.  

 

Design som process är en iterativ process med faserna; Investigation, Research, Utforskande, 

Utveckling, Realisering och Evaluering. Det tillför ett värde i form av lyhördhet för kontexten 

och användaren, som resulterar i en generering och utveckling av idéer som sedan blir till 

koncept. Dessa karakteristika kan spridas till resterande del av ett företag genom att arbeta med 

design in-house. Prototyper utvecklar kreativiteten och ska utvecklas snabbt och billigt under 

processens gång. 

 

2.4 The Front-End Process 

The Front-End Process är en del av produktutvecklingsprocessens början då produktens 

koncept utvecklas. The Front-End Process har även gått under namnet Fuzzy Front-End, detta 

med anledning av tvetydigheten som finns i början när ett koncept utvecklas och det fortfarande 

är osäkert om konceptet kommer gå vidare till kommersialisering (Moenart, De Meyer, Souder 

& Deschoolmeester 1995).  

 

För att utveckla koncepten går företagen igenom flertalet steg. Front-End är en iterativ process, 

där konceptet omarbetas och går igenom stegen flera gånger för att resultera i ett starkare 

koncept inför nästa steg i produktutvecklingen (Koen et al. 2002, s.22).  Det är viktigt att Front-
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End värderas som en viktig del av produktutvecklingen och inte endast något som sker i början 

av den (Trott 2008, s. 405) 

 

Konceptutvecklingsfasen The Front-End kan se ut på följande sätt: 

 

Identifiera konsumentbehov: Konsumenternas behov ska organiseras i hierarkisk ordning och 

kommuniceras till utvecklingsteamet.  

 

Målen med detta steg i processen är att: 

● Säkerhetsställa att produkten fokuserar på konsumentbehoven 

● Identifiera de självklara behoven såväl som de gömda eller dolda behoven 

● Ta fram fakta som rättfärdigar valen av specifikationerna i produkten 

● Säkerhetsställa att de inte missar eller glömmer betydande behov  

● Utveckla en gemensam förståelse för konsumentbehovet i produktutvecklingsteamet 

Grundidén är att skapa en högkvalitativ informationskanal mellan konsumenterna i det viktiga 

segmentet och produktutvecklarna. Grundidén bygger på att produktutvecklarna och de som 

arbetar med produktutveckling på något sätt ska interagera med konsumenterna och miljön 

produkten ska konsumeras i. Utan den erfarenheten kan teamet gå miste om fundamentala 

detaljer och inte utveckla innovativa lösningar till konsumenternas behov (Eppinger & Ulrich 

2012, ss. 74-88). 

Etablera specifikationer: En detaljerad beskrivning av vad produkten ska göra, vilket är en 

teknisk översättning av konsumentbehoven.  

Konsumentbehov uttrycks i konsumenternas språk. Behoven presenteras genom olika uttryck. 

Dessa kan vara till stor hjälp för produktutvecklingsteamet genom att bidra med en bild av hur 

konsumenterna upplever produkten och problemen som uppstår i samband med användningen. 

Trots insikten som erhålls av dessa intryck får teamet minimal specifik information som kan 

hjälpa med designen eller konstruktionen av produkten. Som ett resultat av detta etableras 

specifikationer som i detalj beskriver vad produkten ska göra. Specifikationerna fastslår inte 

hur produktutvecklingsteamet ska behandla konsumentbehoven utan skapar snarare en entydig 

bild bland teamet om vad de ska uppnå för att tillfredsställa konsumentbehoven (Eppinger & 

Ulrich 2012, ss. 92-112). 
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Konceptgenerering: De olika produktkoncepten och lösningarna som kan tillfredsställa 

konsumentbehoven ska undersökas. 
 

En produkts koncept är en ungefärlig beskrivning av arbetet, teknologin och produktens form.  

Konceptet kan presenteras på olika sätt beroende på vad som är relevant för det konceptet. En 

vanlig gestaltning av ett koncept kan vara en ritning eller 3D-modell och har en kort 

redogörelse av konceptet. I vilken utsträckning produkten eller konceptet tillfredsställer 

konsumenternas behov och kan kommersialiseras beror på hur välarbetat det underliggande 

konceptet är (Eppinger & Ulrich 2012, ss.118-140 ; Koen et al. 2002, s. 5 ). En välarbetat 

konceptgenerering kan säkerhetsställa för produktutvecklingsteamet att de noga har har gått 

igenom de alternativa vägarna de kunde ha tagit med konceptet och valt utefter det. 

 

Konceptgenereringen presenteras som en femstegsmetod som ser ut som följande: 

 

1. Klargöra problemet 

2. Externt sökande 

3. Internt sökande 

4. Systematiskt utforskande 

5. Reflektering av lösningen och processen 

 

Klargöra problemet 

För att klargöra problemet är det viktigt att utveckla en förståelse av problemet och sedan dela 

in problemet i relevanta delproblem. Det är i detta stadie fördelaktigt om teamet har varit med i 

de tidigare stegen av processen. Därigenom har de en ingående förståelse för konsumenternas 

behov och specifikationerna som har skapats utifrån dem. Utifrån denna förståelse delar man 

upp problemen i relevanta delproblem. Detta eftersom det kan vara för komplext att generera 

ett koncept utifrån ett problem. Uppdelningen av problemet kan göras på flera olika sätt. 

Problemet kan bland annat delas i kategorier utifrån konsumenternas behov eller utifrån de 

olika stegen i användningen (Eppinger & Ulrich 2012, ss.120-124) 

 

Externt sökande 

Externt sökande ämnar att hitta redan existerande lösningar på liknande problem. Detta gäller 

både det generella problemet och de delproblem som skapats utifrån det. Att hitta tidigare 

lösningar möjliggör för medlemmarna av produktutvecklingsprocessen att fokusera på 
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innovativa lösningar till delproblemen. Det externa sökandet är i huvudsak en 

informationssamlingsprocess. Eppinger och Ulrich (2012) presenterar en strategi inom denna 

fas. Expand and focus strategy. Syftet är att expandera sökfältet genom att samla in 

information som kan vara relevant för processen och sedan fokusera sökandet på de delar som 

verkar relevanta och utforska de i detalj (Eppinger & Ulrich 2012, ss.124-127). 

 

Internt sökande 

Det interna sökandet sker parallellt med det externa sökandet. Syftet med det interna sökandet 

är att använda sig av teamets kunskap och kreativitet för att skapa nya lösningar till koncept. 

Brainstorming är ett verktyg som används i det interna sökandet. Det som skiljer det interna 

från det externa är att kunskapen och idéerna redan existerar i teamet. Det krävs ingen extern 

information, snarare ligger fokuset på att lyfta kunskapen som redan existerar i teamet 

(Eppinger & Ulrich 2012, ss.127-130). 

 

Systematiskt utforskande 

Som ett resultat av den interna och externa sökningen uppstår en mängd information och 

lösningar. Det systematiska utforskandet ämnar till att navigera genom de olika lösnigarnarna 

och vägarna konceptgenereringen kan ta genom att organisera och framställa lösningarna. Det 

finns flera metoder att organisera informationen som teamet har erhållit. Bland annat 

presenteras en modell som kallas Concept Classification tree. Modellen ämnar till att dela in de 

olika möjligheterna och lösningarna på delproblemen i olika grenar av en modell som liknar ett 

träd med förgreningar. Det gör det lättare att bygga på förgreningarna som är relevanta för 

konceptet och beskära de grenar som inte är av lika stor relevans för konceptet. Modellen har 

fyra tydliga fördelar.  De olika grenarna i trädet representerar olika närmanden till problemet. 

Den går igenom förgreningarna och definierar vad som är relevant för konceptet och de mindre 

lovande grenarna kan då beskäras. Detta bidrar till att identifiera de olika tillvägagångssätten 

till att lösa det generella problemet. Den tredje fördelen av trädet och dess förgreningar är att 

när teamet har gjort klart trädet går det att överblicka hela trädet och reflektera kring hur 

mycket som lagts ner på de olika grenarna och hur man kan fördela 

ansträngningen likvärdigt på de olika grenarna. Teamet kan ha lagt mer vikt på att utforska en 

förgrening av lösningen och mindre vikt på en annan som kan ha en betydande roll. Den sista 

fördelen som presenteras med modellen är att det enklare går att förfina problemlösningen av 

en gren (Eppinger & Ulrich 2012, ss. 130-138) . 
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Reflektering av lösningen och processen 

Även om reflekteringar presenteras i slutet av metoden är det viktigt att reflektera i alla steg av 

metoden och generellt i processen. Reflektionerna har en bidragande roll till hur konceptet 

utvecklas och vilken form den tar. Eppinger och Ulrich (2012) presenterar frågor som är viktiga 

att ställa. Frågorna ställs för att klargöra att teamet har utforskat alla möjliga lösningar och 

infallsvinklar till problemet men även för att klargöra om alla i teamet varit delaktiga i 

processen. Detta då den interna informationen grundas på kunskapen medlemmarna i teamet 

besitter. Om alla inte varit delaktiga kan teamet gå miste om viktig kunskap och viktiga ideér 

(Eppinger & Ulrich 2012, ss.139-140). 

 

Konceptval: Koncepten analyseras och elimineras för att hitta det mest lämpliga konceptet. 

 

Tidigt i konceptutvecklingsprocessen har teamet skapat en förståelse över konsumenternas 

behov och genom olika metoder har lösningar och koncept skapats för att matcha dessa behov. 

Konceptval är den fasen där de olika koncepten utvärderas med konsumenternas behov i fokus. 

De olika koncepten utvärderas utifrån styrkor och svagheter och ett mindre urval av koncepten 

görs. Ett problem som uppstår för företag är att välja vilket koncept som de tror kommer ha 

störst potential och värde för företaget (Koen et al. 2002, s. 22). De valda koncepten kan sedan 

utvärderas djupare och utvecklas. Enligt Eppinger och Ulrich (2012) använder alla 

produktutvecklingsteam någon metod för att välja koncept. Dessa skiljer sig mellan olika team 

men den gemensamma nämnaren är att metoder används (Eppinger & Ulrich 2012, ss.144-

159).  När företagen har omarbetat koncepten tillkommer även nya insikter och mer 

information som kan forma om konceptet (Koen et al. 2002, s. 22). 

 

Koncepttestning: Ett eller flera koncept testas för att avgöra om konsumentbehoven möts samt 

att avgöra marknadspotentialen och identifiera svagheter som behöver förbättras. 

 

Koncepttestet är ett direkt svar till produktens beskrivning från potentiella konsumenter i 

målgruppen. Koncepttestet en del av ett konceptval där informationen kommer direkt från 

målgruppen. Detta möjliggör för företaget att se hur konceptet anammas av målgruppen och 

hur de svarar till konceptet. Testerna kan bekräfta att konceptet möter konsumenternas behov, 

ge en inblick i försäljnings möjligheterna för produkten och bidra med kunskap om hur teamet 

kan utveckla och förfina konceptet. Eppinger och Ulrich (2012) presenterar en sjustegsmetod 

för att testa produkter (Eppinger & Ulrich 2012, ss.166-179) : 
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1. Definiera ändamålet med koncepttestet 

2. Välja testpersoner 

3. Välja hur konceptet ska testas 

4. Välja hur konceptet ska presenteras 

5. Mäta konsumenternas feedback 

6. Tolka resultatet 

7. Reflektera kring resultatet och processen 

 

Fastställande av slutliga specifikationer: Specifikationerna tidigare i processen ses över.   

 

Detta steg i processen bygger vidare på det andra steget där teamet skulle etablera 

specifikationer. I detta steg ska specifikationerna förfinas. De slutliga specifikationerna 

utvecklas genom att fastställa de tekniska restriktionerna och utvärdera den förväntade 

produktionskostnaden. När specifikationerna förfinas måste teamet göra svåra kompromisser 

genom olika åtråvärda kännetecken och delar av konceptet. Förfiningen kan göras i fem steg 

(Eppinger & Ulrich 2012, ss.103- 111): 

 

1. Utveckla tekniska modeller av produkten 

2. Utveckla en kostnadsmodell av produkten 

3. Förfina specifikationerna och kompromissa där det behövs 

4. Få in specifikationerna i de mindre leden 

5. Reflektera kring resultatet och processen 

 

Projektplanering: Ett detaljerat schema samt budget skapas och nödvändiga resurser 

identifieras. En kontraktbok mellan produktutvecklingsteamet och ledningen skapas.  

 

Framgångsrika projektplaneringar kräver effektiv ledning av projektet. För att utveckla 

produkter involveras en stor grupp människor där alla ansvarar för olika uppgifter i 

produktutvecklingen. Framgångsrika produktutvecklingsprojekt resulterar i högkvalitativa 

produkter med låga kostnader och effektiv hantering av tid, pengar och resurser. 

Projektledningen ansvarar för planeringen och samordnandet av resurser och arbetsuppgifter 

för att uppnå målen presenterade ovan. 
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Parallellt med dessa steg pågår alltid en ekonomisk analys, benchmarking av konkurrerande 

produkter och prototyputveckling vid varje fas (Eppinger & Ulrich 2012, ss. 380-400). 

 

 
 

Figur 2. The Front-End Process (Eppinger & Ulrich 2012) 

 

2.4.1 Syntes  

För att kunna undersöka produktutvecklingsprocessen och vilka kompetenser företagen 

prioriterar under processen är det viktigt att analysera hur deras produktutvecklingsprocess ser 

ut och hur de arbetar i de olika stegen.  

 

Vid utveckling av koncept används olika verktyg i varje steg för att på bästa sätt utveckla ett 

koncept som möter kundernas behov.  
 

Identifiera konsumentbehov: Behoven ska organiseras i hierarkisk ordning och 

kommuniceras till utvecklingsteamet.  

Etablera specifikationer: En detaljerad beskrivning av vad produkten ska göra utformas, 

vilket är en teknisk översättning av konsumentbehoven.  

Konceptgenerering: De olika produktkoncepten och lösningarna som kan tillfredsställa 

konsumentbehoven ska undersökas. Konceptgenereringen görs i fem steg: 

1. Klargöra problemet 

2. Externt sökande 

3. Internt sökande 

4. Systematiskt utforskande 

5. Reflektering av lösningen och processen 

 

Identifiera 
konsumentbeh

ov 
Etablera 

Specifikation
er 

Koncept- 
generering 

Konceptval Koncept- 
testing 

Fastställande 
av slutliga 

specifikation
er 

Projektplanering 

Utföra ekonomisk analys 

Benchmark konkurrerande produkter 
 

Bygga och testa modeller och prototyper 
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Konceptval: Koncepten analyseras och elimineras för att hitta det mest lämpliga konceptet. 

Koncepttestning: Ett eller flera koncept testas för att avgöra om konsumentbehoven möts samt 

att avgöra marknadspotentialen och identifiera svagheter som behöver förbättras. 

Fastställande av slutliga specifikationer: Specifikationerna tidigare i processen ses över.   

Projektplanering: Ett detaljerat schema samt budget skapas och nödvändiga resurser 

identifieras. En kontraktbok mellan produktutvecklingsteamet och ledningen skapas.  

 

The Front-End process är en iterativ process. Vid utvecklandet av ett koncept bearbetas 

konceptet ett flertal gånger genom stegen för att nå ett väldefinierat koncept och ta konceptet 

till nästa steg av produktutvecklingprocessen. 

 

2.5 IRI Sustainability Maturity Model 

Detta är en modell skapad av Hynds (2014) som hjälper aktörer att bedöma i vilken 

utsträckning de arbetar med hållbarhet och i vilken utsträckning hållbarhet genomsyrar 

organisationen. Modellen kan användas för att integrera hållbarhet i produktutvecklingen 

genom att den vägleder arbetet med innovativa och hållbara produkter och tjänster. Den hjälper 

även organisationer att förstå hur långt de har kommit i sin process att integrera hållbarhet. 

Modellen riktar sig mot IRI-företag (Innovation Research Interchange) och är baserad på en 

studie om hållbarhet i forskning och utveckling (Chapas et. al 2010). IRI är ett nätverk av 

företag som vill främja forskning inom innovation och tillväxt (IRI u.å). Därmed har modellen 

ett starkare fokus på produktutvecklingsprocessen (Metz et. al. 2016).  

 

IRI Sustainability Maturity Model består av fyra mognadsnivåer där organisationer placeras 

efter antal nådda poäng (Hynds 2014): 

 

Beginning (0-10 poäng): Anpassning efter lagar och regler. 

Improving (11-20 poäng): Hänsyn tas till hållbarhet inom produktutveckling, för leverantörer 

och rapportering. 

Succeeding (21-30 poäng): Hållbarhet är inkluderat inom större delen av organisationen, 

såsom produktutveckling, marknadsföring, rapportering, offentliga mätvärden, och används 

som konkurrensmedel. 
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Leading (31-40 poäng): Hållbarhet är fullt integrerat i organisationen och anses vara en del av 

affärsmodellen. 

 

Vilken nivå som en organisation befinner sig på avgörs av ett poängsystem som baseras på IRI 

Sustainability Assessment Tool (Hynds 2014). Detta verktyg består av 171 ja eller nej frågor. 

Ett nej ger alltid 0 poäng och ett ja ger olika mycket poäng beroende på vilken mognadsnivå 

frågan korresponderar med. Frågorna är uppdelade i 14 delar med 8-17 frågor i vardera del 

(Hynds 2014). Dessa 14 delar kallas för dimensioner som representerar olika aktiviteter utförda 

av organisationens Forskning-och Utvecklingsavdelning eller produktutvecklings-funktioner. 

Dessa dimensioner är uppdelade i två olika huvudfokus: Strategi samt Designverktyg (Metz et. 

al. 2016). Båda dessa fokus är viktiga för att skapa värde i organisationen långvarigt (Hynds 

2014). Varje dimension innehåller ett antal nyckelfrågor som frågorna i IRI Sustainability 

Assessment Tool baseras på (ibid.). Nyckelfrågorna samt dimension 7 presenteras nedan för att 

ge läsaren en inblick och djupare förståelse. Dimension 7 valdes för att dimensionen har en 

funktion i uppsatsens teoretiska referensram.  

 

Svaren på de 171 frågorna genererar sedan poäng. Inom varje dimension kan 0-40 poäng 

uppnås. Utifrån detta kan en karta skapas som ger överblick över vilken mognadsnivå 

organisationen befinner sig på i varje dimension (Metz et. al. 2016). Genomsnittet av alla 

insamlade poäng kan även ge 0-40 poäng som därmed avgör vilken mognadsnivå 

organisationen befinner sig på generellt (Hynds 2014). Det innebär att organisationen kan 

skapa värde genom att endast fokusera på en eller ett fåtal av dimensionerna, men kan endast 

placeras i en högre mognadsnivå genom att lägga fokus på merparten av dimensionerna (Metz 

et. al. 2016).  
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Figur 3. Key questions in each dimension of the Sustainability Maturity Model. Nyckelfrågor i 

vardera dimension av Sustainability Maturity Model. (Hynds 2014) 

 

 
Figur 4. IRI sustainability Assessment Tool, dimension 7: Integrating Sustainability (IRI) 
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2.5.1 Syntes 

För att kunna nå problemformuleringens slutsatser är det viktigt att få information om och hur 

designverktyg används samt om och hur hållbarhet implementeras i arbetet. Därför används 

främst de olika dimensionerna samt nyckelfrågorna i operationaliseringen av teorin. 

Designverktyg för hållbarhet är även ett utav de två huvudfokus som dimensionerna är 

uppdelade i. Frågorna i dimension 7 kretsar kring integrering av hållbarhet och används därför 

för att avgöra hur implementeringen av hållbarhet ser ut. 

 

Designverktyg: 

• Specifikationer/kundinsikt 

• Life Cycle Assessment Process 

• DfE- Material och val av produktdelar 

• DfE- Leverantörskedjan 

• DfE- Tillverkningens inverkan 

• DfE- Användningens inverkan 

• DfE- End of Life inverkan 

 

Integrering av hållbarhet: 

• Ingår hållbarhetsmedvetenhet i produktmål och specifikationer? Ingår det i alla 

produkter? 

• Är målet att minska de icke-hållbara aspekterna av produkterna eller att eliminera det? 

• Är hållbarhet ett kriterium för “gate-passage” inom produktutvecklingsprocessen? 

• Vilka processer, verktyg, och matriser används för att integrera hållbarhet i 

utvecklingen av produkter? 

• Utbildas personalen i medvetenhet om produkternas inverkan på klimatet? 

• Utbildas personalen inom DfE? 

• Kommuniceras hållbarhetsmålen för företaget ut till personalen och anses det vara ett 

konkurrensverktyg? 

• Är alla olika avdelningar av företaget involverade i utvecklandet och lanseringen av 

hållbara produkter? 

 

Det andra huvudfokuset kring dimensionerna, Strategi, används för att undersöka hur 

förutsättningarna för hållbarhetsimplementering ser ut eftersom Alblas, Peters och Wortmann 
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(2014) menar att incitament och påtryckningar inifrån organisationen kan vara av vikt för att 

användningen av ecodesign-verktyg ska bli optimal.  

 

Strategi: 

• Hållbarhetspolicy: Hur integreras hållbarhet i företagets vision och mission? Hur viktigt 

anses hållbarhet vara?  

• Generell hållbarhetsstrategi: Vilket är företagets hållbarhetsmål? (Ledare, anpassning, 

och så vidare) 

• Statlig reglering: Hur insatt är företaget i frågor kring statliga regler och policys? Hur 

arbetar utvecklingsteamet med dessa? 

• Trendpåverkan: Håller sig företaget uppdaterad vad gäller trender som kan påverka 

produkterna? Påverkar det produktstrategin? Har de en reaktiv eller proaktiv 

inställning?  

• Leverantörskedja: Var i företagets leverantörskedja uppmuntras hållbarhet? 

• Miljömärkning: Vilka standarder och processer som är relaterat till miljömärkning 

appliceras? 

 

 

Utifrån de teorierna som presenterats har en referensram skapats som demonstrerar 

förutsättningarna företag har och hur dessa implementeras i deras produktutveckling. 
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2.6 Teoretisk referensram 

 
Figur 5: Referensram  

 

Den teoretiska referensramen presenterad ovan har lagt grunden för utformningen av 

intervjuguiden samt frågeformuläret (Se Bilaga 1-3). 
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3. Metod  

Studiens metod utgörs av semistrukturerade intervjuer i en multipel fallstudie med en kvalitativ 

ansats. Den insamlade datan har sedan genomgått en innehållsanalys. Detta har kompletterats 

med en kvantitativ ansats i form av ett frågeformulär och kommer att presenteras mer utförligt 

i följande avsnitt. Därefter kommer uppsatsens urval att beskrivas och resonemang kommer att 

föras kring studiens generaliserbarhet, trovärdighet och pålitlighet. Slutligen kommer 

forskningsetik och metodkritik att framföras. Uppsatsförfattarna kommer att benämna sig som 

“forskarna” genomgående i uppsatsen. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Kvalitativ data i form av intervjuer har samlats in och utgör större delen av empirin, med stöd 

av kvantitativ data i form av svar på ett frågeformulär för att skapa en triangulering. Detta är ett 

sätt att öka trovärdigheten (se 3.7) och innebär att fenomenet har undersökts med flera olika 

metoder och att resultaten kan jämföras mellan dessa metoder. Flermetodsforskning används 

därmed för att eftersträva en mer tillförlitlig empiri. Den kvantitativa forskningen ämnade till 

att ge ett stöd till den kvalitativa forskningen och skapa en mer fullständig bild av hur företag 

inom dagligvaruhandeln arbetar med design och hållbarhet i sin produktutveckling. 

Flermetodsforskning har blivit ett allt vanligare angreppssätt inom företagsekonomisk 

forskning (Bryman & Bell 2017, s.580). Samma författare presenterar att flermetodsforskning 

kan användas på olika sätt, bland annat för att kombinationen av kvalitativ och kvantitativ 

agerar som två kompletterande forskningsmetoder. 

 

Sedan har en kvalitativ analys utförts på den insamlade datan. En kvalitativ analys ger en 

djupare förankring i empirin, vilket skapar resultat som ligger närmare verkligheten och har ett 

holistiskt perspektiv (Denscombe 2018, ss.92-97). Detta motiveras utifrån frågeställningens 

natur som kräver en djupare förståelse. Nackdelar med en kvalitativ ansats är att den statistiska 

generaliserbarheten blir kraftigt begränsad (vilket diskuteras vidare under 3.6), samt att 

objektiviteten kan ifrågasättas eftersom forskarens egna bakgrund och identitet är svår att skala 

bort helt vid analysen av datan (Denscombe 2018, s.428). 

 

I uppsatsen har en deduktiv ansats använts. Gummesson (2003, s.119) beskriver att 

utgångspunkten för en deduktiv ansats är begrepp och modeller ur teorier som sedan appliceras 
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på en studies empiri. De teoretiska spår som studien är sprungen ur är The Design Ladder, 

Design Management, The Front-End Process samt IRI Sustainability Maturity Model. Empirin 

används därmed för att bidra till kunskapen kring fenomenet för studien, i enlighet med Ahrne 

och Svenssons (2015, s.214) resonemang. Kvalitativa studier kopplas däremot ofta ihop med en 

induktiv ansats (Bryman & Bell 2017, s.45). Detta överensstämmer dock inte med verkligheten 

(Ahrne & Svensson 2015, s.13). Flertalet kvalitativa studier har en deduktiv ansats och 

genererar ingen ny teori (Bryman & Bell 2017, s.45).  

  

3.2 Forskningsdesign 

I utförandet av studien har en multipel fallstudie genomförts. För att fånga ett fenomens 

komplexitet används ofta fallstudier (Bryman & Bell 2017, s.86; Gummesson 2003, s.116). Det 

innebär att ett eller fåtal fall studeras, och det är vanligt förekommande att det kombineras med 

en kvalitativ ansats i form av ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2017, s.86; 

Gummesson 2003, s.117). I uppsatsen har tre representativa fall studerats. Det innebär att 

organisationer som är ett vanligt exempel på en organisation inom ramen för problemet har 

studerats (Bryman & Bell 2017, s.88). De aktuella fallen är tre företag som tillverkar 

dagligvaror eller livsmedel och som är aktiva på den svenska marknaden. En utförligare 

redogörelse utav dessa hittas under “tillvägagångssätt” (se 3.4.1). På grund av den stora 

konsumtionen av dagligvaror samt industrins miljöpåverkan som beskrevs i bakgrunden, är 

dagligvaruindustrin därav en viktig industri att undersöka för att öka förståelsen kring hur 

företagen arbetar för att öka hållbarheten av produkterna, och hur detta kan förbättras. 

Denscombe (2018, ss.92-97) menar att fallstudier kan användas för att undersöka fenomen på 

djupet, vilket även är syftet i denna studie. Detta sker dock inte per automatik utan beror främst 

på hur frågeställningarna motiveras och hur analysen utförs (Ahrne & Svensson 2015, s.14). 

 

3.3 Urval  

En urvalsram med 30 lämpliga företag utformades och sedan har de som har kontor närmast 

kontaktats först. Detta är då ett icke-sannolikhetsurval eftersom alla i urvalsramen inte hade 

lika stor chans att tillfrågas (Denscombe 2018, s.59). Icke-sannolikhetsurval brukar användas 

då ett sannolikhetsurval inte anses lämpligt (ibid.). I detta fall ansågs ett subjektivt urval 

passande då representativa fall söktes. Ett subjektivt urval innebär att informanterna väljs 
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utefter deras expertis och relevans (Denscombe 2018, ss.67-68). Företagen som kontaktades 

valdes utifrån givna kriterier på företagen (Se tabell 1). 

 

För frågeformuläret tillfrågades de 27 företag som inte kunde genomföra en intervju samt 

ytterligare 33 företag som bland annat inte tillfrågades om intervju då de inte verkade på den 

svenska marknaden. 6 av dessa var dock företag på den svenska marknaden som forskarna hade 

påträffat tidigare och för att identifiera resterande företag utgick forskarna från en lista på 56 

företag inom dagligvaruindustrin. Forskarna ämnade att kontakta alla företag på listan men 

begränsades av att flera av företagen inte hade mailadress, kontaktformulär eller liknande som 

stödde forskarna förfrågan. Totalt tillfrågades därmed 60 företag att svara på frågeformuläret. 

Tabell 1: Urvalskriterier 

3.4 Datainsamlingsmetod 

3.4.1 Tillvägagångssätt 

Tre intervjuer har genomförts med fyra informanter från tre europeiska företag som verkar på 

den svenska dagligvarumarknaden. Dessa kommer att benämnas som Företag A, Företag B och 

Företag C. Sedermera har ett frågeformulär besvarats utav åtta respondenter från ytterligare 

åtta företag som ett komplement till intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 24 april 2019 samt 

25 april 2019. Frågeformuläret sändes till respondenterna 24 april 2019 och svaren från 

respondenterna inkom mellan 24 april 2019 och 2 maj 2019.  

 Företag Informant 

Intervju • Företag i 

dagligvaruindustrin 

• Företaget ska vara 

verksam på den svenska 

marknaden 

• Arbeta med 

produktutvecklingen/ vara 

delaktig i 

produktutvecklingsprocessen 

Frågeformulär • Företag i 

dagligvaruindustrin 

 

* Vid utskicket av frågeformuläret 

kunde forskarna inte styra vem som 

svarade på frågeformuläret. De 

tillfrågade företagen fick på egen hand 

välja en lämplig person som fick svara* 
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Informanterna för Företag A har en civilingenjörsexamen i ekonomi (Informant 1) respektive 

examen från yrkeshögskola i förpackningsdesign (Informant 2). Informanterna för Företag A 

hade titlarna marknadsföringschef för egna märkesvaror respektive förpackningsutvecklare. 

Informant 1 har ansvar för Företag As egna märkesvaruportfölj avseende: 

• Utveckling och underhåll av respektive varumärkes positionering. 

• Marknadsföring och kommunikations i butik samt i köpta och företagets egna media. 

• Strategisk och taktisk förpackningsutveckling i linje med företagets policyer och de 

aktuella lagstiftningarna. 

• Planering och genomförande av egna märkesvarornas kampanjer i Företagets 

butiksnätverk. 

• Är medlem i egna märkesvarornas ledningsgrupp. 

Informant 2 arbetar strategiskt kring: 

• Vilka förpackningsmaterial företaget ska arbeta med 

• Kommunicera med leverantörer kring vilket val av förpackningar de önskar samt 

barriärer i förpackningar 

• Är med och utvecklar externa och interna mål kring förpackningar ur ett 

hållbarhetsperspektiv 

• Har kontakt med lager och butik för att undvika kross av förpackningar 

• Operativt arbete med förpackningar gällande material, konstruktion och fyllnadsgrad för 

kommande artiklar/lanseringar 

 

Informanten för Företag B har en examen i industriell kemi samt en doktorsexamen i 

kemiteknik. Under intervjutillfället hade informanten titeln senior produktutvecklingschef för 

knäckebröd. Det innebär att informanten har ansvar över produktutvecklingsteamet för 

produktkategorin knäckebröd.  

 

Informanten för Företag C har en livsmedelsinjenjörsexamen och även en bakgrund som kock 

bakom sig. Informanten för Företag C hade titeln produktutvecklingschef vilket innebär att 

informanten har ansvar för produktutvecklingen, kvaliteten på befintliga produkter samt nya 

och befintliga råvaror. Informanten är  även ansvarig för QEHS frågor. QEHS berör frågor 

kring kvalite, miljö, hälsa och trygghet.  
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Alla företag som informanterna arbetar på går under definitionen stora företag. Av 

respondenterna av frågeformuläret definierades ett företag som stort företag, tre företag som 

medelstora företag och fyra företag som små företag. Forskarna har utgått från EU:s definition 

av små, medelstora och stora företag. I denna definition utgör företag som har över 250 

anställda samt en omsättning över 50 miljoner euro per år ett stort företag (Region 

Västernorrland 2018). Företag som har under 50 anställda och en omsättning under 10 miljoner 

euro per år utgör små företag enligt samma definition (ibid.). Medelstora företag utgör därmed 

de som har 50-249 anställda samt en omsättning på 10-49 miljoner euro per år (ibid.). Då de 

intervjuade företagen är stora aktörer på dagligvaru- och livsmedelsmarknaden kan deras 

beteende återspeglas till resterande företag i samma bransch till viss mån. Därmed anses de 

utgöra representativa fall för sin bransch. 

 

 

Företag Omsättning  Antalet 
anställda totalt  

Antalet anställda 
i Sverige 

Tillverkade och/eller 
distribuerade produkter 

Företag A 27 066 Mkr 
(2018) 

12 268 12 262 Hushållsartiklar, 
Rengöringsprodukter, 
livsmedel, råvaror 

Företag B 3 468 M€ 
(2017) 

8400 500 Pasta, pastasåser, 
Knäckebröd, kakor  

Företag C 1618 M€ 
(2018) 

15 696 
 

3581 Bröd, choklad, smoothies, 
konfektyr 

Tabell 2. Översikt av företagens storlek samt produkter. 

 

3.4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Datan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med ansvariga för 

produktutvecklingsprocessen. Eftersom nyckelpersoner ofta innehar privilegierad information 

och kunskap (Denscombe 2018, s.67, s.268) anses intervjuer som det mest passande redskapet 

för datainsamling. Därmed skapas bra förutsättningar för att en djupare förståelse för problemet 

uppstår samt att värdefulla insikter från informanternas position och erfarenhet inkluderas i 

studien (Denscombe 2018, s.268). Inom ramen för studien var valet av semistrukturerade 

intervjuer relevant för att behålla kontroll över intervjuns riktning men samtidigt låta 

informanterna utveckla sina tankar, vilket Denscombe (2018, s.269) anger vara syftet med 
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semistrukturerade intervjuer. I multipla fallstudier är det även önskvärt att inte använda sig utav 

helt ostrukturerade intervjuer för att kunna jämföra de olika fallen med varandra (Bryman & 

Bell 2017, s.456). 

 

Då intervjuer utgör empirin av en studie innebär det att informanternas ord och språk 

representerar verkligheten (Yin 2011 s13). En risk med denna datainsamlingsmetod är dock att 

det som informanterna uttrycker inte överensstämmer med företagets verkliga handlingar 

(Denscombe 2018, ss.419-420), vilket berör studiens trovärdighet (se 3.7).  

 

Intervjuareffekten är ett fenomen som innebär att personerna som intervjuas kan påverkas av 

intervjuarens identitet eller uttryck av åsikter, vilket leder till att informanterna svarar på 

frågorna på det sätt som de tror att forskarna förväntar sig att de ska svara 

(Nationalencyklopedin b). På grund utav detta kan innehållet i intervjuerna bli lidande då den 

insamlade datan påverkas av vilka personer som deltar i intervjun samt den sociala kontext som 

den utförs i (Denscombe 2018, ss.277-278). För att minska intervjuareffektens påverkan har 

särskild vikt lagts på att utforma indirekta frågor. Indirekta frågor är frågor av en mer öppen 

karaktär och som därmed minskar risken för att informanten påverkas genom att frågorna inte 

antyder att ett särskilt svar sökes (Bryman & Bell 2017, s.462). Det motsatta förhållandet skulle 

innebära en direkt styrning av intervjun, vilket inte är eftersträvansvärt för att få ett 

meningsfullt samtal (Jacobsen 1993, ss.132-135). En indirekt styrning är dock önskvärd då 

frågorna används för att behålla fokuset på det som är relevant för studien utan att styra 

informanten till ett visst svar (ibid.).  

 

3.4.3 Intervjuguide 

Utifrån de presenterade teorierna utformades en intervjuguide. Intervjuguiden delades upp i 

teman för att skapa en tydlig struktur. Intervjuguiden började med en inledande fråga (Se 

Bilaga 1). Syftet med inledande frågor är att få bakgrundsinformation om informanterna 

samtidigt som informanterna får svara på en fråga i ett välbekant område (Dalen 2015, ss.35-

36; Denscombe 2018, s.282). Resterande intervjuguide delades upp i följande tre teman; 

Hållbarhet, Design och Produktutveckling. Frågorna i varje tema utformades utifrån teorierna 

och vad uppsatsen ämnade att undersöka. 
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3.4.4 Transkribering 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades ljudinspelningarna från intervjuerna. 

Transkriberingar underlättar analys och jämförelse av datan (Denscombe 2018, s.395). 

Informanterna på Företag A samt C talade svenska, transkriberingen blev således på svenska. 

Informanten i Företag B talade engelska men forskarna valde att transkribera ljudinspelningen 

på originalspråket engelska för att undvika missförstånd samt felöversättningar. Samtliga 

transkriberingar som har gjorts ligger mellan nivå 11 samt 111 av transkriptionsnivåerna som 

Wibeck (2012) presenterar. Transkriberingarna har gjorts på talspråk men uteslutit bland annat 

tvekljud och korta pauser. Detta för att forskarna inte ansåg pauser och tvekljud var relevanta 

för transkriberingen. Wibeck (2012) beskriver tre transkriptionsnivåer. Den första är detaljerad 

där transkriberingen inkluderar tvekljud, överlappande tal, betonade ord med mera. Den andra 

nivån är som den första ordagrann. Pauser registreras med antal sekunder informanten tagit 

paus. Den tredje nivån skiljer sig från de två första; den är skriven i skriftspråk och tvekljud 

samt uppbackningar tas bort (ibid.) 

 

3.4.4 Frågeformulär 

Utöver de semistrukturerade intervjuerna samlades data in genom ett frågeformulär (se Bilaga 

3). Syftet med frågeformuläret var att de företag som inte hade tid att ställa upp på intervjuer 

kunde svara på ett formulär som har utformats utifrån intervjuguiden. Detta eftersom 

frågeformuläret krävde kortare svar och tog mindre tid av företagen, vilket företagen ansåg var 

en något de saknade när de först blev tillfrågade om att intervjuas för studien. Frågorna byggde 

på syftet av intervjuguiden och ämnade att skapa en helhetsbild av hur de olika företagen 

arbetar. 

 

3.5 Analysmetod 

Intervjuerna har transkriberats och en innehållsanalys har utförts på datan. En innehållsanalys 

innebär att texten bryts ned i enheter utefter viktiga nyckelord och teman i enlighet med 

Denscombes (2018, ss.402-403) beskrivning. För att inte förlora för mycket värdefull data i 

analysprocessen ska datan inte reduceras allt för mycket då den bryts i enheter, utan 

kondenseras genom att kategoriseras och kodas (Gummesson 2003, s.132). I processen 

skapades en matris med utgångspunkt ur uppsatsens teoretiska referensram som utgjorde 
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kategorierna där empirin placerades. Därefter analyserades innehållet i varje kategori. 

Meningen är främst att urskilja hur användandet av de olika elementen designverktyg, 

hållbarhet och produktutvecklingsprocessen hänger ihop, vilket enligt Denscombe (2018, 

ss.402-403) delvis är syftet med en innehållsanalys. En innehållsanalys ger även insikter om 

prioriteringar, värderingar samt vad som anses relevant ur informantens perspektiv (ibid.). 

Däremot finns det en risk att ord och meningar lyfts från sin kontext (ibid.), och kan därmed 

misstolkas.   

 

3.6 Generaliserbarhet 

Då meningen är att få en större förståelse för problemet har antalet informanter begränsats för 

att ge utrymme åt djupare studier i varje fall, i enlighet med Gummessons (2003, s.126) 

resonemang kring antalet fall i fallstudier. Tre intervjuer genomfördes och har sedan 

kompletterats med ett frågeformulär med åtta respondenter. Svarsfrekvensen på frågeformuläret 

var mindre än forskarnas förhoppningar, men bedömdes ändå tillföra studien något även om en 

större antal respondenter hade varit önskvärt. I denna aspekt är det av större vikt att ett 

teoretiskt urval och mättnad avgör urvalsstorleken (Gummesson 2003, s.126). Teoretisk 

mättnad är uppnådd när fler intervjuer varken ger motsägande eller kompletterande information 

(Gummesson 2003, s.126).  

 

En fallstudie kan inte ge generaliseringar i form av hur många, hur mycket eller hur ofta då det 

kräver en statistisk generalisering (Gummesson 2003, ss.134-135). Yin (2011, ss.99-101) 

diskuterar att den största barriären när det kommer till generaliserbarhet är uppfattningen att det 

endast finns ett sätt att generalisera. Inom denna uppfattning kopplas generaliserbarheten av 

enskilda studier till i vilken grad den studien kan generalisera den stora populationen (ibid.). 

Istället skapas en analytisk generalisering i utförandet av fallstudier där resultatet bidrar till 

förbättrad teori (Gummesson 2003, ss.134-135). Studien ämnar att utföra en analytisk 

generalisering där målet inte är att generalisera till en population utan skapa en djupare 

förståelse för produktutvecklingsprocessen och inkorporeringen av design och hållbarhet i 

denna. Analytisk generalisering ska i kontrast till statistisk generalisering demonstrera huruvida 

studien som har gjorts understryker eller motsätter sig teorierna i fältet (Yin 2011, ss.99-101) . 

Om studien understryker teorierna ska det istället demonstreras hur resultatet kan generaliseras 

och appliceras till en kontext som skiljer sig från den kontext som studien behandlar (ibid.). 
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3.7 Trovärdighet (Validitet) 

För att stärka trovärdigheten har en triangulering utförts i form av stödjande kvantitativa data 

till den primära kvalitativa datan. Därmed undersöks fenomenet med flera olika metoder och 

resultaten kan jämföras mellan dessa metoder för att kontrollera trovärdigheten (Denscombe 

2018, s.420). Konvergerande data från flera olika källor stärker de slutsatser som tas utifrån den 

data som slutsatserna berör (Yin 2011, s.81). Dock ska det beaktas att datan därmed produceras 

i olika sammanhang, och att det inte finns endast en sanning när man studerar samhällets 

komplexitet (Ahrne & Svensson 2015, s.26). Utöver detta har stort utrymme getts till att 

presentera empirin för att täcka all information och de olika resonemang som informanterna har 

fört fram under intervjuerna. Detta är en av åtgärderna som Yin (2011, s.79) presenterar för att 

stärka en studies validitet, som kallas Rich data. För att minimera att forskarnas tolkning 

integreras har många citat använts i redogörelsen av empirin. 

 

När intervjuer utförs är det viktigt att komma ihåg att en människas ord och upplevelser 

används för att generera data vilket kan påverkas av den sociala kontexten som personen 

befinner sig i (Denscombe 2018, s.267, s.290). Informanterna som har intervjuats har alla en 

särskild position och titel inom respektive företag, vilket kan ge dem en annorlunda synvinkel 

än personer med andra positioner inom samma företag. Detta kan påverka deras attityder och 

åsikter kring olika problem och ämnen. Detta är viktigt att ha i åtanke då de i denna uppsats 

representerar sitt företag. Informanterna kan även känna en grundläggande plikt i sitt arbete 

som innebär att de borde beskriva sitt företag i ett positivt ljus. För att minska denna effekt har 

informanterna inför intervjuerna informerats om att de och deras företag kommer att förbli 

anonyma.  

 

3.8 Pålitlighet (Reliabilitet) 

Att utforma en pålitlig studie innebär att den ska kunna replikeras och få liknande resultat, men 

detta är inte alltid möjligt vid komplexa fenomen (Gummesson 2003, ss.134-135). För att 

säkerställa pålitligheten är det viktigt att forskningsprocessen och dess beslut samt metoder kan 

granskas (Denscombe 2018, s.421). Transkriberingen av intervjuerna har valts att inte bifogas i 

uppsatsen då informationen som framgår av dessa kan avslöja informanternas och företagens 

identitet, vilket vidare förklaras under “Forskningsetik” (se 3.9). Samtliga svar från 

respondenterna av frågeformuläret finns däremot presenterat i uppsatsens bilaga (se Bilaga 4). 
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Dessa samt transkribering av intervjuerna utgör studiens fallstudie-databas. En fallstudie-

databas ökar en studies reliabilitet enligt Yin (2011, s.182) då utomstående kan inspektera 

datan i sin ursprungliga form och jämföra med den genomarbetade versionen av datan i 

uppsatsen.   

 

I uppsatsens bilaga presenteras även intervjuguiden. Det skapades en andra version av 

intervjuguiden som översattes till engelska då en av informanterna inte talade svenska. Även 

denna presenteras i uppsatsens bilaga (se Bilaga 2). Att intervjuguiden översattes till engelska 

kan medföra en risk och påverkan på pålitligheten eftersom att frågorna kan uppfattas olika. 

Det innebär att det finns en risk att en och samma informant skulle ge olika svar till den 

svenska intervjun som till den engelska intervjun. Yin (2011, s.82) menar att översatta 

textstycken samt texten på originalspråket ska båda presenteras i en studies manus för att kunna 

undergå granskning. Då båda versionerna av intervjuguiden finns i uppsatsens bilaga är detta 

möjligt.   

 

3.9 Forskningsetik 

För att säkerställa att studien har genomförts på ett etiskt och moraliskt sätt har 

individskyddskraven inom ramen för Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts. 

Individskyddskravet består utav fyra följande grundkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär 

att deltagarna informeras om studiens syfte och villkor för deras deltagande (ibid.). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska uppvisa samtycke till deltagande i studien (ibid.). 

Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter om deltagare skall hanteras med konfidentialitet 

och att identifiering av deltagare skall vara omöjlig vid avrapportering (ibid.). Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter om deltagare endast får användas för forskningsändamål (ibid.).  

 

Av etiska skäl har transkribering av intervjuer valts att inte bifogas i uppsatsens bilaga. Detta då 

det framkommer information som kan äventyra skyddet av individernas identitet. Önskas 

åtkomst av transkriberingar skall uppsatsförfattare kontaktas. Vid åtkomst av transkriberingar 

skall först en förbindelse om tystnadsplikt undertecknas. 
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3.10 Metodkritik 

Studien hade istället kunnat utföras med insamling av ett större antal kvantitativ data och en 

kvantitativ analys, för att kunna generera en statistisk generalisering istället för en analytisk 

generalisering. Därmed skulle studien ha kunnat säga något om i vilken utsträckning 

slutsatserna kan överföras på populationen (Bryman & Bell 2017, s.180). Den kvalitativa 

ansatsen i denna studie motiverades utifrån frågeställningens natur som krävde förståelse för 

problemet, men en annorlunda frågeställning som passar den kvanititativa ansatsen skulle även 

gynna tillförandet av kunskap inom fältet. 

 

Utöver intervjuer skulle studien ha kunnat gynnats av ett tillvägagångssätt som innefattar 

deltagande observationer. Detta skulle kunna minska risken för att det som informanterna säger 

inte stämmer överens med verkligheten (se 3.4.2) då deltagande observationer har bättre 

förutsättningar för att bibehålla den naturliga miljön (Denscombe 2018, s.307). Det dock viktigt 

att påpeka att deltagarna i observationer kan reagera på vetskapen om att de observeras, vilket 

kallas för observatörseffekten, och att en deltagande observation därmed inte kan garantera att 

det som observeras representerar verkligheten fullt ut (Denscombe 2018, ss.105-106). 
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4. Empiri 

Uppsatsens empiri kommer att redovisas utefter teman i ordningsföljden hållbarhet, design och 

Front-End process. Särskilt temat hållbarhet består utav flertalet mindre delar. Dessa har i 

vissa fall sammansvetsats då informanternas svar uppvisade likheter och delarna uppfattades 

därmed som sammankopplade. 

4.1 Hållbarhetsstrategi och policy 

Samtliga informanter som har intervjuats och samtliga respondenter av frågeformuläret menar 

att hållbarhet är viktigt och en del av företagets vision eller mission. Företag A uttrycker att 

arbetet med hållbarhet är ett starkt direktiv från företagets ägare och att deras vision är att bli 

bäst på att arbeta hållbart inom sin bransch. Hållbarhet är alltid integrerat i arbetet med nya 

produkter och butikspersonal utbildas inom hållbarhet. Ägaren för Företag B har även 

engagerat sig och hållit ett tal kring det akuta läget som jorden står inför. Informanten menar 

även att företaget bygger på en hållbar affärsmodell där företagets främsta mål inte är vinst.  

 

“But the profit is not the main goal. Having a sustainable business model is the main goal of 

the company.” 

(Informant för Företag B) 

Företag C har en hållbarhetsplan samt hållbarhetsmål men informanten uppvisar även tvivel 

kring lämpligt engagemang i hållbarhetsfrågan.  

 

“Det är ju naturligtvis rätt på det här med hållbarhet [...]. Sen är det ju hur långt fram i den 

utvecklingen man ska gå.” 

(Informant för företag C) 

 

Samtliga företag har konkreta framtidsmål kring hållbarhet som främst kretsar kring en 

minskning av fossila utsläpp, ökad användning av återvinningsbara förpackningar och ett 

minskat matsvinn. Samtliga företag är även noga med att följa lagar och regleringar och menar 

att de även vill gå längre än dessa i sitt arbete. Alla informanter menar att hållbarhet är en del 

av produktspecifikationerna. Endast Företag B kan konkret förklara hur dessa specifikationer 

ser ut, vilket är fyra av FN:s hållbarhetsmål. Övriga informanter menar på att hållbarhet är ett 

tankesätt som alltid tas hänsyn till i arbetet. Informanterna i Företag A ansåg att för att förbättra 
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hållbarheten kan de påverka matsvinnet, men även genom att producera miljösmarta 

förpackningar till deras egna märkesvaror. De tog även upp att de kan göra det genom att lobba 

för ökad materialåtervinningsbarhet  internt med inköp samt med våra leverantörer och externt 

med FTI och andra aktörer inom branschen. FTI är ett bolag i Sverige som tar hand om 

insamling samt återvinning av bland annat förpackningar. Företag B ansåg att de kunde påverka 

produktutvecklingen på flera olika sätt för att förbättra hållbarheten. Detta ansågs kunna göras 

genom noga val av råmaterial, reducera användandet av livsmedelstillsatser samt minska 

avfallet. Företag C ansåg att att de kunde göra detta genom att påverka råvarukedjan men även 

hela kedjan från produktion till kund. 
 

4.2 Designverktyg för hållbarhet 

Två av åtta respondenter av frågeformuläret svarade att de använder designverktyg för 

hållbarhet. När de sedan tillfrågades i vilka aspekter de arbetar med hållbarhet framkom ett 

användande av designverktyg i samtliga respondenters företag (se Tabell 2 nedan). 

 

När informanterna tillfrågades om de arbetar med några verktyg för hållbarhet uppvisade de en 

förvirring samt en förvirring kring begreppet designverktyg när det sedan nämndes. De kände 

inte heller till begreppet Design for Environment. När de sedan tillfrågades i vilka aspekter de 

arbetar med hållbarhet framkom ett användande av designverktyg i samtliga informanters 

företag (se Tabell 2 nedan).   

 

“Vad tänker du för, bara så att jag förstår, vad menar du med designverktyg? “ 

(Informant för Företag A) 

 

  



40 
 

Av de designverktyg som presenterades som en del av IRI Sustainability Maturity Model 

använde företagen följande: 

 

 Företag A Företag B Företag C Frågeformulär 

Kundinsikt  X  - 

Life Cycle Assessment   X 5/8 

Material och 

produktdelar 

X X X 7/8 

Leverantörskedja X X X 7/8 

Tillverkningens 

inverkan 

X X X 6/8 

Användningens 

inverkan 

 X  5/8 

End of Life X X  6/8 

 

Tabell 3: Designverktyg 

4.3 Leverantörskedjan och miljömärkning 

Samtliga intervjuade företag och sju av åtta företag i frågeformuläret arbetar aktivt med 

hållbarhet inom sin leverantörskedja. Företag A fastställer vilka ingredienser och råvaror som 

får ingå i deras produkter och hur det produceras. Företag B följer sina varor från Field to Fork 

och arbetar med att utbilda bönder inom hållbarhet. Företag C har krav på sina leverantörer när 

det kommer till transporter. De använder sig även utav leverantörernas kompetens. 

 

“[...] från våra råvaruleverantörer så använder vi ju naturligtvis deras kompetens för när vi 

använder deras produkter. Så där finns det ju en hel del, det har ju hänt mycket på råvarusidan 

med att man kan använda enzymer framförallt för påverka upplevd hållbarhet och färskhet och 

så vidare.” 

(Informant från Företag C) 
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Företag B arbetar främst med miljömärkning då de endast använder leverantörer som är 

certifierade och arbetar på ett hållbart sätt.  

 

“We cannot supply from suppliers that are not certified and approved by our purchase 

department. And they have to be sustainable in the way that they produce and provide 

certifications.” 

(Informant för Företag B) 

 

Företag A arbetar med märkningar men certifieringen gäller främst matsäkerhet och renlighet, 

utöver detta har de CSR-krav som de ställer på sina leverantörer. 

 

“Oftast handlar det om renhet och produktsäkerhet i första hand. CSR-kraven har ju lite grann 

med hållbarhet att göra. Alltså hur du producerar.” 

(Informant för Företag A) 

 

Företag C arbetar inte med miljömärkning. Informanten förde dock ett resonemang kring att 

företaget skulle kunna använda sig av en Sverigemärkning då råvarorna främst kommer från 

Sverige. 

 

När det kommer till certifiering ställer Företag A ställer krav på sina leverantörer. För 

företagets kemtekniska produkter samt hudvård och kosmetik produkter måste leverantörerna 

vara certifierade enligt ISO 9001 samt GMP. Företaget tar även in en extern sakkunnig för att 

göra en säkerhetsbedömning av produkterna. För företagets specialvaror ställs kravet att 

leverantörerna har ISO 9001 certifiering. I Företag B har 93 % av deras fabriker  ISO 14001 

certifiering. Företag C har certifieringarna ISO 9001 samt 14001 för samtliga av deras 

konfektyr verksamheter, de har ISO 14001 certifiering för produktutveckling, produktion och 

marknadsföring av bageriprodukter i samtliga bagerier i Sverige. De  har även ISO 9001 

certifiering för två av dessa fem bagerier. Företag C:s restaurangverksamhet i Sverige har både 

ISO 9001 samt 14001 certifiering.  
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4.4 Material, LCA, End of Life och tillverkningens inverkan 

Alla företag förde mycket diskussioner kring deras arbete med val av material. Även sju av åtta 

respondenter i frågeformuläret svarade att de arbetar aktivt med hållbarhet genom deras val av 

material. Företag A uppgav att de är begränsade av sina småskaliga leverantörer som inte så lätt 

kan köpa en ny maskin som behövs för nya material. Då skulle de istället behöva kompromissa 

med den sociala hållbarheten genom att hitta nya leverantörer vilket de inte vill göra. 

 

“Och då har de lagt alla sina besparingar på den här maskinen, då kan man ju inte heller säga 

att ‘du har fel material, vi går vidare’.” 

(Informant för Företag A) 

 

De undersöker aktivt vilka alternativ som finns till plast men upplever också en konflikt kring 

plast och matsvinn. Plast och fler men mindre förpackningar, vilket betyder mer material, kan 

också minska matsvinnet. 

 

“För det är säkert lite mer material men då har du alltid den mindre som du äter upp och sen 

så öppnar du så har du en fräsch bra. Istället för att den ska mögla och så slänger du hälften.” 

(Informant för Företag A) 
 

Företag C diskuterade även denna konflikt mellan plast och matsvinn. De börjar nu använda 

mer sockerrörsplast. Företag B arbetar med att minska sin plastanvändning.    

 

Utav de intervjuade företagen var det endast Företag C som använde ett livscykelperspektiv. 

Dock var användandet mycket nytt angav informanten och de använde inte verktyget fullt ut. 

Företag A hade börjat tänka mer cirkulärt i valet av förpackningsmaterial och Företag B 

nämnde inte livscykelperspektiv. Fem av åtta respondenter av frågeformuläret svarade att deras 

företag använder ett livscykelperspektiv, samt att sex av åtta arbetar med varornas End of life. 

Företag A angav att de arbetar med att utöka användandet av pant till fler förpackningar. 

Företag B arbetar med återvinning av plast och papper. 

 

Sex av åtta respondenter av frågeformuläret svarade att de arbetar aktivt med hållbarhet genom 

att minska påverkan som är ett resultat av produkternas tillverkning. Företag A arbetar med 

detta genom att se över sina materialval, samt att klimatkompensera vissa produkter och minska 
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sina fossila utsläpp. Företag B försöker minska sin energianvändning och vattenanvändning, 

och istället använda förnyelsebara energikällor. Företag C arbetar främst med detta genom sina 

inköp och har som mål att halvera sina klimatutsläpp till 2030. 

 

4.5 Trendpåverkan, kundinsikt och användningens inverkan  

Alla företag, inklusive alla som deltog i frågeformuläret, menar att de arbetar proaktivt med 

trender. Fem av åtta respondenter av frågeformuläret svarade även att de arbetar med hur 

användandet av produkterna påverkar hållbarheten. 

 

Informanten för Företag A beskrev hur företaget var tidiga med att lansera veganska alternativ, 

eftersom de då såg en framtidspotential i detta. Hållbarhet är en aspekt som alltid är viktigt för 

Företag A i allt de gör och de menar även att det har medfört högre lönsamhet.  

 

Företag B kommunicerar med konsumenter och scoutar i sina butiker för att få insikt i trender 

som de sedan samlar i en databas. Denna databas används sedan som utgångspunkt för idéer 

kring nya produkter. De skapade verktyget Double Pyramid som visar hur det finns en 

samvariation mellan hälsosam mat och hållbar mat. Eftersom de alltid vill göra hälsosam mat 

blir hållbarhet per automatik alltid en komponent när de lanserar nya produkter menar 

informanten. Verktyget fungerar även som ett hjälpmedel för konsumenter att göra bra val för 

kropp och natur. 

 

“On the other end if you compare this with the impact on the planet you find out that the food 

that is good for you and that you should eat more often is actually the food that has less impact 

on the planet”  

(Informant för Företag B) 

 

Företag C beskriver hur de var först med rotfruktsbröd och baljväxter i bröd. De har även en 

särskild avdelning som arbetar mer ingående med trender och innovationer som kallas Företag 

C Lab. Denna avdelning håller även i en intern tävling där alla medarbetare på företaget får 

vara med och tävla för att skapa nya innovationer. Samtidigt menar informanten att ordet 

innovation används slentrianmässigt och att det är när man lyckas göra något i en stor skala och 

får ut varan på marknaden som man verkligen gör avtryck och någon skillnad. 
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“Det kvittar hur många innovativa idéer och lösningar eller hållbara produkter man har haft i 

sitt provbageri eller inom produktutvecklingen om man inte lyckas lansera dem hela vägen ut 

på marknaden, för då gör de inget avtryck ändå.” 

(Informant för Företag C) 
 

Vidare beskriver informanten att konsumenterna kan vara trögrörliga och därmed är 

informanten osäker på hur mycket hållbarhet som bör inkorporeras. Dock understryker 

informanten att hållbarhet utan tvekan är viktigt och en våg man måste följa.  

 

“Utan konsumenterna är relativt konservativa och trögrörliga där. Vi har ju märkt som var 

först ut och lanserade de här produkterna” 

(Informant för Företag C) 

 

4.6 Designförståelse 

75 % av respondenterna svarade att design är en del av företagets strategi. 

 

Företag A använder design i formgivningssyfte för deras förpackningsdesign och anser att det 

är en viktig del i deras varumärkesbyggande. När de använder design styrs de av tre följande 

ledord: mod, passion och relevans.  

 

"Bra design säljer mat." 

(Informant för Företag A) 

Företag B arbetar med design som process genom verktyget Design Thinking då de ska 

utveckla något disruptivt eller när de saknar kunskap kring området. Informanten menar även 

att Design Thinking även används vid andra tillfällen än produktutveckling. 

 

 "We try to design our needs, our strategy. I think it’s embedded in the company culture."  

 

(Informant för Företag B) 
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Informanten för Företag C relaterade ordet design främst till förpackningsdesign och utseende 

på sina produkter. Informanten visste inte om design var en del av företagets strategi men 

menade att det är en del av varumärkenas strategi och därmed har en viktig funktion.  

 

4.7 Teamets bakgrund 

Sju av åtta av respondenterna av frågeformuläret svarade att de arbetar med design in-house 

och fyra av åtta respondenter svarade att de hyr in externa kompetenser för designarbete. 75 % 

av respondenterna svarade att professionella designers arbetar med design och majoriteten av 

dessa menar att designers är en del av produktutvecklingsprocessen. 

 

Företag A har ingen anställd med designkompetens och de arbetar istället med externa byråer. 

Syftet är enligt informanten att minska risken samt få en höjd i kreativiteten. Deras byråer 

påstår att kreativiteten inte begränsas då man använder en och samma byrå, men informanten 

menade att byråns egenintresse låg bakom åsikten. I produktutvecklingsprocessen är 

kategorichef, inköpsavdelningen, kvalitéavdelningen och marknadsavdelningen delaktiga. 

 

“Men det är oftast så att en byrå som är duktig på att göra en viss typ av design de är liksom 

duktiga på det. Men den typen av design vill vi inte ha på ett annat varumärke. Då vill vi vara 

säkra på att vi får särskillnad.” 

(Informant för Företag A) 

 

Företag B har ett team som har blivit utbildade inom Design Thinking men tar även in externa 

kompetenser för att inte låsa kreativiteten. De arbetar främst in-house. Företag B använder sig 

även av extern kompetens, genom samarbeten med universitet som har kunskap inom Design 

Thinking, och tar då fram nya koncept som skiljer sig från deras vanliga utbud. 

 

“We have a team that is trained into design thinking and we hire some people that are experts 

in design thinking and then we have collaborations with universities [...] Yeah, and this is a 

very different thing because you would see the products that are not traditional pasta” 
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“People that have been working on the same things over and over, they are really good, they 

are experts but we might tend to see things always in the same way. So you need an external 

approach with fresh eyes.” 

(Informant för Företag B)  

 

Inom produktutvecklingsprocessen är många olika kompetenser inblandade. Allt från forskning 

och utveckling, marknadsföring, produktutvecklingsteam till specialister med tekniska eller 

kemiska kompetenser. 

 

Företag C arbetar med design in-house men till större delen tar de hjälp av externa 

kompetenser. Informanten menar att många olika avdelningar på företaget är en del av 

produktutvecklingsprocessen. Innovationstävlingen inom Företag C Lab innebär att många 

olika kompetenser får medverka, dock visste inte informanten så mycket om denna. 

 

4.8 Design och The Front-End Process 

Företag A påbörjar sin produktutvecklingsprocess med en input från sina butikskedjor som 

lämnar in en sortimentstrategi. Sedan utför de även om omvärldsanalys och trendanalys. Utefter 

detta sätts strategier för olika prioriteringar. En lanseringsplan utformas och sedan tar 

kategorichef samt inköpare över processen. Detta testas senare av kvalitéavdelningen och 

underlaget skickas till huvudkontoret. Företag A använder sedan design i slutet av 

produktutvecklingsprocessen när de under fem veckor tar fram förpackningsdesignen till 

produkten.  

 

Företag B använder design från början av deras egna produktutvecklingsprocess som kallas 

Phase and gate. De utgår från deras tidigare trendspaningar som finns samlade i en databas och 

får utifrån det en idé och ett koncept. Sedan beskriver de produktens karakteristika och 

produktdesign. De söker sedan efter passande ingredienser och samarbetar då med 

inköpsavdelningen. De börjar sedan ta fram prototyper. Informanten beskrev vikten av att 

misslyckas ofta för att tillslut nå radikala resultat.  
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“So in some cases we would use design thinking as a tool to stretch and go beyond our normal 

knowledge boundaries. [...] You want to prototype, fail, refine, prototype again, and we want to 

do this fast. ” 

(Informant för Företag B) 

 

Samtidigt arbetar marknadsavdelningen med att utveckla konceptet och produktens 

positionering och pris. Sedan testas produkten genom interna tester eller konsumenttester. En 

ekonomisk utvärdering görs av produkten. Om produkten sedan godkänns av ledningen 

fortsätter de att förfina produkten och dess specifikationer.  

 

Företag C utgår i sin produktutvecklingsprocess utifrån ett konsumentbehov, trender eller 

luckor på marknaden som skapar en idé.  

 

“Men den startar ju som jag sa tidigare med ett konsumentbehov och en idé utifrån det. Men 

det startar ju också med, om vi kan se trender, om vi kan se att det finns luckor på 

marknaden.” 

(Informant för Företag C) 

 

Sedan skapas en brief som de arbetar utifrån och som steg för steg specificerar allt mer hur 

produkten ska vara utformad. Sedan undersöker de råvaror och provbakar. Råvarorna 

riskbedöms sedan och prototyper tas fram. Prototyperna utvärderas och konsumenttest eller 

sensoriska test utförs för att sätta nivåerna av olika ingredienser. Sedan gör de flera olika 

prototyper och gör sensoriska test såväl som konsumenttest. Efter detta genomgår produkten 

olika gater där olika beslut tas kring specifikationerna av produkten. 
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Nedan presenteras en sammanfattning av företagens Front-End process. 

 

 Företag A Företag B Företag C 

Identifiera 

konsumentbehov 

Omvärldsanalys och 

trendanalys 

Idé och koncept från 

databas 

Trender, luckor på 

marknaden 

Etablera 

specifikationer 

Sätter strategi för 

prioriteringar 

Definiera 

karakteristika och 

produktdesign 

Skapar brief och 

produktspecifikationer 

Konceptgenerering    

Konceptval    

Koncepttestning  Interna tester och 

konsumenttester 

Konsumenttest eller 

sensoriskt test 

Fastställande av 

specifikationer 

Kvalitéavdelningen 

godkänner 

Ledningen 

godkänner. 

Olika gater där beslut 

tas kring 

produktspecifikationer 

Projektplanering    

 

Tabell 4. Front-End faser. 

 

Antalet respondenter som svarade att design används i början av produktutvecklingsprocessen 

var lika stort som antalet som svarade att det används i mitten av processen samt i slutet av 

processen. Svaren från respondenterna av frågeformuläret visade även att design används mest 

i faserna Identifiera konsumentbehov och Konceptgenerering av Front-End processen. Dessa 

tillhör de tre första faserna av processen. Fem av åtta respondenter svarade att de använder 

design i dessa faser. Fyra av åtta respondenter svarade att design används i faserna Etablera 

specifikationer, Koncepttestning och Fastställande av specifikationer. Tre av åtta respondenter 

svarade att de använder design i faserna Konceptval och Projektplanering.    
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4.9 Hållbarhet i The Front-End Process 

Företag B integrerar ett hållbarhetstänk när de etablerar specifikationerna för de nya 

produkterna. Hållbarheten beaktas inte bara ur ett miljöperspektiv utan också hur produkterna 

påverkar konsumenterna. Företaget använder modellen Double Pyramid som skapats av 

företagets mat- och näringscenter. Modellen visar upp mat och hur den ska konsumeras. Detta 

ger Företag B riktlinjer på hur de ska etablera specifikationer på den nya produkten med 

konsumenterna i fokus. Företag A arbetar på samma sätt som Företag B med ingredienser och 

arbetar med att använda lägre halter av de ingredienser som inte anses vara bra. Företaget tar 

upp att hållbarheten genomsyrar produktutvecklingen från råvaran till förpackningen. Företag 

C beaktar hållbarhet när de Identifierar konsumentbehov.  

 

Svaren från respondenterna av frågeformuläret visar att de flesta tar hänsyn till hållbarhet under 

de två första stegen av Front-End processen, vilket är Identifiera konsumentbehov och Etablera 

specifikationer. Fyra av åtta svarade att de tar hänsyn till resterande fem steg av Front-End.  
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska referensram att appliceras på empirin. Analysen 

kommer att presenteras utefter den teoretiska referensramens olika delar för att sedan avslutas 

med en sammanställande analys. 

 

 
Figur 5: Referensram 

För att underlätta läsningen upprepas Figur 5. 

 

5.1 Förutsättningar 

5.1.1 Strategi 

Samtliga företag har en hållbarhetspolicy och en generell hållbarhetsstrategi. Hållbarhet är en 

del av samtliga företags vision, inklusive respondenterna av frågeformuläret. Samtliga företag 

följer noggrant statliga regleringar samt arbetar mycket med hållbarhet genom 

leverantörskedjan och trendpåverkan. Endast Företag B arbetar med miljömärkning. Det 

framgick av studiens empiri att incitament och påtryckningar kring hållbarhet kommer inifrån 

företaget. Då verktyget IRI Sustainability Assessment Tool inte har applicerats på företagen kan 

inte företagens mognadsgrad i IRI Sustainability Maturity Model konstateras. Hynds (2014) 

redogör i modellen att de företag som tillhör mognadsgraden Succeeding har inkluderat 
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hållbarhet i stora delar av organisationen och använder hållbarhet som ett konkurrensmedel. De 

företag som tillhör mognadsgraden Leading har integrerat hållbarhet i affärsmodellen (Hynds 

2014). Företagen kan rent hypotetiskt placeras bland dessa två övre steg då hållbarhet används 

som ett konkurrensmedel samt är integrerat i affärsmodellen i vissa fall. Detta innebär att 

samtliga företag genomsyras av hållbarhet, dock i varierande intensitet.  

 

5.1.2 The Design Ladder och Design Management 

Danish Design Center (2001) definierar att företag som tillhör steg 2 av The Design Ladder 

använder design i den senare delen av produktutvecklingsprocessen i formgivningssyfte. Då 

Företag A endast använder design för att formge sina förpackningar uppskattas företaget 

tillhöra steg 2 av The Design Ladder. Borja De Mozota (2003) menar att det är vanligt att 

företag som inte har inkorporerat design i organisationen anlitar externa designbyråer för att 

minska risk. Just detta var motivationen bakom valet av att endast använda sig av externa 

byråer uttryckte Företag A. Därmed tyder även det på att designförståelsen är på lägre nivå 

inom Företag A.  

 

Företag B använder sig av design som en process tidigt i produktutvecklingsprocessen och 

arbetar såväl in-house som externt. Många olika kompetenser är inblandade enligt informanten 

och ett team hade utbildats inom Design Thinking. Företaget arbetade med att utveckla många 

och snabba prototyper, vilket Brown (2009) menar är en del av designprocessen. Borja De 

Mozota (2003) menar att ett designarbete in-house kan sprida design-karakteristika i resterande 

delar av företaget. Informanten menade även att design var en del av företagskulturen, vilket 

innebär att design genomsyrar företaget i viss mån. Ett företag som tillhör steg 3 av The Design 

Ladder använder design tidigt i produktutvecklingsprocessen med ett team som besitter många 

olika kompetenser (Danish Design Center 2001). Ett företag som tillhör steg 4 av The Design 

Ladder genomsyras av design samt integrerar design i företagets strategi (ibid.). Därmed 

uppskattas Företag B tillhöra steg 3-4 av The Design Ladder.  

 

Företag C arbetar både in-house och externt med design där många olika kompetenser är 

inblandade. När informanten beskrev hur produktutvecklingsprocessen går till börjar det med 

ett konsumentbehov och processen har även andra inslag av designprocesser i form av 

prototyper. Däremot saknades kunskap och en medvetenhet kring detta. Därmed uppskattas 

företaget tillhöra steg 2-3 av The Design Ladder.  
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Detta innebär att förståelsen för design varierar mellan företagen. Företag B uppskattas ha den 

högsta förståelsen och Företag A uppskattas ha den lägsta förståelsen. Svaren från 

frågeformuläret uppvisar en förståelse för design hos majoriteten av företagen då merparten 

svarade att design är en del av företagets strategi, att professionella designers utför designarbete 

samt att sju av åtta företag arbetar med design in-house. 

 

5.2 Implementering 

5.2.1 Integrering av hållbarhet 

För att hållbarhet ska integreras är det viktigt att en hållbarhetsmedvetenhet finns i 

produktspecifikationerna samt att hållbarhet anses vara ett konkurrensverktyg och att personal 

utbildas inom hållbarhet (Hynds 2014). Integreringen av hållbarhet anses vara som störst i 

Företag A som tydligt använder hållbarhet som ett konkurrensverktyg. Informanten angav att 

hållbarhet är en del av produktspecifikationerna och butikspersonalen utbildas inom hållbarhet. 

Även Företag B uppfattas behandla hållbarhet som ett konkurrensverktyg då de uppgav att 

affärsmodellen byggde på hållbarhet samt att FN:s hållbarhetsmål ingår i 

produktspecifikationerna. Företag C menade även att hållbarhet ingick i 

produktspecifikationerna men uppvisade osäkerhet kring hållbarhet som konkurrensverktyg i 

viss mån.  

 

5.2.2 The Front-End Process 

Som Tabell 3 visar genomgår företagen främst faserna Identifiera konsumentbehov, Etablera 

specifikationer, Koncepttestning och Fastställande av slutliga specifikationer. Dock framgick 

det inte av intervjuerna att företagen genomgår faserna Konceptgenerering, Konceptval och 

Projektplanering.  Det kan tyda på att dessa faser förbises i produktutvecklingsprocessen. Om 

konceptet omarbetas resulterar det i ett starkare koncept (Koen et al. 2002, s. 22). Samtliga 

företag omarbetar och testar sina koncept i flera led innan koncepten godkänns för 

kommersialisering. Företag B nämnde att det är viktigt att misslyckas ofta för att i slutändan nå 

radikala resultat. När ett koncept omarbetas tillkommer nya insikter som kan forma om 

konceptet (Koen et al. 2002, s. 22). 
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5.2.3 Designverktyg 

 Företag A Företag B Företag C Frågeformulär 

Kundinsikt  X  - 

Life Cycle Assessment   X 5/8 

Material och 

produktdelar 

X X X 7/8 

Leverantörskedja X X X 7/8 

Tillverkningens 

inverkan 

X X X 6/8 

Användningens 

inverkan 

 X  5/8 

End of Life X X  6/8 

Tabell 3: Designverktyg 

För att underlätta läsningen upprepas Tabell 3 . 

 
Tabell 2 visar att Företag A och Företag C använde sig utav fyra designverktyg och att Företag 

B använde sig utav sex designverktyg. Företagen fokuserade främst på att arbeta aktivt med 

hållbarhet genom materialval, leverantörskedjan samt tillverkningens inverkan. Övriga verktyg 

uppfattades ha en mer perifer funktion i hållbarhetsarbetet hos vissa företag eller förbisågs helt. 

Endast två respondenter utav frågeformuläret svarade att företaget de arbetar på använder 

designverktyg för hållbarhet. Det kan vara ett resultat av en misstolkning eller brist på 

förståelse av ordet designverktyg. Detta då alla designverktyg uppgavs användas av mellan fem 

till sju respondenter (se Tabell 2) när de tillfrågades om vilka aspekter av hållbarhet som tas 

hänsyn till. Ordet skapade även tydlig förvirring hos informanterna men vid intervjuernas 

fortgång framgick det vilka designverktyg som företagen använde. Detta innebär att 

designverktyg kan användas omedvetet hos företagen samt att det saknas kunskap om Design 

for Environment hos företagen. 
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5.3 Sammanställande analys 

Det uppfattas tydligt att samtliga intervjuade företag arbetade med att utveckla hållbara 

produkter och hade ett aktivt hållbarhetsarbete genom olika delar av organisationen. De tog 

även upp att konsumenterna efterfrågar hållbara produkter vilket sätter press på dem att vara i 

framkant med sitt hållbarhetsarbete. Detta kan vara en anledning till företagens stora 

engagemang i denna fråga. Företagen uppvisade en varierande designförståelse. Skillnaderna 

mellan företagens användande av design var större än dess skillnader i hållbarhetsarbete. 

Samtliga företag uppvisade även en brist på förståelse av begreppen designverktyg och Design 

for Environment. Trots detta arbetade de redan med merparten av designverktygen som 

presenterades genom IRI Sustainability Maturity Model. Detta kan därmed ha skett som ett 

resultat av ett ökat hållbarhetsarbete och inte ur en utgångspunkt i Design for Environment. 

Liknande tendenser uppvisades ur respondenternas svar av frågeformuläret. Svaren uppvisade 

ett aktivt hållbarhetsarbete och en hög designförståelse. Större delen av designverktygen visade 

sig användas när respondenterna fick fylla i vilka aspekter som deras hållbarhetsarbete berör. 

Trots detta svarade endast två företag att de använder designverktyg för hållbarhet när de 

tillfrågades. Detta stödjer därmed uppfattningen av att det saknas kunskap kring Design for 

Environment och designverktyg.  

 

Generellt visade samtliga företag en förståelse över vikten att arbeta med Front-End och 

utvecklandet av koncept i början av produktutvecklingsprocessen. Företag B och Företag C tog 

upp att konceptet omformades flera gånger innan de gick vidare i processen. Koen et al. (2002) 

diskuterar att ett välarbetat koncept gör konceptet starkare. Detta är även något som Moenart et 

al. (1995) tar upp eftersom konceptutvecklingsfasen är en osäker fas. Om företagen arbetar med 

The Front-End av produktutvecklingen skapas ett väldefinierat och omarbetat koncept som 

företag kan skapa den nya produkten utifrån. 

 

Av empirin framgick det att samtliga företag implementerar hållbarhet i Front-End. Denna 

implementering börjar från de två första faserna av The Front-End Process, vilka är Identifiera 

konsumentbehov och Etablera specifikationer. Målet med fasen Identifiera konsumentbehov är 

bland annat att rättfärdiga specifikationerna av produkten, och fasen Etablera specifikationer är 

en teknisk översättning av föregående fas (Eppinger & Ulrich 2012). Detta visar på att 

hållbarhet i hög grad representerar konsumenternas behov och att hållbarhet är grundläggande 

specifikationer i produktutvecklingen.  
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Design implementeras i olika steg av produktutvecklingsprocessen för de olika företagen. 

Företag B och Företag C använder sig av design tidigt i produktutvecklingen och 

implementerar därmed detta i Front-End. Företag A använder design för att formge sina 

förpackningar i slutet av produktutvecklingsprocessen. Detta gör att design inte blir en del av 

alla steg i produktutvecklingsprocessen och implementeras inte i Front-End. Av svaren från 

frågeformuläret visades att design implementeras i Front-End av en majoritet av företagen då 

fem av åtta tillfrågade företag använder design i början av produktutvecklingsprocessen. Av 

dessa svarade de flesta att de tar hänsyn till design i stegen Identifiera konsumentbehov och 

Konceptgenerering. Identifiera konsumentbehov innefattar en identifikation av konsumenters 

självklara och dolda behov (Eppinger & Ulrich 2012). Konceptgenerering innefattar ett 

klargörande av problemet, externt samt internt sökande efter lösningar och sedan generering av 

koncept (ibid.). Detta visar att design främst används i Front-End som ett medel för 

användarorientering och idégenerering, vilket är de sätt som en designprocess främst tillför 

värde enligt Borja De Mozota (2003). Fyra respondenter svarade att de tar hänsyn till design i 

stegen Etablera specifikationer, Koncepttesting och Fastställande av slutliga specifikationer. 

Etablera specifikationer innefattar en detaljbeskrivning av produkten som utgör en teknisk 

översättning av konsumentbehoven (Eppinger & Ulrich 2012). Koncepttesting innefattar att 

koncepten testas för att avgöra om de uppfyller konsumentbehoven samt marknadspotentialen 

(ibid.). Fastställande av slutliga specifikationer innebär att specifikationerna ses över och kan 

utarbetas med hjälp av tekniska modeller (ibid.). Dessa faser är kopplade till konsumenternas 

behov samt innefattar hjälpmedel som prototyper. Detta är vanliga element i designprocesser 

(Borja De Mozota 2003; Brown 2009). Faserna Konceptval och Projektplanering svarade minst 

antal företag att de tar hänsyn till design i. Dessa faser innefattar att det lämpligaste konceptet 

väljs ut samt att ett detaljerat schema och budget skapas (Eppinger & Ulrich 2012). Dessa faser 

har även minst inslag utav designprocesser utav faserna inom Front-End.  

 

Även om företagen använder sig av design i olika steg av produktutvecklingsprocessen och av 

olika syften, går det att utläsa att design inkorporeras i produktutvecklingen och har en aktiv 

roll i samtliga företags produktutvecklingsprocesser. 
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer diskussioner att lyftas kring studiens generaliserbarhet och hur 

empirin ställer sig mot jämförbara studier inom fältet. Vidare kommer förslag om förbättrade 

åtgärder ges till aktörer inom dagligvaruindustrin som önskar att implementera design för 

utvecklandet av hållbara produkter. Slutligen kommer resonemang att föras kring analysen av 

empirin.  
 

Likt Dewulfs studie från 2013 visar denna studie på vikten av att inkorporera hållbarhet i Front-

End av produktutvecklingsprocessen. Även en studie utförd av Kalish et al. (2018) bekräftar 

detta. Däremot visade studien av Kalish et al. (2018) att de flesta företag inkorporerar 

hållbarhet i slutet av produktutvecklingsprocessen, något som denna studie inte visade. Vidare 

uppvisades en brist på förståelse för hållbara designverktyg i denna studie, vilket understöds av 

Dewulfs (2013) studie som även visade att denna brist kan vara en barriär för användandet av 

hållbar design. Alblas, Peters och Wortmann (2014) utförde en studie som visade på att vikten 

av att företag genomsyras av hållbarhet även är viktigt för att främja användandet av hållbara 

designverktyg. Detta bekräftar empirin av denna studie som visar att det är viktigt att ett företag 

genomsyras av hållbarhet i hög grad för att främja implementering av design för utvecklandet 

av hållbara produkter. Vidare visade denna studie på vikten av en hög designförståelse, samt 

tendenser till att en företagskultur som genomsyras av design är av vikt. Då Elsbach och 

Stiglianis (2018) studie visar på en ömsesidig och förstärkande relation mellan företagskultur 

och användandet av designverktyg, stärker detta denna slutsats. I metodavsnittet framfördes det 

att en analytisk generalisering ska demonstrera huruvida studien som har gjorts understryker 

eller motsätter sig det teoretiska fältet (Yin 2011, ss.99-101). För att utföra en analytisk 

generalisering krävs det att slutsatser som framförs kan sättas i relation till existerande 

forskning inom fältet (ibid.). Det innebär att den kongruens som uppvisas mellan resultatet av 

denna studie och de tidigare studierna inom fältet stärker generaliseringsgraden av studien. 

 

Designverktyg används i hög grad av företagen men vissa verktyg implementeras mer än andra. 

Dessa är leverantörskedjan, tillverkningens inverkan och material. Företagen skulle gynnas av 

att även fokusera på resterande verktyg enligt IRI Sustainability Maturity Model (Hynds 2014). 

Som nämndes tidigare i avsnittet saknar företagen även kunskap och förståelse för Design for 

Environment som designverktygen bygger på. Detta kan bero på att förståelsen för design och 

hur design kan användas som process inte är tillräckligt fördjupad. Något som visade sig under 
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studien var att företagen var medvetna om kraven som ställdes på dem att utveckla hållbara 

produkter och att företagens egna ambition var att vara i framkant med sitt hållbarhetsarbete. 

Något som även märktes av var att företagen såg deras hållbarhetsarbete som en 

konkurrenskraft.  

 

Företagen förstår vikten av att arbeta med The Front-End Process. De tre företagen som 

intervjuades arbetade med konceptutvecklingen i flera omgångar för att säkerhetsställa att de 

skapade ett starkt koncept som skulle stå starkt på marknaden när de kommersialiserades. Dock 

skulle mer kraft kunna läggas på att utveckla faserna Konceptgenerering , Konceptval och 

Projektplanering, då empirin ur intervjuerna inte visade att dessa faser genomgicks 

djupgående. Detta kan dock bero på att produktutveckling är en komplicerad process med 

många steg och den information som framkommer under en intervju är komprimerad och 

överblickande. Företagen lade större fokus på Identifiera konsumentbehov, Etablera 

Specifikationer och Koncepttesting. Företag B lyfte fram att de har haft samarbeten med 

studenter från universitet där de arbetade med Design Thinking och att dessa samarbeten bidrog 

till nyskapande produkter som de tidigare inte hade haft. Detta visade att Företag B ansåg att 

extern kunskap inom design bidrog till originella samt nytänkande produkter. Även Företag A 

ansåg att externa designkompetenser bidrog till en högre kreativitet.  
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7. Slutsats 

I detta avsnitt kommer studiens slutsatser att presenteras. Dessa ämnar att besvara uppsatsens 

problemformulering; Vilka faktorer är viktiga för att design skall implementeras för att 

utveckla hållbara produkter inom dagligvaruindustrin?  

 

Studien påvisar att viktiga faktorer för att design skall implementeras för att utveckla hållbara 

produkter är att: 

• Företag genomsyras av och integrerar hållbarhet i en hög grad. 

• Ha en hög förståelse för design inom företaget. 

• Hållbarhet implementeras i Front-End i form av grundläggande produktspecifikationer.  

• Design implementeras  i Front-End för att bibehålla fokus på konsumenternas behov 

och som ett verktyg för idegenerering och konceptutveckling. 
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8. Vidare forskning 

I detta avsnitt kommer möjligheter till fördjupad forskning att föreslås. 

 

Då hållbarhet värderas allt högre av konsumenter och fler företag satsar på sitt 

hållbarhetsarbete kan det vara av intresse att undersöka hur arbetet med design och hållbarhet 

skiljer sig åt i olika industrier. Förslagsvis kan det undersökas om vissa industrier lägger större 

vikt på hållbarhet än andra. Det kan också vara intressant att undersöka om konsumenternas 

syn och benägenhet att erhålla hållbara produkter skiljer sig i olika produktkategorier. 

 

Under intervjuerna berörde endast en liten del av frågorna kombinationen av 

designimplementering för hållbara produkter. I övrigt ställdes frågor om design separat från 

frågor om hållbarhet, i form av olika teman. Det innebär att då informanterna berättade om 

företagens användande av design gällde det ett generellt användande och inte specifikt för 

hållbara produkter. Däremot framgår av studiens empiri att samtliga företag genomsyras av 

hållbarhet och tillverkar ett stort antal hållbara produkter. Det innebär att ett generellt 

användande av design kan appliceras på ett specifikt användande för utvecklandet av hållbara 

produkter. Trots det kan det vara meningsfullt att utföra ytterligare studier som fokuserar på det 

specifika användandet av design för utveckling av hållbara produkter under insamlingen av 

data. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide (Svenska) 

 

 INTERVJUGUIDE 
 

Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse kring hur företag inom 

dagligvaruindustrin arbetar med hållbarhet och design inom produktutveckling. Svaren från 

intervjun kommer att bli en del av ett examensarbete på Södertörns Högskola. Intervjun 

innefattar 21 frågor och ett fåtal delfrågor, men intervjun kommer att anpassas efter er och vad 

som ni upplever är mer relevant för er verksamhet. Både ni och er arbetsplats är anonyma i 

examensarbetet om så önskas. Intervjuerna kommer hanteras och behandlas konfidentiellt. 

 

 

Kan du berätta lite om din roll och position inom företaget?  

 

Hållbarhet 

1. Vad har ni för grundläggande inställning till hållbarhet?  

2. Hur integreras hållbarhet när det kommer till företagsstrategi? 

3. Hur integreras hållbarhet när det kommer till produktmål?  

4. Vilka aspekter inom hållbarhet lägger ni fokus på? 

5. I vilken eller vilka delar av produktutvecklingsprocessen tar ni hänsyn till 

hållbarhetsaspekter? 

6. Vilka verktyg eller processer används för att förankra hållbarhet i produktutvecklingen? 

7. Arbetar ni med hållbarhet inom andra områden än produktutveckling, och i så fall 

vilka? 

8. Hur förhåller ni er till och arbetar med trender? 

9. Används designverktyg för hållbarhet?  

a. Om ja, vilka och på vilket sätt?  

b. Om ja, utbildas personalen inom detta? 

c. Om nej, har ni funderat på att använda dessa? 
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i. Vilka var argumenten mot att använda dem eller anledningen till att de 

inte används idag? 

 

Design 

1. Hur ser ni i företaget på design? Vad är design för er? 

2. Hur används design på företaget? 

3. Vilken slags kompetens/bakgrund har de som arbetar med design? 

4. Använder ni professionella designers eller människor med designkompetens för 

produktutvecklingen?  

5. Arbetar ni främst med design in-house eller tar ni in externa kompetenser? 

6. Vid vilket stadie av produktutvecklingen använder ni er av design? 

7. Använder ni er av design inom andra delar av företaget än produktutveckling? Vilka? 

8. Är design en del av företagets strategi? 

 

Produktutveckling 

1. Hur ser er produktutvecklingsprocess ut? 

2. Hur ser det primära stadiet av produktutvecklingsprocessen ut? 

3. Vilka brukar vara delaktiga i processen? 

a. Vilka kompetenser är av värde för er? 

4. Tar ni in specifika kompetenser externt för produktutvecklingen? 

 

Finns det något ni vill tillägga eller vill ni ta upp något som vi inte har frågat? 

 

 

Tack för att ni har tagit er tiden att medverka i vår intervju! 
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Bilaga 2 - Intervjuguide (Engelska) 

  

INTERVIEW AGENDA 
The purpose of the interview is to create an understanding of how companies in the Fast 

moving consumer goods industry work with sustainability and design within product 

development. The answers will be a part of our Bachelor's thesis at Södertörn University. The 

interview includes 21 questions and a few sub-questions, but the interview will be adapted to 

you and what is more relevant to your business. Both you and your workplace are anonymous 

in the thesis if desired. The interviews will be handled and treated confidentially. 

 

 

Can you tell us a little about your role and position in the company? 

 

Sustainability 

1. What is the general attitude towards sustainability at the company? 

2. How is sustainability integrated into the company strategy 

3. How is sustainability integrated into product objectives? 

4. Which aspects of sustainability does the company focus on? 

5. In which part(s) of the product development process do you consider sustainability? 

6. Which tools or processes are used to incorporate sustainability into the product 

development process? 

7. Do you consider sustainability in other areas than product development, and where? 

8. How do you approach and work with trends? 

9. Do you use design-tools in your work with sustainability? 

a. If yes, in which way? 

b. If yes, has the employees been educated about it? 

c. If no, have you thought about using it? 

i. Which is the reason(s) that you decided to not use it? 

   

Design 

1. What is the attitude towards design within the company? What is design to you? 

2. How is design used within the company? 

3. Which kind of competence/background does the people that work with design have? 
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4. Do you hire professional designers or people with design competence for the product 

development? 

5. Do you mainly work with design in-house or through outsourcing? 

6.  At which stage of the product development process do you use design? 

7. Do you use design in other areas than product development? Which? 

8. Is design a part of the company strategy? 

 

 

 

Product development 

1. How does your product development process look like? 

2. How does the primary stages of that process look like? 

3. Who are usually a part of the process? 

a. Which competencies are valuable for you? 

4. Do you include specific competencies externally in the process? 

 

Is there something you’d like to ad or talk about that hasn't been covered in the interview? 

 

Thank you for taking the time to participate in our interview! 
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Bilaga 3 - Frågeformulär 

 

Produktutveckling inom dagligvaruindustrin 

Vilket företag jobbar du på? Ni kommer vara anonyma i undersökningen, detta är endast för att 

vi ska veta vilka som har deltagit.  

 

Hållbarhet: 

1. Är hållbarhet en del av… 

a. Företagets vision?  

❏ Ja 

❏ Nej 

b. Produktmålen?  

❏ Alla 

❏ Många 

❏ Ett fåtal 

❏ Inga 

 

c. Produktutvecklingsprocessen?Du kan välja fler alternativ   

❏ I början av processen 

❏ I mitten  

❏ I slutet 

❏ Inte alls 

 

i. Om du svarade “i början av processen”, i vilka delar tar ni hänsyn till 

hållbarhet?Du kan välja fler alternativ  

 



73 
 

❏ Identifiera konsumentbehov 

❏ Etablera specifikationer 

❏ Konceptgenerering 

❏ Konceptval 

❏ Koncepttestning 

❏ Fastställande av slutliga specifikationer 

❏ Projektplanering 

 

d. Andra områden än produktutveckling?  

❏ Ja 

❏ Nej 

2. Vilka aspekter inom hållbarhet lägger ni fokus på? Du kan välja fler alternativ  

 

❏ Materialval 

❏ Supply chain 

❏ Vid tillverkningen av produkterna 

❏ Vid användning av produkterna 

❏ Produkternas end of life (återvinning) 

❏ life cycle assessment  

 

3. Använder ni designverktyg som Design For Environment eller Eco-design i arbetet med 

hållbarhet?  

 

❏ ja 

❏ nej 

 

4. Hur arbetar ni med trender inom hållbarhet?  

❏ Proaktivt 

❏ reaktivt 

❏ inte alls 

 

Design: 
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1. Anser du att design har en viktig roll i företaget?  

❏ Viktig 

❏ Lite viktig 

❏ Inte så viktig 

❏ Inte viktig alls 

 

2. Arbetar ni med design in-house eller genom outsourcing? Du kan välja fler alternativ  

❏ In-house 

❏ Outsourcing 

 

3. Arbetar professionella designers för olika projekt?  

❏ Ja 

❏ Nej 

 

a. Om Ja, är designers en del av produktutvecklingsprocessen?  

❏ Ja 

❏ Nej 

 

b. Om nej, har ni anställda utan designkompetens som arbetar med design?  

❏ Ja 

❏ Nej 

 

4. Vid vilket stadie av produktutvecklingen använder ni er av design? Du kan välja fler 

alternativ 

❏ I början av processen 

❏ I mitten 

❏ I slutet 

❏ Inte alls 

 

a. Om du svarade “i början av processen”, i vilka delar tar ni hänsyn till design?Du kan 

välja fler alternativ  

❏ Identifiera konsumentbehov 
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❏ Etablera specifikationer  

❏ Konceptgenerering 

❏ Konceptval 

❏ Koncepttestning 

❏ Fastställande av slutliga specifikationer 

❏ Projektplanering 

 

5. Är design en del av företagets strategi?  

❏ Ja 

❏ Nej 
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Bilaga 4 - Svar från 
frågeformuläret  
Är hållbarhet en del av… 



77 
 

 



78 
 

 
Design 
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