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SAMMANFATTNING 
 
Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle som innebär att vi förbrukar varor och tjänster i en 
hög takt och konsumtionsbeteendet styrs inte enbart av behov utan snarare av en vilja att 
förnya och att stärka vår sociala position. Den ökade konsumtionen har lett till ett köp och 
släng beteende som tär på jordens resurser och om företag på något sätt kan undvika detta är 
det positivt ur både ett samhälls- och miljöperspektiv. Ett sätt att få konsumenterna att köpa 
färre produkter och mer sällan är att öka graden av design i produkten och därmed förlänga 
produktens hållbarhet. Design har som första uppgift att säkra människans överlevnad och när 
basbehoven är uppfyllda kan design även användas för att göra livet mer bekvämt och 
innehållsrikt. Begreppet design handlar inte enbart om utseende, utan innefattar per definition 
funktionalitet och målet med design är att uppfylla behov hos användarna både vad gäller 
funktion och utseende. Designade produkter kan ge ett företag konkurrensfördelar, vilket i sin 
tur kan leda till större marknadsandelar. Det är dock viktigt att komma ihåg att en ökad 
marknadsandel även ökar företagets ansvar gentemot samhället, miljön och den enskilda 
individen. En del av det ansvaret kan vara en satsning på hållbar utveckling och hållbara 
produkter. Hållbar utveckling definieras som en utveckling som möter dagens behov utan att 
kompromissa framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. 
 
Vi har arbetat enligt en deduktiv metod. Uppsatsen är teoretiskt präglad men produktexempel 
används som empiriskt material för att belysa teorierna. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
hur ett företag kan satsa på designade produkter, för att dels skapa konkurrensfördelar för 
företag och för att dels skapa ett mervärde för kunden. Vidare vill vi undersöka hur detta 
mervärde kan leda till att produkterna blir mer hållbara samtidigt som en hållbar utveckling 
gynnas.  
 
I teorikapitlet Design för hållbar utveckling behandlas begreppen konkurrensfördelar, design, 
värde, hållbar utveckling och produkter. Alla delar är relevanta för att vi ska kunna uppfylla 
vårt syfte och därför presenteras definitioner av begreppen samt olika aspekter som ligger till 
grund för diskussionen i kapitel fyra.  
 
Uppsatsen visar att en satsning på design kan vara ett sätt för företagen att öka hållbarheten på 
sina produkter genom att dels tilltala kunden på ett estetiskt plan och dels genom att förbättra 
användandet av produkten. 
 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION ...........................................................................................................................1 

1.1 INLEDNING ...................................................................................................................................1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION .....................................................................................................................2 
1.3 SYFTE ..........................................................................................................................................3 
1.4 UPPSATSENS BIDRAG ......................................................................................................................3 

2. METOD........................................................................................................................................5 

2.1 VETENSKAPLIG KUNSKAPSBILDNING....................................................................................................5 
2.2 KUNSKAPSTEORI ............................................................................................................................5 
2.2.1 POSITIVISM ........................................................................................................................................ 5 
2.2.2 HERMENEUTIK .................................................................................................................................... 6 
2.2.3 POSITIVISTISKT ELLER HERMENEUTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT? .................................................................... 6 
2.3 DEDUKTION ..................................................................................................................................6 
2.3.1 VÅRT ARBETSSÄTT ............................................................................................................................... 6 
2.4 INNEHÅLLSANALYS..........................................................................................................................6 
2.5 DATAMATERIAL .............................................................................................................................7 
2.5.1 PRIMÄRDATA...................................................................................................................................... 7 
2.5.2 SEKUNDÄRDATA.................................................................................................................................. 7 
2.5.3 VÅRT DATAMATERIAL........................................................................................................................... 8 
2.6 GILTIGHET ....................................................................................................................................8 
2.6.1 RELIABILITET....................................................................................................................................... 8 
2.6.2 VALIDITET .......................................................................................................................................... 9 
2.7 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .......................................................................................................9 
2.7.1 KÄLLKRITIK ....................................................................................................................................... 10 
2.8 UPPSATSENS UPPLÄGG ..................................................................................................................11 

3. DESIGN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING...........................................................................................12 

3.1 KONKURRENSFÖRDELAR ................................................................................................................12 
3.2 DESIGN......................................................................................................................................13 
3.2.1 DEFINITION AV DESIGN....................................................................................................................... 13 
3.2.2 DESIGNSTEGEN ................................................................................................................................. 15 
3.2.3 DESIGN SOM KONKURRENSFÖRDEL....................................................................................................... 16 
3.3 VÄRDE.......................................................................................................................................16 
3.3.1 FUNKTIONALITET ELLER ESTETIK? ......................................................................................................... 17 
3.3.2 GEMENSAMT VÄRDESKAPANDE ........................................................................................................... 18 
3.3.3 VÄRDE UR OLIKA INTRESSENTERS PERSPEKTIV ......................................................................................... 19 
3.4 HÅLLBAR UTVECKLING...................................................................................................................21 
3.4.1 ETT HISTORISKT PERSPEKTIV ................................................................................................................ 21 
3.4.2 DEFINITION OCH GRUNDER I HÅLLBAR UTVECKLING ................................................................................. 21 
3.4.3 EKOLOGISK DESIGN............................................................................................................................ 23 
3.5 PRODUKTER................................................................................................................................26 
3.5.1 DEFINITION AV PRODUKTER ................................................................................................................ 26 
3.5.2 HÅLLBARA PRODUKTER....................................................................................................................... 26 
2.5.3 PRODUKTENS LIVSCYKEL ..................................................................................................................... 28 



 

4. DISKUSSION...............................................................................................................................30 

4.1 VÄRDE UR ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV................................................................................................31 
4.1.1 VÄRDE GENOM KONKURRENSFÖRDELAR................................................................................................ 31 
4.1.2 VÄRDE FÖR FÖRETAGETS INTRESSENTER ................................................................................................ 32 
4.1.3 HUR SKAPAS VÄRDE FÖR FÖRETAGET? .................................................................................................. 33 
4.1.4 HÅLLBARHET UR OLIKA DIMENSIONER ................................................................................................... 34 
4.2 DESIGN SKAPAR ETT MERVÄRDE FÖR KUNDEN.....................................................................................35 
4.2.1 HUR SKAPAS MERVÄRDE? ................................................................................................................... 35 
4.2.2 MERVÄRDE GENOM PROBLEMLÖSNING................................................................................................. 36 
4.2.3 MERVÄRDE GENOM ESTETIK................................................................................................................ 36 
4.2.4 MERVÄRDE GENOM FLEXIBILITET ......................................................................................................... 38 
4.2.5 INDIVIDENS ANSVAR .......................................................................................................................... 39 
4.2.6 MERVÄRDE GENOM GEMENSAMT VÄRDESKAPANDE................................................................................ 39 
4.2.7 NÄR TILLGÄNGLIGHET LEDER TILL ETT MINSKAT MERVÄRDE....................................................................... 40 
4.2.8 SUBJEKTIVITET .................................................................................................................................. 40 
4.2.9 ÄR EN OPÅVERKAD PRODUKT HÅLLBAR?................................................................................................ 40 
4.2.10 GRÖNA PRODUKTER ........................................................................................................................ 41 

5. SLUTSATS ..................................................................................................................................42 

6. AVSLUTANDE REFLEKTION.........................................................................................................43 

KÄLLFÖRTECKNING........................................................................................................................44 

 
 BILDFÖRTECKNING           
Bild 1: Modell för problemdiskussion 
Bild 2: Designstegen 
Bild 3: Substans och Signifikans 
Bild 4: Innerkudde 
Bild 5: Glasfigur 
Bild 6: Kniv från Damasteel 
Bild 7: Funktionellt och estetiskt värde 
Bild 8: Gemensamt värdeskapande 
Bild 9: Hållbar utveckling 
Bild 10: Hållbar utveckling   
Bild 11: Strategier för miljöskydd 
Bild 12: Bic engångsrakhyvel 
Bild 13: Alcas glassförpackning 
Bild 14: Sun disktabletter 
Bild 15: Sun disktabletter 
Bild 16: Barcelonafåtölj 
Bild 17: Produktlivscykeln  
Bild 18: Reservoarpenna 
Bild 19: Hållbar utveckling och hållbara produkter 
Bild 20: Designstegen 
Bild 21: Strategier för miljöskydd 
Bild 22: Bang & Olufsen stereo 
Bild 23: Design och hållbarhet



1 
 

1. INTRODUKTION 
Detta avsnitt introducerar läsaren för vikten av design i dagens samhälle. Därefter följer en 
diskussion kring det motsägelsefulla i att vi konsumerar allt mer samtidigt som behovet av att 
västvärlden tar sitt ansvar för att verka för mer hållbara produkter ökar. Avslutningsvis 
presenteras syftet för uppsatsen samt uppsatsens bidrag. 
 

1.1 Inledning 
Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle som innebär att vi förbrukar varor och tjänster i en 
hög takt och konsumtionsbeteendet styrs inte enbart av behov utan snarare av en vilja att 
förnya och att stärka vår sociala position. (Böhme, 2003) Möjligheten att förnya sig är också 
stor i och med att utbudet av produkter och tjänster växer allt mer. När utbudet blir större, 
ökar också konsumtionen vilket leder till att ännu fler företag vill in på marknaden och 
konkurrensen hårdnar. För att synas bland alla produkter så krävs det att företagen profilerar 
sig på något sätt. Förmågan att fånga kundens uppmärksamhet samt intresse blir allt viktigare 
men svårare och endast funktionalitet är inte längre tillräckligt för att attrahera kunden utan 
det krävs något extra för att utmärka sig på marknaden. Den intensiva konkurrensen har 
resulterat i ett ökat intresse för design som strategisk konkurrensfaktor och ett sätt att 
differentiera sin produkt är att fokusera på produktens design. Design innebär dock inte enbart 
att produkten är estetisk utan även att den är praktiskt användbar. (Svengren, 1995) Att ett 
företag väljer att satsa på mer designade produkter är, förutom att öka sin konkurrenskraft, 
även att ny teknologi och nya produktfunktioner utvecklas. Design kan i dessa fall bli ett 
nödvändigt steg för att ett företag överhuvudtaget ska kunna stanna kvar på marknaden.  
(Walker, 2006) 
 
Design har som första uppgift att säkra människans överlevnad och när basbehoven är 
uppfyllda kan design även användas för att göra livet mer bekvämt och innehållsrikt. 
(Mollerup, 1997) Allt fler områden präglas av design och det mesta i vår omgivning utmärks 
på ett eller annat sätt av en viss grad av formgivning. Det blir även allt vanligare att personen 
bakom en viss design framhävs och betonas som ett av produktens viktigaste attribut. Det 
händer även att upphovsmakaren är lika viktig som produkten, ibland till och med viktigare, 
och det kan innebära att det ger en hög status att äga något som är designat av en viss person. 
Design kan på så sätt bidra till ett socialt värde och skapa ett mervärde för kunden. (Böhme, 
2003)  
 
Design kan vara en viktig del av ett företags strategi eftersom konkurrenskraften kan stärkas 
av design. Att en produkt betraktas som unik kan ofta relateras till lyckad design. (Stiftelsen 
Svensk Industridesign, 2007) Begreppet design handlar inte enbart om utseende, utan 
innefattar per definition funktionalitet och målet med design är att uppfylla behov hos 
användarna både vad gäller funktion och utseende. Design kan användas för att förbättra och 
utveckla produktens funktion då smarta lösningar ofta är ett resultat av formgivningen och 
detta kan i sin tur ge företaget konkurrensfördelar. Förutom själva funktionaliteten är design 
även ett effektivt sätt att väcka uppmärksamhet på och det kan även ge produkten en identitet. 
(Stiftelsen Svensk Industridesign, 2007) Designade produkter kan ge ett företag 
konkurrensfördelar, vilket i sin tur kan leda till större marknadsandelar. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att en ökad marknadsandel även ökar företagets ansvar gentemot samhället, 
miljön och den enskilda individen. (Wickers, 1995)  
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Att företagen har blivit mer villiga att ta sitt ansvar när det gäller miljö och samhälle har lett 
till att medvetenheten kring miljöproblem har ökat även hos den enskilda individen. Intresset 
för att göra ansvarsfulla investeringar som är positiva för både den ekologiska och sociala 
omgivningen har ökat och konsumenterna eftersträvar mer miljövänliga produkter. (Van 
Weenen, 1999) Miljö- och samhällsvänliga produkter innebär dock inte enbart att produkten 
tillverkats på ett fördelaktigt sätt utan det kan vara produktens livslängd som är grunden till 
att den är mindre skadlig för miljön. Den ökade konsumtionen som nämndes tidigare har lett 
till ett köp och släng beteende som tär på jordens resurser och om företag på något sätt kan 
undvika detta är det positivt ur både ett samhälls- och miljöperspektiv. (Baker, 2006) Ett sätt 
att få konsumenterna att köpa färre produkter och mer sällan är att öka graden av design i 
produkten och därmed förlänga produktens hållbarhet. En produkt som kan användas under en 
längre tid och inte behöver ersättas inom kort kan leda till att kunderna väljer att köpa mindre, 
dels för att produkten kan användas längre och dels för att designade produkter ofta innebär 
ett högre pris. Men det krävs att produkten ger kunden ett mervärde utöver den rena 
funktionaliteten om han ska tycka det är värt de extra pengarna för att köpa en produkt som 
kan behållas längre istället för att köpa ofta. En anledning kan naturligtvis vara att kunden vill 
ta ett visst ansvar men även om medvetenheten om miljöproblemen har ökat så är det inte en 
generell uppfattning att endast ekologiska produkter bör köpas. Företagen måste därför hitta 
ett sätt som tilltalar konsumenterna att köpa en hållbar produkt, trots ett högre pris. (Züst & 
Wimmer, 2002) Frågan är då på vilket sätt design kan vara ett sätt för företagen att skapa en 
längre hållbarhet hos produkten och därmed tilltala fler kunder samtidigt som det inte går ut 
över företagens lönsamhet.  

1.2 Problemdiskussion 
Debatten kring miljöhot och fattigdom i en stor del av världen är ständigt aktuell, och vi 
påminns ideligen om hur viktigt det är att värna om vår jord. Vi får dagligen information om 
hur vårt ”överflödsbeteende” orsakar smältande polarisar och översvämningar. Samtidigt 
konsumerar vi i västvärlden allt mer, och vårt beteende förbrukar alldeles för mycket resurser 
för att utvecklingen ska vara hållbar. (Baker, 2006) Detta handlingssätt i kombination med 
ökad medvetenhet, har resulterat i ett ökat intresse för hållbarhet och det är främst företagen 
som måste ta sitt ansvar för att arbeta för att uppnå hållbarhet. Kunden har naturligtvis också 
ett ansvar, eftersom det är möjligt att begränsa sin konsumtion, men kunden kan inte ta sitt 
ansvar om det inte finns produkter på marknaden som i någon mån är hållbara. Exempelvis så 
kan en enskild individ inte köpa ekologiska produkter, hur gärna han än vill, om det inte finns 
på marknaden. Alltså faller det i första hand på företaget att ta ett ansvar.  
 
Det ligger dock i företagens intressen att ha en konkurrenskraftig position på marknaden och 
de måste välja att fokusera sin strategi på någonting som ger dem fördelar mot 
konkurrenterna. Det är dock av yttersta vikt att företaget inte skapar konkurrensfördelar på 
bekostnad av miljö eller samhälle. (Estallo, Fuente & Griful-Miquela, 2007) Företagens 
strategi måste alltså genomsyras av ett ansvarsfullt beteende som bidrar till hållbar utveckling. 
Ett ansvarsfullt beteende som bidrar till hållbarhet kan innebära bland annat att företaget 
producerar produkter som inte tär på samhälle, miljö eller ekonomi. Ett ansvarsfullt beteende 
kan även vara att förlänga själva produktens livslängd genom att producera en hållbar produkt 
som kan vara värdefull för kunden under en längre tidsperiod. En produkt som är av 
bestående karaktär kan leda till att det ”köp och släng” beteende som kännetecknar vårt 
köpmönster förändras. (Luo & Bhattacharya, 2006)  
 
En produkt som ska hålla under en lång tidsperiod utsätts dock för höga krav. Inte minst ska 
produkten kunna överleva nya trender och ny teknologi, men den ska även fylla kundens 
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behov tillräckligt bra för att kunden inte ska vilja ha en ny produkt med bättre funktioner. 
Kundernas behov ändras dessutom med tiden, vilket ofta innebär att kunden vill förnya sig 
som i sin tur innebär en stor utmaning för produktens hållbarhet. Chansen att en produkt ska 
lyckas stå emot alla förändringar ökar om graden av design hos produkten också ökar 
eftersom design innefattar både estetiska och funktionella aspekter. En produkt som har allt 
kunden behöver och vill ha, både i form av utseende 
och av funktionalitet, skapar ett mervärde för kunden 
och det är just detta mervärde som kan leda till att 
produkten blir hållbar eftersom den förhindrar kundens 
behov av att förnya sig.               
 
Utgångspunkten för denna uppsats är ett 
konkurrensperspektiv, vilket visas av bild 1. Ett sätt att 
skapa konkurrensfördelar är att inrikta sig på designade 
produkter, vilket representeras av den grå rutan i bild 1. 
Design är dock ett mångtydigt begrepp som innefattar 
många olika aspekter och den gröna cirkeln illustrerar 
ett snävare perspektiv. Detta snäva perspektiv, som i 
denna uppsats är inriktat mot industriell design och då 
främst produktdesign, ger upphov till den första frågan 
som vi ställde oss: Hur kan designade produkter skapa 
konkurrensfördelar för företaget och ett mervärde för 
kunden? Begreppet värde, som illustreras av molnet i 
bilden, är ett centralt perspektiv för denna uppsats. Det 
värde som designen på produkten skapar kan eventuellt 
leda vidare till hållbarhet. Den andra frågan som vi 
ställde oss är således Hur kan detta mervärde leda till 
hållbara produkter och en hållbar utveckling? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag kan satsa på designade produkter, 
för att dels skapa konkurrensfördelar för företag och för att dels skapa ett mervärde för 
kunden. Vidare vill vi undersöka hur detta mervärde kan leda till att produkterna blir mer 
hållbara samtidigt som en hållbar utveckling gynnas.  

1.4 Uppsatsens bidrag 
En tydlig definition av design är ett sätt att öka medvetenheten kring design som strategisk 
metod, istället för som en ren ansiktslyftning på produkten. Hållbar utveckling i sin tur är ett 
strategiskt mål för företagen, och bidraget med denna uppsats är att visa på hur design genom 
att skapa ett mervärde hos produkten kan leda till hållbarhet. Detta är intressant dels vid 
utveckling av nya produkter, då det krävs medvetenhet för att åstadkomma hållbarhet och 
konkurrensfördelar, dels för människor som vill få en ökad förståelse för problemet. 
 
Denna uppsats är teoretiskt präglad, och är inte anpassad efter någon särskild empirisk 
situation eller något särskilt företag, vilket innebär att resultaten är av generell karaktär och 
därmed kan tillämpas på olika typer av företag.  
 

Bild 1: Modell för problemdiskussion 
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Både design och hållbarhet är aktuella ämnen och det forskas mycket kring dem. Vi tycker 
dock att det saknas studier om hur design och hållbarhet kan kopplas ihop och det är denna 
koppling som vi vill belysa i uppsatsen.  
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2. METOD 
Följande kapitel presenterar ett vetenskapligt samt ett praktiskt tillvägagångssätt för denna 
uppsats. Sist presenteras uppsatsens upplägg för att läsaren ska få en förståelse för hur vi har 
tänkt oss den logiska kopplingen mellan de olika delarna. 
 

2.1 Vetenskaplig kunskapsbildning 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) betonar vikten av att ett forskningsprojekt är 
”intressant, trovärdigt och begripligt”. Med intressant menar författarna att andra personer än 
utredaren ska uppleva problemet som meningsfullt, vilket innebär att det finns ett krav på 
nyhetsvärde. Trovärdighet är enligt Eriksson och Wiedersheim-Pauls mening att texten har ett 
logiskt och konsekvent sammanhang. Slutligen beskriver författarna begriplighet, vilket i 
deras mening innebär att texten ska vara lättförståelig för läsaren och att den ska förmedla den 
bild som forskaren önskar.  
 
Paulsson (1999) menar att ett akademiskt verk kan kännetecknas av att det behandlar frågor 
som har ett generellt intresse och där slutsatsen är baserad på teorier. Ofta kan den generella 
forskningsfrågan kopplas till ett visst generellt forskningsområde. 

2.2 Kunskapsteori  
Lundahl och Skärvad (1999) menar att frågor om människans kunskap behandlas inom 
kunskapsteori, vilket är ett ämnesområde inom teoretisk filosofi. Exempelvis kan dessa 
filosofiska frågor vara Vad innebär det att veta? eller Hur vet vi att vi har kunskap? Enligt 
Lundahl och Skärvad är positivism och hermeneutik två inriktningar inom kunskapsteorin. Vi 
kommer nedan att förklara dessa två begrepp närmare för att sedan föra en diskussion om 
viket angreppssätt vi har valt att använda oss av.  

2.2.1 Positivism 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999), liksom Grønmo (2006), förutsätts det inom positivismen 
att det finns en verklighet som objektivt kan studeras och vetenskapens uppgift är att avbilda 
och att hitta sanningen om verkligheten. Denna bild av verkligheten måste dock bekräftas av 
empirisk data och positivismen gäller således bara sådant som är verkligt och iakttagbart. 
Arbnor och Bjerke (1997) förtydligar att innebörden av själva ordet positivism är att vara 
säker. Ändamålet med vetenskap är att förklara samt att hitta orsaksförklaringar och det är 
viktigt att sambanden kan generaliseras. Denna definition av positivism bekräftas av 
Denscombe (2007), som menar att undersökningar av verkligheten baseras på antaganden att 
det existerar mönster och regelbundenheter som kan iakttas. Syftet med forskning enligt ett 
positivistiskt synsätt är alltså att använda vetenskapliga metoder för att upptäcka dessa 
mönster och regelbundenheter i ett socialt sammanhang. 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) beskriver positivism som en vetenskap där 
objektivitetsidealet är utgångspunkten. De menar att man får förståelse genom att beskriva 
och förklara ett fenomen utifrån en referensram samt genom att sätta fenomenet i ett 
sammanhang. 
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2.2.2 Hermeneutik 
Hermeneutik är grunden till en kvalitativ metod och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) 
menar att en viss förståelse är utgångspunkten. Lundahl och Skärvad (1999) hävdar att det 
främsta syftet med hermeneutik är att tolka och förstå, men att kunskap kring mänskliga och 
sociala förhållanden är bundna i tid och rum vilket minskar möjligheterna till generalisering. 
Arbnor och Bjerke (1997) anser att naturvetenskapliga metoder inte kan användas för att 
förklara ett socialt fenomen, eftersom det är stor skillnad mellan att förstå en kultur och att 
förklara naturen.  
 
Enligt Grønmo (2006) betyder hermeneutik tolkningslära eller tolkningskonst. Hermeneutik 
innebär att forskaren lägger stor vikt vid förståelse för ett fenomen och försöker att skapa en 
helhetsförståelse där både tidigare kunskaper och ny information vävs samman.  
 
Lundahl och Skärvad (1999) menar att för att försöka förstå ett fenomen så krävs det att 
fenomenet tolkas, vilket i sin tur kräver en problemformulering. Tolkningen är dock beroende 
av vilket sammanhang fenomenet förekommer i, vem som gör tolkningen samt ur vilket 
perspektiv. Enligt Lundahl och Skärvad är det alltså omöjligt att vara helt opartisk i sin 
tolkning men de betonar samtidigt att det inte alltid är önskvärt att vara opartisk.   

2.2.3 Positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt? 
Syftet med denna uppsats är att tolka information för att skapa förståelse, vilket innebär att 
tillvägagångssättet snarast har varit hermeneutiskt. Uppsatsens problem och de komponenter 
som utgör frågeställningen påverkas till stor del av betraktaren och kan därför sägas vara 
relativt subjektivt. Detta innebär att ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, som handlar om att 
försöka förstå, är ett lämpligt tillvägagångssätt. Vi strävar inte efter att komma fram till en 
absolut sanning om huruvida design kan leda till hållbar utveckling, utan det är mer intressant 
att tolka olika synsätt. Vi har inte gjort några iakttagelser eller mätningar som skulle kunna 
leda till helt säker information, vilket inte är relevant för vårt syfte, och därmed har vi inte 
använt oss av ett positivistiskt tillvägagångssätt. 

2.3 Deduktion 
Björklund och Paulsson (2003), liksom Rienecker och Jørgensen (2002), menar att teorin är 
utgångspunkten för ett deduktivt arbetssätt och utifrån teorin gör man sedan förutsägelser om 
ett empiriskt material. Slutsatser baseras dock på teorin, trots att man verifierar sina 
förutsägelser genom att samla in empirisk information.  

2.3.1 Vårt arbetssätt  
Eftersom denna uppsats utgår från teorier och slutsatserna baseras på dessa teorier, har 
uppsatsen vissa deduktiva inslag. Däremot har vi inte gjort några empiriska undersökningar 
för att bekräfta de teoretiska slutsatser som vi har kommit fram till och därför är inte 
uppsatsen helt deduktiv. Den enda empiri som förekommer i denna uppsats är de produkt- och 
företagsexempel som använts för att exemplifiera vissa teoretiska resonemang men vi har inte 
dragit några generella slutsatser utifrån dessa exempel.  

2.4 Innehållsanalys 
I denna uppsats har inga empiriska undersökningar gjorts, vilket innebär att vi inte har kunnat 
använda oss av någon kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod. Vi har alltså valt att 
endast använda oss av sekundärt material för att kunna uppfylla vårt syfte. En stor del av vårt 
insamlade material består därför av tryckta källor och därmed har det varit möjligt för oss att 
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göra en kvalitativ innehållsanalys av dessa skriftliga dokument. Nedan följer en förklaring av 
vad en kvalitativ samt kvantitativ innehållsanalys innebär. 
 
Grønmo (2006), liksom Lundahl och Skärvad (1999), menar att när man använder sig av 
information som kommer från olika typer av dokument kan man använda sig av kvalitativ och 
kvantitativ innehållsanalys. Om innehållet i en tidning eller ett dokument ska mätas så hävdar 
Lundahl och Skärvad att en kvantitativ innehållsanalys bör tillämpas. Grønmo beskriver att 
kvalitativ innehållsanalys innebär att olika typer av källkritiska metoder används där 
dokumenten granskas noga. Ofta görs en jämförelse och systematisering av utvalda texter, 
bilder eller annat innehåll för att belysa en specifik frågeställning och det är oftast betydelsen 
och meningen i dokumenten som är av intresse. Vid en kvantitativ innehållsanalys görs också 
en systematisering av den information som har samlats in men inga bedömningar eller 
jämförelser görs. Den kvantitativa analysen handlar mer om att strukturera upp den 
information som man har att tillgå. 
 
Som vi nämnde har vi alltså använt oss av en kvalitativ innehållsanalys när vi har arbetat med 
vårt insamlade material. Vi har samlat in litteratur och artiklar för att försöka förstå de olika 
fenomen som vi har fokuserat på och sedan jämfört och relaterat dessa till varandra för att få 
en så objektiv bild som möjligt. 

2.5 Datamaterial 
Detta avsnitt beskriver hur informationen har samlats in och hur den har klassificerats. 
Uppsatsen bygger på teorier och vi har därför valt att inte undersöka ett specifikt fenomen 
utan istället försökt att få fram en studie av en mer generell karaktär. Inom metodteorin finns 
det två huvudgrupper av data, primärdata och sekundärdata, och vi kommer därför att 
redogöra för dessa båda begrepp innan vi diskuterar vårt faktiska tillvägagångssätt.  

2.5.1 Primärdata 
Björklund och Paulsson (2003) menar att primärdata är material som har tagits fram för ett 
särskilt syfte. Arbnor och Bjerke (1997) definierar primärdata på ett liknande sätt, de menar 
att det är ny data som har samlats in. Det finns tre sätt att samla in ny data och det är genom 
intervjuer, experiment eller direkta observationer. (Arbnor & Bjerke, 1997, samt Björklund & 
Paulsson, 2003) 

2.5.2 Sekundärdata 
Arbnor och Bjerke (1997), liksom Lundahl och Skärvad (1999), menar att sekundärdata är 
dokumenterat material som har samlats in och ställts samman för ett annat ändamål än den 
aktuella undersökningen. Med dokumenterat material menar Lundahl och Skärvad alltså 
främst sådant som finns på papper, till exempel böcker, tidningsartiklar och så vidare men 
författarna betonar att det är av yttersta vikt att kontrollera validiteten och reliabiliteten hos 
sekundärmaterialet, samt att ställa dess relevans i förhållande till studiens syfte.  
 
Arbnor och Bjerke (1997) framhäver två problem som kan uppstå vid användning av 
sekundärdata. Det ena problemet kan vara tillämpbarhet och eftersom materialet har samlats 
in i ett annat syfte så kan det vara svårt att tillämpa på ett helt annat syfte. Det andra 
problemet kan vara trovärdighet eftersom man inte kan vara helt säker på att det insamlade 
materialet är helt riktigt, och därför betonar Arbnor och Bjerke hur viktigt det är att ta reda på 
hur materialet har samlats in, vilka urval som har gjorts och vilka begreppsbestämningar som 
har används. 
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2.5.3 Vårt datamaterial 
Denna uppsats är baserad på sekundärdata från böcker, artiklar och produktexempel. 
Produktexemplen, som presenteras löpande i uppsatsen, markeras genom kursivering för att 
det ska bli tydligt för läsaren. Det hade varit intressant att samla in primärdata i form av 
intervjuer med företag, men för att ett empiriskt primärmaterial skulle ha haft stor påverkan på 
slutresultatet så hade det krävts omfattande material och många intervjuer vilket det inte har 
funnits tid till. Vi valde därför att tillämpa sekundärdata eftersom det passade bäst för vårt 
syfte.  
 
De produktexempel som nämns i uppsatsen är i egentlig mening sekundärdata, eftersom det 
inte kan kvalificeras som ny data. Däremot kan det diskuteras huruvida det kan falla in under 
kategorin primärdata. Exemplen är särskilt utvalda för att passa vårt syfte, men det är inte nytt 
material och inte heller insamlat genom något av de tre sätt som Arbnor och Bjerke nämner. 
Den information vi har om produkterna är dock baserad på ren fakta, alltså är det inte 
analyserat på något sätt och det ursprungliga syftet med materialet är främst att informera om 
produkten. Det är visserligen ett syfte gott nog, men det kan ifrågasättas om det kan 
kvalificeras som dokumenterat material eftersom det varken är hämtat ur böcker eller artiklar. 
Vi skulle alltså vilja definiera produktexemplen som ett mellanting av primär och 
sekundärdata, nästan som en form av primär sekundärdata. Anledningen till att vi valt att 
placera dessa produktexempel i kapitel tre är för att belysa och illustrera vissa teorier. Detta 
gör vi för att ge läsaren en ökad förståelse för vad teorierna faktiskt innebär och därmed 
lättare kunna relatera till egna erfarenheter. Vissa produktexempel kan till viss del uppfattas 
som analytiska men i kapitel tre presenteras dessa exempel bara ur ett enda teoretiskt 
perspektiv. I kapitel fyra kommer vi också att använda produktexempel men då för att knyta 
ihop och relatera olika teorier till varandra. Produktexemplen får därmed flera olika syften. 
Ytterligare en anledning till att vi valt att ta upp olika exempel i kapitel tre är för att läsaren 
ska presenteras för dessa innan de tas upp i diskussionen. Vi har valt att se produktexemplen 
som en förstärkning till de teoretiska slutsatser som vi gör i kapitel fem. 

2.6 Giltighet 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) menar att en trovärdig rapport har hög validitet och 
reliabilitet. Nedan följer en kort redogörelse för vad de olika begreppen innebär. 

2.6.1 Reliabilitet 
Definitionen av reliabilitet är enligt Höst (2006) och Paulsson (1999) hur tillförlitlig 
datainsamlingen är. Höst betonar att reliabiliteten till stor del är avhängig noggrannheten i 
datainsamlingen och urvalet. 
  
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) menar att reliabilitet bland annat ställer krav på att 
mätinstrumenten ska ge pålitliga utslag och de hävdar att om en studie har hög reliabilitet så 
skulle i princip andra personer komma fram till samma resultat om de använde samma 
angreppssätt. Denscombe (2007) presenterar en liknande idé kring reliabilitet. Han menar att 
om ett mätinstrument har en hög grad av reliabilitet så innebär det att mätinstrumentet kan 
generera samma data varje gång det används. 
 
I denna uppsats har vi valt att inte göra några empiriska undersökningar och istället har vi valt 
att till största delen utgå från olika teorier. Vårt material består därför enbart av skriftlig 
information från böcker och artiklar, vilket innebär att vi inte kan göra någon bedömning av 
reliabiliteten i vårt insamlade material om vi utgår ifrån den egentliga meningen av begreppet. 
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Däremot kan vi säga att om någon annan hade använt sig av exakt samma material och 
information som vi har gjort, så skulle den personen med stor sannolikhet komma fram till ett 
snarlikt resultat vilket i vår mening innebär att reliabiliteten i vårt insamlade material är hög.   

2.6.2 Validitet 
Denscombe (2007) anser att validitet innebär att informationsmaterialet och metoden 
reflekterar sanningen och tar upp de centrala frågorna. Det är alltså viktigt att fråga sig 
huruvida materialet är korrekt och ifall riktiga resultat erhålls. Eriksson och Wiedersheim-
Paul (2006), samt Paulsson (1999), menar att validitet innebär att ett mätinstrument har 
förmågan att mäta det som var avsett att mätas.  
 
Den teoretiska prägeln på uppsatsen gör att validiteten, liksom reliabiliteten, blir svår att 
tillgodose. I och med att vi inte har gjort några empiriska undersökningar eller mätningar kan 
vi därför inte svara på om vi har mätt det som vi har avsett att mäta. Vi tror dock att det 
material vi har samlat in är korrekt och sanningsenligt, vilket innebär att den är relevant för att 
vi ska kunna uppfylla vårt syfte. Därmed anser vi att validiteten är hög.  

2.7 Praktiskt tillvägagångssätt 
Begreppet teori definieras av Lundahl och Skärvad (1999) som ett antal relaterade koncept 
som kan användas som hjälpmedel för att förklara verkligheten.  
 
Enligt Grønmo (2006) baseras samhällsvetenskaplig teori på reflexion om olika förhållanden i 
samhället och det är ofta begrepp som utgör grunden i en teori. Teorier handlar dock inte 
enbart om att definiera olika begrepp och få förståelse för dessa utan även om att hitta 
relationer mellan de olika begreppen. Relationerna som ingår i teorin ska ha ett ömsesidigt 
förhållande till varandra, vilket innebär att teorier omfattar relationer på flera nivåer.  
 
Vårt material härstammar från litteraturstudier eftersom detta är en uppsats av teoretisk 
karaktär och de källor som har använts är en blandning av böcker och artiklar. Vi sökte bland 
annat på nyckelord som design, hållbarhet, sustainable development, produktdesign och 
aesthetics i universitetsbibliotekets databas för att hitta relevant litteratur. Det finns väldigt 
mycket litteratur, både kring design och kring hållbarhet, så att hitta information var inget 
större problem. Begreppet design kan tolkas på olika sätt, dels som en process och dels som 
en struktur och en stor del av den litteratur som finns kring just design är inriktad på 
tillverkningsprocesser. Vi var dock snarare intresserade av design som struktur, vilket 
reducerade den relevanta litteraturen och vi har alltså helt valt bort all litteratur som riktas mot 
processer, eftersom de inte hjälper oss att uppnå vårt syfte. Litteraturen kring hållbarhet 
handlar till stor del om miljöfrågor och vikten om att producera på ett sätt som inte skadar 
miljön. Hållbarhet handlar dock även om samhälle och ekonomi, så därför försökte vi hitta 
litteratur som tog upp ett bredare perspektiv av hållbarhet där alla komponenter tas med. 
  
Björklund och Paulsson (2003) framhäver att det är särskilt viktigt att granska de sekundära 
källorna som man använder vid en litteraturstudie, vilket vi har gjort genom att undersöka 
huruvida information från en författare kan verifieras eller motsägas av andra författare och på 
så sätt har vi skapat oss en bred bild av ämnet. Genom att jämföra olika källor är det möjligt 
att ifrågasätta olika resonemang samt hitta kompletterande eller motstridande information 
vilket ger en tydligare bild samt ett bättre underlag för uppsatsen. Vi har letat många artiklar, 
inte minst för att få en aktuell bild av ämnena och för att skapa oss en uppfattning om hur 
problematiken kring design och kring hållbarhet ser ut idag. Artiklar är ofta inriktade på 
särskild problematik och vi har använt dem som inspirationskälla och fördjupningsmaterial. 
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För att få bredd i definitioner samt grundläggande information om ämnena så har vi använt 
litteratur som tar upp de områden vi är intresserade av. 
 
Grønmo (2006) menar att systematiska metoder oftast bygger på allmänna principer för logik 
och språkbruk. Grønmo presenterar även tre principer som ligger till grund för en teoretisk 
undersökning. Den första principen är precisionsprincipen som innebär att begrepp som är 
centrala i diskussionen ska utredas grundligt. Giltighetsprincipen handlar om att den 
argumentation som uppsatsen grundas på ska bygga på antaganden som är hållbara. Det ska 
även finnas ett logiskt sammanhang mellan de antaganden som gjorts och den slutsats som 
presenteras. Den sista principen, fullständighetsprincipen, innebär att alla relevanta moment 
ska beaktas för att argumentationen ska bli enhetlig. Detta ska också hindra att diskussionen 
blir ensidig. Vi har i teoriavsnittet redogjort för de olika begrepp som är centrala i denna 
uppsats, vilket tillfredsställer precisionsprincipen enligt Grønmo. Vi anser även att vi har gjort 
hållbara antaganden, och eftersom de motiveras löpande i texten så kan läsaren lätt bedöma 
om antagandena är rimliga eller inte. I uppsatsen har vi också försökt att ha en logisk följd för 
att läsaren lätt ska kunna följa med i våra resonemang. Därmed anser vi att även giltighets- 
och fullständighetsprinciperna har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. 

2.7.1 Källkritik 
Lundahl och Skärvad (1999) betonar vikten av ett kritiskt förhållningssätt vid användning av 
sekundärdata eftersom det finns en risk att de använda källorna är vinklade eller ofullständiga. 
De menar att sekundärdata antingen kan användas som en faktabas eller som en 
inspirationskälla. 
 
Grønmo (2006) menar att de källor som används måste granskas kritiskt. Grønmo presenterar 
fyra typer av källkritiska bedömningar som kan göras. Dessa fyra bedömningar är 
tillgänglighet, relevans, autenticitet och trovärdighet. Med tillgänglighet menas att en 
intressant källa måste finnas att tillgå för att den ska kunna användas. Om viktiga källor 
saknas kan det innebära att undersökningen blir svår att genomföra. Relevans innebär att de 
källor som används måste vara relevanta för syftet och den aktuella studien. Autenticitet 
betyder äkthet och det är viktigt att de källor som används faktiskt innehåller sann 
information. Detta är speciellt viktigt när man använder skriftliga dokument. Den sista 
bedömningspunkten är trovärdighet. Även om källan är äkta är det inte säkert att den 
stämmer. Det gäller alltså att undersöka att inte informationen har utformats för att gynna 
vissa intressen.  
 
Vårt insamlade material består till största delen av böcker och artiklar. Artiklar har den 
fördelen att de granskas noggrant innan de publiceras, vilket ökar sannolikheten för att de 
innehåller sann information. Vi bedömer därför autenticiteten i det material som har baserats 
på artiklar som god. De böcker som använts har till stor del varit skrivna av författare som är 
väl insatta i ämnet och vi tror därför att dessa kan anses som pålitliga källor där både graden 
av autencitet och trovärdighet är hög. Vi är däremot medvetna om att informationen i dessa 
böcker till viss del är vinklad men vi tror inte att detta är något som påverkat vårt slutresultat 
eftersom den informationen kan bekräftas av flera olika författare. En viss del av den 
information som vi har använt, och då framförallt produktexemplen, kommer från Internet. 
Dessa källor är mindre pålitliga eftersom information från Internet lätt kan ändras eller tas 
bort, vilket minskar möjligheten att kontrollera att källan stämmer och är giltig. Det är därför 
viktigt att granska trovärdigheten och autenciteten i den information som samlats in från 
Internet. Då våra elektroniska källor kommer från olika företags hemsidor tror vi ändå att vi 
kan ha stor tilltro till denna information. Det finns dock alltid en risk att företag vill framhäva 
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en bild som kanske inte är helt sann men eftersom vi använt oss av allmän känd information 
från dessa hemsidor tror vi inte att detta är något som orsakat problem för oss. Vi har heller 
inte använt denna information i någon större utsträckning i uppsatsen. 

2.8 Uppsatsens upplägg 
I detta avsnitt presenteras uppsatsen olika delar samt hur vi tänker oss den logiska kopplingen 
mellan de olika delarna i teoriavsnittet.  
 
Kapitel tre består av fem centrala men separata koncept. Varje koncept finns med i bild 1 som 
presenterades i problemdiskussionen. Eftersom vi har valt att utgå från ett 
konkurrensperspektiv presenteras begreppet konkurrensfördelar först. Vi har valt att börja 
med detta avsnitt för att läsaren ska få en förståelse för att konkurrenskraft är en central och 
styrande del i ett vinstdrivande företag. Ett sätt att differentiera sig som företag kan vara att 
använda sig av designade produkter och därför följer en redogörelse för design efter 
konkurrensfördelarna. I designavsnittet presenteras olika definitioner på vad design faktiskt är 
och det förklaras även hur design kan vara integrerat i företagets strategi. Anledningen till att 
vi valt att presentera olika definitioner av designbegreppet är att det egentligen inte finns 
någon allmängiltig definition. Avsnittet om design avslutas med den definition som vi har valt 
att utgå ifrån i denna uppsats. Efter designteorin presenteras begreppet värde. Värde är något 
som är väldigt subjektivt och därför har vi valt att redogöra för hur värde kan uppfattas och 
skapas. Att denna del följer efter designavsnittet beror på att vi i denna uppsats utgår från att 
design kan skapa ett värde för kunden. Ett stort block i kapitel tre är avsnittet om hållbar 
utveckling. I detta avsnitt förklaras vad hållbar utveckling är och varför det är viktigt för 
företag att bidra till denna utveckling genom att ta hänsyn till ekonomi, samhälle och miljö. 
Slutligen kommer ett avsnitt om produkter. Anledningen till att vi har valt att placera detta 
avsnitt sist i kapitel tre beror dels på att vi valt att fokusera på produktdesign och dels på att vi 
valt ett mer produktfokuserat perspektiv i avsnittet om hållbar utveckling. Produktavsnittet är 
därmed den gemensamma komponenten för design- och hållbar utvecklingsavsnitten. 
Löpande i kapitel tre kommer olika produktexempel att presenteras för att ge läsaren en ökad 
förståelse för de teorier som vi redogör för. Vissa av dessa exempel kommer även att tas upp i 
kapitel fyra för att förtydliga vissa resonemang. 
 
I kapitel fyra, diskussionen, kommer vi att knyta ihop de olika delarna som presenterades i 
kapitel tre och belysa olika aspekter av teorierna. Diskussionen kommer att ha en sådan fokus 
att det gör det möjligt för oss att uppfylla vårt syfte och besvara våra frågor. Resultatet av 
diskussionen och vårt svar presenteras i slutsatsen i kapitel fem.  
 
Avslutningsvis finns ett kapitel om avslutande reflektioner från vår sida och även förslag till 
fortsatta studier inom detta ämne.  
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3. DESIGN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
Inledningsvis presenteras i detta kapitel begreppet konkurrensfördelar, eftersom ett företags 
hela affärsverksamhet styrs av den valda konkurrensstrategin. Grunden till vår frågeställning 
är design och därmed följer en definition av design. Vidare presenteras begreppet värde ur 
olika perspektiv, vilket främst handlar om vad värde är och hur värde kan skapas. Slutligen 
definieras viktiga aspekter inom hållbar utveckling och avslutningsvis presenteras ett 
produktperspektiv. 
 

3.1 Konkurrensfördelar 
Marknaden kännetecknas idag av ett enormt produktutbud där konsumenterna har tillgång till 
flera olika varumärken och produkter. För att skapa konkurrenskraft och vara attraktivt för 
kunderna måste ett företag på något sätt utforma en strategi som ger dem ett övertag på 
marknaden. Detta är dock ingen lätt match, och nästan vad som helst kan formas till en 
konkurrensfördel, beroende på var företaget lägger sin fokus. (Böhme, 2003) Ikea, till 
exempel, har en lågkostnadsfokus för att vara konkurrenskraftiga (Normann & Ramirez, 
1993) medan till exempel The Body Shop använder företagssamvetet, men även den enskilda 
individens samvete, som en konkurrensfördel. (The Body Shop, 2007) Vilken strategi ett 
företag väljer kan alltså vara totalt olika och valet beror ofta på vad det är företaget vill uppnå 
med sin konkurrensfördel, ökad vinst eller ett ansvar gentemot sina intressenter. Bowen 
(2007) menar att företag som agerar i en konkurrenskraftig bransch måste vara beredda på att 
möta motstånd och därmed måste de kunna svara mot de drag som konkurrenterna gör. Det 
gäller även att kunna ta tillvara möjligheter som visar sig och dra nytta av dessa.  
 
Porters Five Forces-modell är en klassiker för att bedöma hur ett företag inom en viss industri 
påverkas av olika faktorer. (Porter, i de Wit och Meyer, sid 325) Modellen visar vilka olika 
krafter som påverkar ett företag och dessa kan delas in i fem olika kategorier: kunder, 
leverantörer, substitut, potentiella nya aktörer och konkurrenter. Ett företag måste ta hänsyn 
till alla dessa krafter när det utformar sin strategi. Five Forces-modellen grundar sig på Porters 
resursbaserade synsätt som innebär att företaget ska utgå från dess resurser och tillgångar när 
strategin utformas. Enligt Barney (1991) ligger detta synsätt även till grund för den så kallade 
SWOT-analysen (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) som används för att ta reda på 
vilka styrkor och svagheter samt möjligheter och hot som ett företag har. Denna metod har 
stora likheter med Five Forces-modellen och utgångspunkten är det egna företaget, det vill 
säga modellerna har ett outside-in perspektiv.  
 
Ett företags konkurrenskraft beror, enligt De Wit och Meyer (2005), på huruvida dess 
affärssystem är relaterat till företagsmiljön. Företaget måste hantera sina resurser (input), 
aktiviteter (throughput) och produkter/tjänster (output) på ett sätt som skapar värde för 
kunden.  De Wit och Meyer menar dock att det värde som affärssystemet skapar endast ger 
konkurrenskraft om det skapar ett överlägset värde för kunden, alltså ett högre värde än vad 
konkurrenterna kan erbjuda.   
 
Barney (1991) menar att ett företag har konkurrensfördel när företaget implementerar en 
strategi som skapar värde och det är då viktigt att konkurrenterna inte följer en liknande 
strategi. Denna definition liknar till stor del den definition som de Wit och Meyer presenterar. 
Om konkurrensfördelarna ska vara bestående så är det, enligt Barney, av yttersta vikt att de är 
svåra för konkurrenterna att kopiera och han framhäver även att företag måste ta hänsyn till 
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såväl existerande som potentiella konkurrenter när konkurrensstrategin utformas. De 
konkurrensfördelar som består är alltså inte beroende av tid, utan snarare beroende av hur lätta 
de är att kopiera, det vill säga, det måste finnas en viss unikhet i strategin för att den ska vara 
framgångsrik. (Barney, 1991)   
 
Walker och Hsu (2007) definierar hållbar konkurrensfördel som företagets förmåga att 
konsekvent prestera bättre än konkurrenterna i branschen, trots att konkurrenterna försöker 
kopiera eller neutralisera fördelarna. Ofta försöker företagens ledning skapa strategiska 
fördelar genom att förbättra företagets existerande operationer. Bonney, Clark, Collins och 
Fearne (2007) menar att det finns två förutsättningar som måste uppfyllas för att en 
konkurrensfördel ska kunna bli hållbar. Den första förutsättningen är att företagets strategi 
helt måste vara inriktad på att skapa värde för kunden och den andra förutsättningen är att 
företagets värdekedja måste vara koordinerad och mottaglig för behov och önskemål från 
slutkunden.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att ett företag måste forma sin strategi på ett sätt som ger 
fördelar gentemot konkurrenterna och vad de väljer att utgå ifrån är helt olika beroende på 
bransch och mål för företaget. Design kan dock vara en aspekt som differentierar företagets 
produkter på marknaden, och därmed följer härefter en presentation av vad design innebär.   

3.2 Design 
I dagligt tal förknippas design ofta med estetik och utseende på produkter som tilltalar vår 
smak, till exempel utseendet på kläder, möbler eller bilar. (Mollerup, 1997) Svengren (1995) 
hävdar att design har blivit ett modeord för produkter som anses vara trendiga eller dyra. 
Estetik beskrivs ofta som ”sinnenas kunskap och insikter” och estetik rör således allt som 
tilltalar sinnena och associeras därför ofta till vad som anses vara god smak. (Borgerson, 
2002) Design handlar dock inte enbart om estetik. Attityden mot industriell design skiljer sig 
från attityden mot konst, eftersom industriell design till stor del handlar om förståelse medan 
konst mer handlar om gillande. (Monö, 1997) Begreppet design är dock väldigt brett utan 
någon vedertagen definition och därmed inleder vi detta avsnitt med att definiera begreppet 
design och då är det alltså industriell design som avses. 

3.2.1 Definition av design 
Begreppet industriell design myntades på 40-talet då ingenjörer började intressera sig för att 
formge tekniska produkter som till exempel bilar och dammsugare. (Svengren, 1995) Monö 
(1997) menar att design ska tilltala alla sinnen, alltså omfattas inte bara utseendet på 
produkten utan även känslan av materialet, ljudet, lukten och smaken. Heskett (2002) påpekar 
dock att alla människor har olika bakgrund och vi präglas omedvetet av våra tidigare 
erfarenheter, våra personliga värderingar och vår sociala status vilket innebär att en grupp 
personer kommer att tolka ett objekt olika trots att de tittar på samma objekt.  
 
Ordet design kommer ursprungligen från det latinska ordet designare, vilket ordagrant 
betyder att utse eller att välja ut. (Monö, 1997) Design innefattar egentligen både estetik och 
funktionalitet och Stiftelsen Svensk Industridesign (2007) definierar design som avsiktliga 
och innovativa lösningar, som tar hänsyn till den avsedda användarens funktionella och 
estetiska krav.  
 
Mollerup (1997) definierar design som formgivning av bruksföremål som har skapats av 
människan. Han poängterar att design inte är ett mål i sig, utan snarare är ett hjälpmedel för 
människan att hantera problem i tillvaron. Mollerups förklaring framhäver alltså människans 
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roll i processen samt produktens funktionella aspekt, vilket innebär att en vacker snäcka som 
hittas på stranden inte kan sägas vara designad då den inte är skapad av människan. Inte heller 
en skulptur är designad då den inte fyller någon praktisk nytta. Mollerups definition av design 
överensstämmer till stor del med det Heskett (2002) säger. Heskett menar att människan 
formar och skapar sin omgivning på ett sätt som inte existerar i naturen i syfte att tillgodose 
våra behov samt att ge mening till våra liv.  
 
Svengren (1995) utvidgar definitionen ytterligare, genom att hävda att design innefattar en 
produkts funktion, dess ergonomi samt dess estetik. Ergonomi i sig betyder att anpassa 
arbetsredskap till människan, vilket alltså innebär att produkten bör vara lätt och bekväm att 
använda. Svengren påpekar att design handlar om att gestalta, men skillnaden mot ren 
formgivning är att det förutom utseende även handlar om nyttofunktioner samt tekniska 
lösningar. Syftet med design, enligt Svengren (1995), är dock att integrera produktens form 
med dess övriga egenskaper för att produkten ska kunna förmedla vissa egenskaper och en 
viss kvalitet. Även Wickers (1995) påpekar att design inte enbart innebär att produkten är 
unik utan att det även till stor del handlar om hur produkten ser ut, känns och fungerar. 
Wickers menar också att designers måste vara medvetna om det sammanhang produkten ska 
användas i för att försäkra sig om att produkten blir användbar. Lidwell, Holden och Butler 
(2003) påpekar att estetisk design är lättare att använda än oestetisk design. Det estetiska i en 
produkt skapar positiva attityder och gör att människor har större överseende med de problem 
som kan uppstå vid användandet av produkten. 
 
Monö (1997) betonar att alla producerade föremål har ett syfte, vilket innebär att alla 
produkter har en mening, oavsett huruvida vi förstår meningen eller ej. Det är därför en 
symbol för någons intention och produkter kan sägas kommunicera genom sin design. Monö, 
liksom Heskett (2002), betonar dock att användaren har en central roll i designkonceptet, 
eftersom det är användaren som i slutändan ger produkten ett värde och en mening beroende 
på situation och sammanhang. 
 
Att en produkt kan kommunicera genom sin design kan tyckas vara väldigt abstrakt då det i 
slutändan ändå handlar om hur kunden uppfattar det. Vi tycker att ett exempel på en sådan 
produkt kan vara en väska som har många olika fack. De olika facken antyder att det är lätt 
att hålla ordning och reda i väskan, vilket kan tilltala många. En väska med enbart ett fack 
signalerar att användaren bör ha en mer bohemisk attityd, där alla saker ligger huller om 
buller i väskan. Väskans utformning kommunicerar alltså hur själva upplevelsen att använda 
väskan kan se ut.  
 
Enligt Lidwell et al. (2003) finns det fyra kriterier för när en design blir tillgänglig för 
användaren. Det första kriteriet är uppfattbarhet, det vill säga alla ska kunna uppfatta designen 
oavsett personens sensoriska förmåga. Kriterium nummer två är praktisk genomförbarhet som 
innebär att alla ska kunna använda designen, oavsett personens fysiska förmåga. Ett tredje 
kriterium som måste vara uppfyllt är designens enkelhet. Detta innebär att alla ska kunna 
använda produkten oberoende av vilka tidigare erfarenheter man har, läs- och skrivkunnighet 
samt koncentrationsnivå. Ofta uppnår man enkelhet genom att skala bort onödigt komplexa 
egenskaper hos produkten. Det sista kriteriet är överseende eller förlåtelse och med detta 
avses att designen ska minimera förekomst och konsekvenser av fel. Det handlar alltså om att 
förebygga att fel inträffar. Lidwell et al menar att när det avsiktliga användningsområdet 
stämmer överens med designen så blir produkten lättare att använda och förstå.  
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Design kan alltså definieras på olika sätt, men viktiga beståndsdelar i definitionen är dels 
kombinationen av funktion och utseende, dels det faktum att det handlar om sådant som har 
skapats av människan. När vi fortsättningsvis i denna uppsats skriver om design så fokuserar 
vi på design av en produkt och vi menar således industriell design. 

3.2.2 Designstegen 
Design kan tillämpas på olika nivåer i ett företag och till vilken grad design tas med i 
produktutvecklingen beror på vilken attityd företaget har till design. Attityden till design kan 
kategoriseras utifrån olika mognadsnivåer, vilket illustreras av designstegen i bild 2. Det är 
viktigt för definitionen av design att tydliggöra att det finns olika grader av design eftersom 
det är stor skillnad mellan trappstegen. Design innebär alltså olika saker inom olika nivåer i 
företaget och ju högre nivå på stegen, desto större vikt har design för företagets 
konkurrensstrategi. (Stiftelsen Svensk Industridesign, 2007) 
 
Det första trappsteget på designstegen kallas Icke-design, vilket innebär att design har en liten 
betydelse för slutprodukten och det är endast en negligerbar del av produktutvecklingen. 
Design används alltså inte i någon större utsträckning. Det andra trappsteget kallas Design 
som formgivning och där är design viktigt först i den avslutande fasen av produktens 
utveckling, och syftet är främst att försköna produkten. Först vid tredje steget, Design som 

process, ökar betydelsen av 
design och på denna nivå 
samordnas design med andra 
funktioner i företaget tidigt i 
produktutvecklingsprocessen och 
design kan ses snarast som ett 
arbetssätt. Det fjärde steget, 
Design som innovation, innebär 
att hela verksamheten påverkas av 
design och designern samarbetar 
med ledningen för att förnya hela 
affärskonceptet i företaget. 
(Stiftelsen Svensk Industridesign, 
2007) 

 
Kontentan av designstegen är att om ett företag ska kunna konkurrera genom produkternas 
design så bör design integreras tidigt i produktens utvecklingsfas, alltså på en hög nivå på 
designstegen. Svengren (1995) menar att det finns stor potential i god produktdesign, och för 
att kunna ta tillvara denna potential så krävs det att design integreras tidigt i 
produktutvecklingsprocessen och fördelen samt syftet med att integrera design tidigt är att 
produktens helhet präglas av ett designperspektiv. Design kan ge upphov till nya lösningar 
eller förbättringar av befintliga lösningar, varför möjligheterna är större tidigt i 
utvecklingsprocessen. Att använda design som en konkurrensfördel handlar till stor del om 
ledningens syn på design och på hur tidigt den integreras i processen. Svengren påpekar också 
att i början av produktens utveckling är kostnaderna relativt små, och det finns större utrymme 
att göra stora förändringar utan att det behöver orsaka höga kostnader. Senare i 
utvecklingsfasen har en rad olika beslut fattats, vilket innebär att produkten är mer låst och då 
blir förändringar alltför kostsamma.  
 
Svengrens resonemang stärker det faktum att attityden mot design måste ha en hög 
mognadsnivå på designstegen för att design ska kunna utgöra en del av företagets strategi, 

Bild 2: Designstegen (Stiftelsen Svensk Industridesign, 2007) 
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eftersom effekterna blir alltför små och verkningslösa om design integreras sent i produktens 
utvecklingsfas.  

3.2.3 Design som konkurrensfördel 
Svengren (1995) hävdar att design är ett sätt att differentiera en produkt, vilket innebär att 
skillnaderna gentemot konkurrenternas produkter synliggörs samtidigt som designen gör att 
produkten associeras till ett särskilt märke eller företag. Designen framhäver alltså produktens 
identitet. Gemser, Jacobs & Ten Cate (2006) menar att allt fler företag börjar investera i 
design för att få konkurrensfördelar. De betonar att det främst är högteknologiska produkter 
som har börjat satsa hårt på design, och ett exempel är Apples iPod. Det som särskiljer iPoden 
mot andra MP3 spelare på marknaden är just designen på produkten.  
 
Högteknologiska produkter har, enligt Gemser et al. (2006), särskilt höga krav på att designen 
ska understryka användarvänligheten. Estetiska särdrag särskiljer produktens yttre och skapar 
en image för produkten, och det kan bestämmas av till exempel storleken, färgen, materialet 
eller strukturen på produkten. Produktens yttre i kombination med dess användarvänlighet kan 
resultera i en positiv upplevelse för kunden och en positiv upplevelse skapar en positiv attityd 
mot produkten. För att använda design som konkurrensfördel krävs det alltså att funktionen 
och estetiken samverkar. 
 
Tänk dig till exempel att du hittar en oerhört snygg mobiltelefon i en butik. Du är ganska 
säker på att det är den telefonen du vill ha för det finns ingen annan telefon som ens kommer i 
närheten utseendemässigt och du har läst att den har alla de funktioner du söker. Du tänker i 
alla fall att du måste testa funktionen, bara för att vara på den säkra siden, men är ändå i 
stort sett övertygad om telefonens förträfflighet. När du väl håller telefonen i handen så 
förstår du till att börja med inte vilka knappar som är tänkt att göra vad och när du väl 
trycker på en knapp så händer inte det du förväntar dig ska hända. Det slutar med att du blir 
väldigt frustrerad över telefonens komplicerade funktion och går irriterad därifrån. Du köper 
alltså inte telefonen och i helhet så har du fått en ganska dålig uppfattning om telefonen.  
 
Exemplet ovan visar hur viktigt det är att produktens design både fokuserar på utseende och 
på användarvänlighet för att det ska bli en konkurrensfördel. Det är helheten som ger en 
positiv upplevelse för kunden och hela konceptet haltar om enbart utseendet eller 
funktionaliteten är bra. Gemser et al (2006) menar att design i allra högsta grad kan bidra till 
konkurrenskraft hos företag eftersom design har till uppgift att medla mellan teknologin och 
användarens önskemål. Design kan därför vara ett sätt att humanisera teknologin. Just 
tekniska produkter kan vara väldigt komplicerade för många och då kan ett framhävande av 
användarvändligheten skapa konkurrensfördelar.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att meningen med design är att kombinera produktens 
estetiska attribut med att framhäva användarvänligheten. Detta skapar ett värde för såväl en 
kund som för ett företag, och nästa stycke handlar därmed om hur man kan se på värde ur 
olika perspektiv samt om hur värde skapas. 

3.3 Värde 
Definitionen av värde är olika beroende på vem det är som ger den och begreppet är väldigt 
brett. Värde är med andra ord väldigt subjektivt och det kan därför vara svårt att sätta en 
allmängiltig definition. Bowman och Ambrosini (2000) menar att traditionellt sett är värde 
detsamma som nytta och tillfredsställelse för användaren. Värde kan i viss mån översättas i 
monetära termer, det vill säga hur mycket kunden är villig att betala för en produkt.  
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I detta avsnitt ska vi försöka förklara vad värde är och vilka aspekter som vägs in i 
definitionen. Vi har dock valt att definiera värde ur ett relativt snävt perspektiv eftersom 
begreppets övriga aspekter inte bidrar till att uppsatsens syfte ska kunna uppfyllas. Detta 
innebär dock inte att begreppet har en obetydlig roll i uppsatsen, utan snarare tvärtom. Värde 
kommer att diskuteras ingående i nästa kapitel. Avsnittet inleds med en jämförelse mellan 
funktionellt och estetiskt värde, eftersom det är viktigt att förstå att det finns olika sidor av 
begreppet värde. Vi kommer även att ta upp hur värde kan skapas gemensamt av företag och 
konsument för att förtydliga att värde är något som skapas av flera aktörer. Slutligen 
presenteras två ansvarsperspektiv, aktieägarperspektivet och intressentperspektivet1, för att 
visa hur ett företags olika prioriteringar kan skapa värde för olika intressenter.  

3.3.1 Funktionalitet eller estetik?  
Heskett (2002) delar in värde enligt två kategorier som han kallar Substans (funktionalitet) 
och Signifikans (estetik).2 Bild 3 visar att de två olika begreppen befinner sig i varsin ände på 
en skala och alla produkter kan placeras någonstans längs denna skala beroende på hur 
funktionell eller estetisk produkten är. 
Heskett (2002) menar att substans avser hur lämplig en produkt är för ett visst 
användningsområde, det vill säga, produkten ska tillgodose ett praktiskt syfte. Det 
funktionella värdet är alltså att produkten fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
 

Ett enkelt exempel på en produkt som enbart har ett funktionellt 
syfte är en innerkudde. Denna behöver inte vara designad eftersom 
den ändå kommer att kläs in i ett kuddfodral och därmed inte 
synas. Funktionen är således att fylla upp kuddfodralet. 
Innerkudden kan placeras längs till vänster på skalan i bild 3, då 
den inte har något estetiskt värde överhuvudtaget.  
 
Signifikans definieras enligt Heskett (2002) som något som tillför en mening och ett värde till 
en produkt. Det kan vara antingen hur produkten ska användas eller dess utseende. Vissa 
produkter är även förknippade med ett visst symboliskt värde och kan därför fungera som 
ikon för något särskilt ändamål. Till skillnad från substans, som enbart handlar om hur 
funktionell en produkt är, handlar signifikans mer om uttryck och mervärde. Heskett menar 
dock att det ska kommas ihåg att ett föremåls värde kan skilja sig åt beroende på vilken kultur 
betraktaren kommer ifrån, vilket ytterligare förtydligar att signifikans är något subjektivt. 
Detta innebär också att en produkts värde inte nödvändigtvis är permanent eftersom 
betraktarens uppfattning kan ändras över tid och rum. Även Bowman och Ambrosini (2000) 
anser att värde är subjektivt för varje enskild individ. 
 

                                                 
1 Detta är mer känt som Shareholder och Stakeholder  perspective.  
2 Detta är en fri översättning av Hesketts begrepp Substance and Significance. 

Bild 3: Substans och Signifikans (Modifierad bild av Heskett, 2002) 

Bild 4: Innerkudde (Ikea, 2007) 
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Ett exempel på en produkt som enbart är estetisk är en glasfigur 
(bild 5). Dess enda syfte är att tillföra ett estetiskt värde i en viss 
omgivning men den har inget praktiskt syfte, det vill säga 
produkten har inget sakligt användningsområde. Glasfiguren kan 
därför placeras längs till höger på skalan i bild 3.  
 
Ett föremål kan ha olika placeringar på skalan beroende på hur 
designad produkten är. Nedan följer ett exempel på en sådan 
produkt.  
 
En kniv är en funktionell produkt vars uppgift är att skära olika 
saker. För att den ska fungera effektivt måste eggen vara vass och 
den måste gå att hålla i handen på ett smidigt och bekvämt sätt. 
Det viktigaste är alltså att kniven är både funktionell samt effektiv och därmed kan man säga 
att en kniv kan placeras långt till vänster på substans/signifikansskalan. Detta är dock inte en 
helt rättvisande bild. Idag finns nämligen många professionella knivar där stor vikt även 
läggs vid knivens utseende, till exempel bladets utformning eller skaftets mönster. WMF 

tillverkar knivar av denna typ och de knivarna har 
både estetiska och funktionella aspekter. De är 
relativt dyra och de sägs vara av hög kvalitet då 
knivbladet har ett speciellt utseende som gör att 
eggen blir väldigt vass. (Damasteel, 2007) Kniven är 
därmed inte enbart funktionell utan medför även ett 

visst estetiskt eller symboliskt värde för användaren. För omgivningen kan en designad kniv 
vara ett tecken på att användaren vill ha något mer än enbart ett funktionellt värde. En 
designad kniv, som fortfarande har ett praktiskt syfte, hamnar därför någonstans mitt på 
skalan, vilket visas genom det gröna krysset i bild 7.  
 

 

 

 

3.3.2 Gemensamt värdeskapande 
Enligt Norman och Ramirez (1993) innebär det traditionella synsättet på värde att alla delar i 
företaget har en plats i värdekedjan, det vill säga att varje aktivitet i företaget tillför ett värde 
till slutprodukten. Värde skapas alltså enbart i det enskilda företaget, vilket innebär att 
ytterligare värde inte kan tillföras när produkten lämnat företaget. Idag handlar det dock mer 
om att värde ska skapas gemensamt av olika aktörer, det vill säga leverantörer, företag och 
kunder ska alla vara delaktiga i skapandet av värde. Framgångsrika företag lägger inte enbart 
till värde utan de uppfinner även ett nytt värde och alla i försörjningskedjan ska arbeta 
tillsammans för att skapa detta värde. Detta innebär att även kunden ska vara delaktig i 
skapandet av värdet, vilket leder till att värde uppstår i en komplex situation där många olika 
aktörer är delaktiga. Norman och Ramirez menar att om företaget förstår att värde skapas i 
alla led i försörjningskedjan kan detta innebära konkurrensfördelar eftersom det då blir 
möjligt att möta kundernas behov i större utsträckning. Det gäller alltså att tänka om och 
utanför sina egna gränser för att på bästa sätt kunna skapa ett värde för kunden.  
 

Bild 6: Kniv från Damasteel (www.wmf.de)

Bild 7: Funktionellt och estetiskt värde (Modifierad bild av Heskett, 2002) 

Bild 5: Glasfigur 
(www.elegantinredning.se) 
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Prahalad och Ramaswamy (2004) är av den åsikten att företag inte längre kan designa 
produkter, utveckla produktionsprocesser, bestämma marknadskanaler samt välja 
marknadsföringsstrategi utan att ta hänsyn till kunderna och förstå vad de efterfrågar. I den 
traditionella skapandeprocessen har företag en produktionsroll medan kunden har en 
konsumtionsroll och produkter och service innehåller ett visst värde som sedan utbyts på 
marknaden. Detta synsätt innebär att inget ytterligare värde tillförs till produkten av kunden. 
Enligt Prahalad och Ramaswamy har detta förhållande dock ändrats. På senare år har kundens 
engagemang i både skapandet och definieringen av värde ökat. Det gemensamma skapandet 
utgör därför basen för värde 
men det ska inte glömmas bort 
att värde är individspecifikt och 
varje persons unikhet påverkar 
processen för det gemensamma 
skapandet. Ett företag kan inte 
skapa någonting av värde för 
kunden utan dennes 
engagemang. För att det 
gemensamma skapandet ska ha 
någon framgång så krävs det en 
dialog mellan kunderna och 
företaget.   
 
Ikea är ett företag som har satt stor fokus på att skapa värde tillsammans med sina kunder. 
En del av detta värdeskapande ligger i att kunden slutför produkttillverkningen genom att 
montera ihop samt att transportera hem den inköpta produkten på egen hand. Detta innebär 
att det gemensamma skapandet av värde leder till att både företaget och kunden sparar 
pengar. (Normann & Ramirez, 1993) 

3.3.3 Värde ur olika intressenters perspektiv 
Enligt Freeman, Martin och Pamar (2007) tar ett rent kapitalistperspektiv ingen hänsyn till 
etik och moral utan fokuserar enbart på konkurrens. Den traditionella kapitalismen kopplar 
helt bort etik och bygger snarare på konkurrens och autonomi. Bird, Hall, Momente och 
Reggiani (2007) beskriver aktieägarperspektivet3 som det traditionella perspektivet där 
företagsledningen främst ska ta hänsyn till aktieägarnas intressen, vilket innebär att alla beslut 
baseras på målet att maximera företagets marknadsvärde och vinst. Enligt de Wit och Meyer 
(2005) är ett företags syfte, enligt ett aktieägarperspektiv, att tjäna pengar och det är detta 
syfte som ska driva företaget framåt. De Wit och Meyer påpekar dock att företaget ändå måste 
ta hänsyn till andra intressenters intressen och inte bara fokusera på aktieägarna. Andra 
intressenter kan till exempel vara anställda, kunder, leverantörer samt samhället och dessa ska 
tillsammans skapa värde. Detta synsätt kallas för intressentperspektivet4 och innebär att 
företaget inte enbart styrs utifrån finansiella krav utan även andra aspekter, såsom kvalitet, tas 
hänsyn till. 
 
Bird et al. (2007) beskriver att intressentperspektivet utgör grunden till vad som kallas 
Corporate Social Responsibility (CSR), som innebär att företagets aktiviteter präglas av att ta 
alla intressenters intressen i beaktande. Husted och Allen (2007) visar på en liknande 
definition och de menar att CSR karaktäriseras av aktiviteter som är bra för samhället och som 

                                                 
3 Shareholder perspective 
4 Stakeholder perspective 

Bild 8: Gemensamt värdeskapande (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 
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går bortom företagens och aktieägarnas ekonomiska intressen. Ett sätt att ta hänsyn till andra 
intressenter än aktieägarna kan till exempel vara att minska miljöutsläppen, att erbjuda 
barnomsorg till sina anställda eller att förbättra säkerheten i produkterna. Det är enligt Bird et 
al. (2007) inte särskilt hållbart att endast fokusera på att maximera värdet för aktieägarna 
eftersom det kan innebära att kostnaderna pressas mycket för att vinsten ska kunna bli så hög 
som möjligt. Det i sin tur kan leda till att anställda får dåligt betalt, och då framstår 
arbetsplatsen som oattraktiv vilket kan leda till att personalen söker sig till andra jobb och 
andra företag. På sikt kan det skada värdet på slutprodukten. Bird et al. framhäver istället att 
förhållandet med alla intressenter är viktigt för att kunna skapa ett långsiktigt värde.  
 
McVea och Freeman (2005) menar att värde skapas när företagsledningen sammanställer ett 
erbjudande som tillgodoser så många intressenters behov som möjligt. De hävdar att företag 
bör fokusera på de intressenter som har avgörande roll för företagets framtida framgång, och 
där ingår kunder, leverantörer, anställda och samhället. Affärsverksamheten går alltså ut på att 
skapa värde för alla företagets intressenter samtidigt. McVea och Freeman menar dock att 
detta ansvar ofta är indelat för olika roller där marknadsavdelningen ser till kunderna, 
produktionen ser till leverantörernas intressen och HR avdelningen ser till de anställda. När 
det handlar om att skapa värde är det dock en alldeles för enkel indelning. Kundens roll är inte 
endast att köpa produkterna, utan kunden kan också vara en inspirationskälla för att skapa ny 
design. Anställda kan även vara aktieägare och därmed har de flera roller i företaget. Att olika 
intressenter kan ha olika roller i företaget gör det svårt för företaget att bygga upp en strategi 
eller tillverka produkter som tar flera intressenters intressen i beaktning på en och samma 
gång. 
  
The Body Shop är ett företag som har insett värdet av att ta sitt sociala och ekologiska ansvar 
och har byggt upp hela sin affärsverksamhet kring CSR. Det främsta syftet är således inte att 
generera en hög vinst, även om en viss vinst är nödvändig för företagets överlevnad, utan att 
genom sin existens kunna motarbeta oetiska verksamheter, såsom djurförsök. Det sociala 
ansvarstagandet är en viktig del av verksamheten och stor vikt läggs vid att anpassa 
verksamheten efter miljömässiga krav. (The Body Shop, 2007) The Body Shop är därför ett 
bra exempel på företag som har intressentperspektivet som grund för sin verksamhet.  
 
Ett företag som inte har så stor fokus på socialt ansvarstagande är investmentföretaget 
Investor. På företagets hemsida kan man läsa att det främsta målet är att öka värdet på 
investeringarna och generera en avkastning som är högre än marknadens avkastningskrav. 
Investor är ett börsnoterat företag och därmed kan sägas att företagets huvudsakliga syfte är 
att tillgodose aktieägarnas finansiella önskemål. (Investor, 2007) Detta är alltså ett typiskt 
exempel på ett företag som grundar sitt agerande på ett aktieägarperspektiv. 
 
Det traditionella konkurrenssynsättet har på senare år behövts kompletterats av andra aspekter 
än enbart det företagsspecifika och det är viktigt att ett företag tar hänsyn till andra 
intressenter än enbart företagets ägare. Sanchez och Sotorrio (2007) menar att det är detta som 
ligger till grund för att företag på senare tid har visat allt större intresse för att integrera 
sociala aspekter i strategin för att på sikt uppnå hållbara konkurrensfördelar. Detta intresse 
härstammar från tron att ett ansvar för omvärlden (Corporate Social Responsibility) bidrar till 
att öka den sociala prestationen, som i sin tur förbättrar den finansiella situationen i företaget. 
Företaget kan därmed fortfarande vara lönsamt samtidigt som det inte går ut över 
befolkningen och miljön.  
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Som vi sett i detta avsnitt kan värdet hos en produkt skapas och ses på flera olika sett, både 
för kunden och för företaget. När en produkt innebär ett högt värde kan det leda till att 
produkten används under en längre tid, vilket innebär att den får en längre hållbarhet. I nästa 
avsnitt ska vi därför diskutera vad hållbara produkter och hållbar utveckling innebär. 
Fortsättningsvis kommer vi att använda begreppet mervärde för att beskriva detta höga värde 
och meningen med mervärde är det extra värde som skapas genom att flera olika aspekter och 
perspektiv kring värde tillgodoses.  

3.4 Hållbar Utveckling 
Hållbar utveckling är ett brett begrepp som innebär att agerandet i bland annat affärsvärlden 
inte ska tära på samhälle, ekonomi och miljö. I detta avsnitt definieras hållbar utveckling och 
vi inleder med ett historiskt perspektiv för att få en kort bakgrund till fenomenet. Vi har dock 
valt att främst fokusera på miljö eftersom det är väldigt aktuellt idag samtidigt som ett 
affärssätt som värnar om miljön även kan ge positiva effekter på samhället och på ekonomin.  

3.4.1 Ett historiskt perspektiv 
Begränsade resurser är knappast ett nytt problem. Redan på 1700- och 1800-talen uppstod det 
resursbrister när befolkningen ökade och kol var en resurs som var särskilt begränsad. Det 
dröjde dock ända till 1960-70 talen innan allmänheten började fokusera på problemet och 
under denna tid märktes också en ökad oro för miljön och befolkningens hälsoproblem, som 
orsakats av industrins föroreningar och utsläpp. Den ökade oron hos allmänheten ledde till en 
kraftig kritik mot den ekonomiska utvecklingen, vilket i sin tur ledde till att företagen främst 
satsade på strategier som baserades på ”noll tillväxt”. Detta bidrog dock till ytterligare kritik 
eftersom sådana strategier helt utelämnade det faktum att teknologiska innovationer kan leda 
till nya metoder och materialframställning. Effekten av denna kritik blev därför att fokus 
sattes på ekonomisk utveckling och miljöprotektionism. (Baker, 2006) 
 
Begreppet hållbar utveckling formades 1980 då IUCN (The World Conservation Union) 
presenterade rapporten World Conservation Strategy. Syftet med rapporten var att uppnå 
hållbar utveckling genom att bevara levande resurser. Ett problem med rapporten var att fokus 
främst var på ekologisk hållbarhet, vilket innebar att kopplingen till samhället och ekonomin 
inte blev så tydlig. (Baker, 2006)  
 
1987 kom rapporten Our Common Future där länken mellan samhälle, ekonomi och miljö 
tydliggjordes. Rapporten skrevs av Brundtland kommissionen som även presenterade en 
definition av begreppet hållbar utveckling som senare har blivit allmänt vedertagen. 
(Abrahamsson, 1997) 

3.4.2 Definition och grunder i hållbar utveckling 
Brundtland kommissionens definition är som sagt allmänt vedertagen och man hittar därför 
liknande definition hos bland annat Baker (2006), Giudice (2006) och Shaw (2002). Hållbar 
utveckling definieras enligt dessa författare som en utveckling som möter dagens behov utan 
att kompromissa framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar 
utveckling är ett dynamiskt koncept, vilket innebär att det handlar om att sträva efter och 
främja hållbar utveckling snarare än att faktiskt uppnå det.  
 
Enligt Baker (2006) handlar främjandet av hållbar utveckling om att styra 
samhällsförändringar genom att ta hänsyn till samhället, ekonomin och miljön. Sociala 
faktorer relaterar till människors seder och värderingar samt till relationer till myndigheter. 
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Bild 9: Hållbar utveckling (Baker, 2006) 

Den ekonomiska aspekten handlar om hur knappa resurser kan fördelas mellan olika aktörer 
och det ekologiska innefattar bidraget till både det ekonomiska och det sociala samt deras 
effekt på miljön och dess resurser. Detta resonemang illustrerar Baker i bild 9, som även 
förtydligar att arbetet med hållbar utveckling är en ständigt pågående process. Baker (2006) 
menar att det måste finnas ett samspel mellan de olika faktorerna. Det handlar helt enkelt om 
att skapa ett ekologiskt samhälle som lever i harmoni med naturen genom att skydda de 
naturliga resurserna och där man måste ta hänsyn till ekonomi, samhälle och ekologi för att 
kunna uppnå hållbar utveckling.  
 
Baker (2006) hävdar dock att modellen över hållbar utveckling utmanar de traditionella 
utvecklingsmodellerna. Konventionella modeller ser utveckling som modernisering av 
världen enligt västerländsk syn. 
Moderniseringsteori innebär att ju mer strukturellt 
specialiserad och differentierad ett samhälle är, 
desto mer modernt och progressivt är det. För att 
definieras som moderniserad så krävs det tekniskt 
sofistikerade metoder och verktyg för att kunna dra 
ökad nytta av marknaden för distributionen av 
ekonomiska varor och tjänster. Baker förtydligar 
också att modernisering innebär förändringar i 
samhället, till exempel demokratisering, ökad 
rörlighet eller försvagning av traditionell elit. 
Modernisering är även nära förknippad med 
individuell utveckling och självförverkligande samt 
förändring av naturen för att den ska tjäna 
människans behov. Den modell som Baker 
presenterar står för ett helhetsperspektiv där fokus inte är på den enskilda individen. Det är 
inte varje enskild person som ska utvecklas utan målet är snarare att utveckla en ansvarsfull 
och kollektivt välmående värld som inte tär på de resurser som finns.  
 
Giudice, La Rosa och Ristiano (2006) har en liknande syn på hållbar utveckling. De menar att 
hållbar utveckling bygger på tre viktiga bitar och det är interaktionen mellan dessa bitar som 
är viktig, vilket illustreras av bild 10. Av bilden framgår att det måste finnas en balans och en 

harmoni mellan 
ekonomiska faktorer, 
samhällsfaktorer och 
miljöfaktorer för att 
utvecklingen ska vara 
hållbar. 
  
Triangelns mitt 
symboliserar en jämvikt 
mellan de tre faktorerna 
och i detta läge är alltså 
hållbar utveckling 
uppnådd. De övriga 
lägena i triangeln 

representerar 
förutsättningar där 
någon faktor väger 

Bild 10: Hållbar utveckling (Giudice, La Rosa & Ristiano, 2006)
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tyngre än de övriga och således finns inte den jämvikt som leder till hållbar utveckling. Ny 
vetenskap och teknik bidrar med information för att den bästa jämvikten ska kunna uppnås 
som alltså ska leda till hållbarhet. (Giudice, La Rosa & Ristiano, 2006) 
 
Shaw (2002) menar att en produkt har olika ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser 
under sin livstid, från råmaterialet till tillverkning, distribution, produktanvändning och 
slutligen, kassering. Miljöeffekter orsakas till exempel när vi tar resurser direkt från ekosfären 
eller när produktionen orsakar utsläpp direkt ut i ekosfären. Dessa effekter kan orsaka 
miljöproblem såsom smog, växthuseffekt och övergödning i vattnet. Züst och Wimmer (2002) 
menar att målet med design för hållbar utveckling främst är att reducera produktens negativa 
effekter på ekologiska, ekonomiska och sociala subsystem så mycket som möjligt, samtidigt 
som man försöker generera den största möjliga vinsten. 
 
Enligt Züst och Wimmer (2002) börjar fler och fler människor förstå att den nuvarande 
globala ekonomin inte är hållbar och att nya lösningar krävs för att åstadkomma en 
förändring. Även dessa författare anser att hållbar utveckling är lösningen och att det handlar 
om att förena ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i ett gemensamt perspektiv. Züst 
och Wimmer menar dock att ansvaret inte enbart ska ligga hos företag och på regeringsnivå 
utan även den enskilda individen måste ta sitt ansvar. Kane, Gela, Milner och Street (2002) 
menar att den ökade medvetenheten hos befolkningen tillsammans med ökade lagliga och 
finansiella drivkrafter, har lett till att många företag försöker utveckla mer hållbara produkter.  

3.4.3 Ekologisk design  
Enligt Kane et al. (2002) finns det olika nivåer när det handlar om att ändra en produkt eller 
en process. De ekologiska fördelarna blir olika stora, beroende på vilken nivå ett företag 
befinner sig eller väljer att arbeta på. Nivån som kallas Re-PAIR handlar främst om att 
använda metoder som går ut på att behandla ett existerande problem, vilket innebär att en 

kund kan lämna in till 
exempel en trasig kamera 
på lagning och få den 
åtgärdad. Denna nivå 
påverkar produkten i ett 
sent stadium eftersom 
produkten redan är 
producerad och 
distribuerad till 
slutkunden. Detta 
förtydligar varför linjen 
stannar långt ner på y-
axeln i figur 11. Det som 
är positivt för miljön på 
denna nivå är främst att 
kunden inte behöver 
slänga sin trasiga produkt 
och köpa en ny. På nivån 

Re-FINE används en renare produktion för att minska miljöpåverkningen. Detta innebär dock 
inte att produktens livslängd behöver bli längre, utan det är enbart själva 
produktionsprocessen som avses. Först på nivån Re-DESIGN handlar det om ekologisk 
design, vilket innebär att man försöker minska produktens negativa påverkan på miljön i alla 
stadier av produktens livscykel. Förändringen av produkten sker alltså redan på ett tidigt 

Bild 11: Strategier för miljöskydd (Kane, Gela, Milner & Street, 2002)  
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stadium och effekten blir relativt stor på slutprodukten. På den översta nivån som kallas Re-
THINK tar företaget inte bara hänsyn till ekologisk design och innovationsstrategier utan även 
kundernas önskemål vad gäller service tillgodoses. En kund som får en produkt som är 
designad utifrån hans egna önskemål bör bli relativt nöjd.  
 
Exempelvis Volvo Personvagnar tar hänsyn till kundens önskemål innan själva bilen 
produceras. De definierar bilens kvalitet utifrån vad kunderna tycker och de ber kunderna 
utvärdera upplevelsen av att äga en Volvobil efter att de har haft bilen i sin ägo i några år. 
(Volvo Personvagnar, 2007) 
 
Ekologisk design handlar främst om att ta fram produkter som är mindre skadliga för miljön 
medan hållbar utveckling även tar hänsyn till sociala problem under hela utvecklingsfasen. 
Detta betyder att hållbar produktdesign hamnar på nivån Re-THINK.  (Kane, Gela, Milner & 
Street, 2002) 
 
Vissa produkter används dagligen och konsumeras snabbt och Shaw (2002) menar således att 
det är en utmaning för företagen att minimera dessa produkters påverkan på miljön. 
Förpackningskomponenter på dessa produkter kan designas både för funktionalitet och för 
återanvändning eller återvinning och förpackningens funktionalitet kan i detta fall vara att de 
är lätta att stapla eller att hantera. De funktionella produktkomponenterna, å andra sidan, är 
designade för att användas och sedan slängas. Både förpackning och produktkomponenter har 
stor inverkan på miljön, inte minst genom att tillverkningen av dessa konsumerar till exempel 
energi och vatten, men även själva användningsfasen påverkar miljön.  
 

 Ett exempel på produkter som konsumeras snabbt och som 
sedan slängs är engångsrakhyvlar från Bic. (Bic, 2007) Det 
ligger ofta tio stycken hyvlar i en förpackning men kunden 
erbjuds ibland att köpa ”storpack”. Ofta kan storpack 
innebära att mindre emballage krävs men just vad gäller Bics 
engångsrakhyvlar så innehåller den förpackning som kunden 
köper två påsar med tio hyvlar i vardera påsen istället för en 
stor påse med tjugo stycken i. Detta är ett typiskt exempel på 
hur produkten säljs i en omfattande förpackning. 
Förpackningen är dessutom i plast, vilket innebär att den inte 
heller är särskilt lätt att återvinna. Produkten i sig är 
visserligen användarvänlig och de går faktiskt att använda 

fler gånger trots att de marknadsförs som engångsrakhyvlar, vilket förlänger produktens 
livscykel marginellt eftersom de förr eller senare kasseras. I Bics fall är alltså varken 
förpackningen eller produkten designad för att återvinnas eller behållas.  
 
Ett annat exempel där produkten konsumeras snabbt men där 
förpackningen är fördelaktig ur ett hållbarhetsperspektiv är 
företaget Alcas glassförpackningar. Deras förpackningar är i 
allra högsta grad anpassade för återvinning och är 
miljövänliga eftersom glassbägarna är gjorda av majsbaserad 
plast och kan läggas direkt på komposten. (Råd & Rön, 2007)  
 
Det finns enligt Shaw (2002) fyra olika sätt för att minska 
påverkan på miljön. Dessa fyra är säkra ingredienser, 
ansvarsfull tillverkning, partnerskaps projekt samt 

Bild 12: Bic engångsrakhyvel  
(www.bicworld.com) 

Bild 13: Alcas glassförpackning  
(www.radron.se) 
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produktdesign och dessa kan kopplas direkt till de olika nivåer som presenterades tidigare. 
Säkra ingredienser innebär att ingredienserna som används för att framställa produkten är 
säkra att använda och oskadliga för miljön. Ansvarsfull tillverkning innebär att själva 
tillverkningen inte ska vara skadlig för miljön. Undersökningar har visat att tillverkningen av 
produkten inte har så stor inverkan på miljön men det är ändå viktigt att ta sitt ansvar även på 
detta område, bland annat genom att ständigt försöka förbättra produkten. När det gäller 
partnerskaps projekt så innebär det att man ska försöka arbeta så effektivt som möjligt i 
försörjningskedjan och se till att det råmaterial som används till produkten inte är skadligt för 
miljön. Enligt Shaw (2002) påverkar alla produkter som tillverkas miljön i olika hög grad 
men företagen försöker ständigt minska denna påverkan. Ett sätt är att ändra produktdesignen 
och oftast görs detta genom att någon form av innovation introduceras. På senare år har det 
blivit allt vanligare med ”gröna” produkter, det vill säga produkter som bevisat är mindre 
skadliga för miljön än andra. En framgångsrik innovation ska förutom miljön även ta hänsyn 
till kundbehov, regleringar, teknologi och försörjningskedjan.  
 
Shaws resonemang kan dock diskuteras ur ett vidare perspektiv än bara kring miljö. Säkra 
ingredienser som inte är skadliga för miljön kan även vara positivt ur ett hälsoperspektiv för 
den enskilda individen. Om säkra ingredienser utvidgas till att även innefatta hälsoaspekter så 
kan det bidra till positiva effekter både för samhället och för miljön eftersom människor blir 
friskare, och då slipper belasta sjukvården vilket i sin tur är bra för ekonomin. Ansvarsfull 
tillverkning kan relateras till att tillverkningen ska vara säker och ofarlig för personalen, vilket 
minskar risken för olyckor och arbetsskador. Med mindre risker kan dessutom 
försäkringspremier kanske bli billigare vilket är positivt för företagets kostnader som då 
sjunker. Ett partnerskapsprojekt kan leda till goda relationer mellan aktörerna i 
försörjningskedjan, vilket kan innebära att de kan starta gemensamma projekt som gynnar 
samhället. En utvidgning av Shaws resonemang visar på att det som gynnar miljön även 
genererar positiva effekter för samhälle och ekonomi, vilket skapar positiva effekter allt 
eftersom.  
 

Maskindiskmedelstabletter av märket Sun är ett exempel på en 
produkt som har designats för att vara mer användarvänlig och 
mindre miljöfarlig. Tabletterna innebar ett helt nytt format som 
blev en enorm succé och som dessutom hade en positiv inverkan på 
miljön. (Unilever, 2007) Tabletten innehöll rätt dosering vilket 
ledde till att kunderna inte 
överdoserade och därmed 
räckte diskmedlet längre. Detta 
förändrade alltså 

konsumtionsbeteendet. I och med att det inte går att 
överdosera så minskade även antalet utsläppta kemikalier 
per tvätt vilket reducerade miljöpåverkan. Tablettformen 
gjorde även att diskmedlets livscykel förbättrades och 
förlängdes. (Shaw, 2002)  
 
Hållbar utveckling är ett brett ämne men Baker (2006), Giudice (2006) och Shaw (2002) säger 
i princip samma sak. De betonar olika områden men alla tre är överens om att hållbar 
utveckling innefattar samhälle, miljö och ekonomi. Med hållbarhet menar vi dock att 
produkten får en längre livslängd så att kunden inte känner behovet av att byta ut produkten 
snabbt och ofta. Eftersom en stor del av diskussionen handlar om just produktdesign så 
kommer vi i följande avsnitt att definiera vad produkter/artefakter är samt diskutera vad 

Bild 14: Sun disktabletter  
(www.unilever.se) 

Bild 15: Sun disktabletter (www.radron.se)
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hållbara produkter innebär. Produkter och artefakter är egentligen inte samma sak, men vi har 
valt att i denna uppsats behandla dem som synonymer då skillnaden inte är så stor.  

3.5 Produkter  
Eftersom fokus i denna uppsats ligger på produktdesign inleder vi detta avsnitt med en 
definition på vad en produkt är för att sedan diskutera hur vi uppfattar produkter. Därefter 
följer ett avsnitt om vad hållbara produkter är och hur man skapar dessa. Avslutningsvis 
förklaras en produkts livscykel och vad livscykeln har för betydelse vid framställandet av 
hållbara produkter.  

3.5.1 Definition av produkter 
Mollerup (2007), i enlighet med Hagan (2007), menar att artefakter är föremål som har 
tillverkats av människan för att tillfredsställa behov som människan har. Ordagrant betyder 
artefakt konstgjort föremål. Artefakter behöver egentligen inte fylla något behov i sig utan det 
kan vara processen bakom artefakten som är lika viktig. Ett exempel på detta är när en 
konstnär målar en tavla. Det är inte tavlan i sig som är syftet med målandet utan det är 
behovet av att måla, och därigenom kunna uttrycka en känsla eller åsikt, som styr skapandet. 
Tavlan blir därmed en biprodukt. Enligt Mollerup uppstår inte designade artefakter av en 
slump utan de är ett resultat av en process som är inspirerad av viljan att förändra en 
existerande situation till en önskvärd situation. Med designade produkter menas alltså att det 
finns ett syfte till varför produkterna skapades. Heskett (2002) är av den åsikten att termen 
”objekt” används för att beskriva ett enormt spektrum av tredimensionella artefakter som 
återfinns i vardagliga aktiviteter i olika sammanhang, till exempel i hemmet, skolan, arbetet 
eller på offentliga platser. Enligt Heskett uttrycker objekt idéer om hur vi skulle kunna eller 
borde leva. Detta innebär att en artefakt inte enbart behöver tilltala det visuella utan även 
andra sinnen kan beröras.  

3.5.2 Hållbara produkter  
Hållbara produkter är enligt Walker (2006) föremål som har funnits och använts av 
människan under en lång tidsperiod. Hållbara produkter är alltså objekt som har haft en plats i 
människosamhället under en lång tid, men som inte har påverkats av kultur, klass, tro eller 
språk. Walker betonar att hållbarheten hos en produkt främst beror på hur meningsfull den är, 
vilket innebär att hållbarhet kräver att ett visst värde skapas.  
 
Barcelonafåtöljen skapades av Ludwig Mies Van Der Rohe år 1929 
och den är ett exempel på en produkt som har funnits länge. Den 
representerar en funktionalistisk era, men är lika populär idag som 
för nästan hundra år sedan. (Marcus, 1995) 
 
Walker (2006) menar att föremål kan delas in enligt tre olika 
kategorier och han betonar att de uppfyller viktiga behov hos 
människan, även om det inte handlar om kroppsliga eller 
trygghetsbehov. De tre kategorierna är: 

• Funktionella objekt 
• Sociala objekt  
• Inspirations- eller religiösa objekt 

 
Ett funktionellt objekt kan vara till exempel ett verktyg och värdet i ett funktionellt objekt 
består främst av att objektet är funktionellt och användbart. Om detta verktyg inte fungerar 

Bild 16: Barcelona fåtölj 
(www.moderninterior.se) 
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som det ska så har det således inget värde. Utformningen av produkter av rent funktionellt 
slag fokuseras främst på säkerhet, användarvänlighet och effektivitet. Ett verktyg fyller bland 
annat behovet att kunna reparera, skapa och så vidare. (Walker, 2006) 
 
Sociala objekt, vilket exempelvis kan vara ett halsband, kan fylla en praktisk funktion men 
produkter inom denna kategori tjänar snarare som sociala beteckningar som kan påverka vårt 
självförtroende, vårt anseende och vår sociala status. Produkternas värde består snarare av den 
sociala status vi får genom att bära halsbandet, eller genom att det uttrycker vår personlighet. 
Produkter av social karaktär fyller alltså mer känslomässiga behov såsom behovet av 
bekräftelse, social acceptans eller att tillhöra en social grupp. (Walker, 2006) 
 
Inspirationsobjekt förmedlar inspirerande, religiösa eller spirituella idéer och en produkt av 
detta slag kan till exempel vara en religiös ikon eller viss typ av konst. De fungerar som 
fysiska uttryck av en djup förståelse och tro, och på grund av detta betraktas de som väldigt 
meningsfulla. Inspirationsföremål fyller behovet av att veta eller vår strävan efter att skapa 
mening. (Walker, 2006) 
 
Walker (2006) menar att dessa objekt, oavsett kategoritillhörighet, naturligtvis kan vara 
hållbara var för sig men de kan också kombineras för att skapa ett högre värde för 
kunden/användaren. Ett exempel på en produkt som faller inom flera kategorier är en 
inredningsprodukt eller en souvenir. En vas, som i detta fall representerar en 
inredningsprodukt, kan dels vara ett inspirationsobjekt och dels ett socialt objekt.  
 
En bil eller en klocka är typer av produkter som faller in både under funktionella objekt och 
sociala produkter. De karaktäriseras ofta av en hög grad av design samtidigt som de har ett 
bestämt användningsområde och de ger ett mervärde för kunden. Walker (2006) menar att 
denna typ av produkter snabbt blir omoderna, dels för att de inspireras av trender och dels för 
att de innefattar någon typ av teknologiska attribut. Trendiga och högteknologiska produkter 
är ”konsumtionsdrivare” som Walker kallar det, och de tillverkas ofta i stor skala vilket 
orsakar miljömässiga och sociala skador. Ur ett lönsamhetsperspektiv kan alltså dessa 
produkter vara bra men däremot inte ur ett hållbarhetsperspektiv. I samma takt som 
teknologin utvecklas påverkas produktens livslängd, och kortlivade produkter leder till en ond 
cirkel av konsumtion som är skadlig för miljön och samhället. 
 
Enligt Walker (2006) kan man genom att kombinera kategorierna utöka produktens 
meningsfullhet, och därmed även förlänga produktens hållbarhet. Ju fler egenskaper från de 
tre kategorierna som produkten har, desto mer troligt är det att produkten blir långlivad. En 
kombination av alla tre kategorierna kan vara till exempel en muslimsk bönematta. Den har 
religiös symbolik, funktionalitet och designen är baserad på kultur och religion och den är helt 
oberoende av trender. Det är en produkt som köps in kanske en gång i livet, och som sedan 
behålls livet ut eftersom produkten fyller alla behov. 
 
Fysisk design kan dock också bidra till mening, och Walker (2006) hävdar att bland annat 
valet av material kan vara avgörande. Ett plastmaterial jämfört med marmor ger inte alls 
samma ”behagliga känsla” och den fysiska designen kan framhäva och understryka den 
upplevelse som produkten ger. Walker menar vidare att hur produkten har tillverkats, vad den 
är gjord av och var den är gjord också påverkar hållbarheten och hållbarheten på produkten. 
Lokala material och designers samt lokal tillverkning kan ofta vara både socialt och 
ekonomiskt fördelaktigt samt ha en låg påverkan på miljön. Betydelsen av produkter av denna 
typ kan dessutom öka eftersom det kan vara handgjort och ha en kulturell mening som gör att 
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människor behåller produkterna längre. De betraktas som värdefulla personliga ägodelar. 
(Walker, 2006) 

2.5.3 Produktens livscykel 
Enligt Giudice et al. (2006) används en produkts livscykel som ett hjälpmedel till 
beslutsfattande för managers inom ett företag. Med livscykel menas den period som 
produkten finns på marknaden och innefattar stadierna introduktion, tillväxt, mognad och 
nedgång. För företaget gäller det att optimera värdet och den potentiella lönsamheten i varje 
del av cykeln och livscykeln blir en representant för produktens marknadshistorik där varje 
fas karaktäriseras av trenden för försäljningsvolym och vinst. Giudice et al. menar även att 
livscykeln kan användas för att hitta nya strategiska lösningar.  
 
Enligt Tarr (2007) är det viktigt att man tar hänsyn till produktens hela livscykel eftersom 
produkterna kan ha totalt olika inverkan på miljön under olika stadier av sina cykler. Det är 
dock inte enbart den färdiga produktens inverkan på sin omgivning som bör analyseras utan 
även tillverkningsstadiet och materialutvinningen bör tas i beaktande. Vissa material kan till 
exempel innebära negativa konsekvenser för miljön när de utvinns eller används i processer 
men de är relativt ofarliga vid användning. Dessutom kanske de är lätta att återvinna. 
Exempel på ett sådant material är aluminium. Andra produkter kanske inte innehåller 
miljöfarliga material men användandet av produkten kan orsaka skador på miljön.  
 
Tarr (2007) beskriver 
produktens livscykel i 
fem faser där alla 
interagerar med miljön 
i mindre eller större 
utsträckning. För de 
flesta produkter är 
användningsperioden 
den längsta men det kan 
även finnas perioder 
när produkten ligger i 
lager eller befinner sig i 
andra ”icke-
användnings” perioder 
mellan de fem stadierna. Vanligtvis, men inte alltid, är dessa mellanstadier ofarliga för miljön 
och därför tas ingen större hänsyn till dess längd. 
I bild 17 visas även vägen för återvinning, återtillverkning och återanvändning. 
Återanvändning är den strategi som har minst inverkan på miljön eftersom det involverar färre 
processer. Varje steg, från utvinning av råmaterial till den slutliga tillverkningen, absorberar 
nämligen energi, vilket har en inverkan på miljön. (Tarr, 2007) 
 
Strahl (1997) nämner att viss kritik har riktats mot livscykeltänkandet. Den främsta kritiken 
handlar om att det är en metod som är kostsam och tidskrävande för att bestämma den 
inverkan på miljön som en produkt har. Förespråkare menar dock att metoden är en hjälp för 
företag att lättare kunna urskilja vilka produkter som är bäst för miljön och vilka som är 
skadliga och därför bör tas bort ur sortimentet. 
 
Livscykeltänkandet är en fundamental aspekt inom hållbar produktutveckling, enligt Kane et 
al. (2002). Fenomenet kräver att produktutvecklaren tar hänsyn till ekologisk och social 

Bild 17: Produkt livscykeln (Tarr, 2007) 
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påverkan genom hela produktens livscykel och man talar ofta om ”från vaggan till graven”. 
Strahl (1997) menar att för att tydligare visa att det rör sig om en cykel kan man använda sig 
av uttrycket ”från vagga till vagga”. Anledningen till att man gör en analys av hela cykeln är 
för att se om produkten är mer skadlig för omgivningen i vissa stadier och vad man i så fall 
kan göra för att förbättra produkten. Även Züst och Wimmer (2002) menar att produktens 
livscykel måste analyseras för att företaget ska kunna se vilka effekter produkten har på den 
ekologiska, ekonomiska och sociala miljön under utvecklingsfasen. Detta är ofta ett krävande 
arbete eftersom det kan vara svårt att urskilja en enskild produkts påverkan på omgivningen, 
speciellt när man försöker undersöka de effekter som är relaterade till framtida kundbeteende 
och produktanvändning. Züst och Wimmer menar också att en viktig sporre för att företag ska 
vilja analysera en produkts hela livscykel är att man 
vill uppnå en bättre miljöprestation för den egna 
produkten. 
 
Ordning & Reda tillverkar reservoarpennor, som är 
ett bra exempel på hur en produkts livscykel kan 
förlängas för att bli mer hållbar. När bläcket i 
pennorna är slut kan de fyllas på med en refillpatron. 
(Ordning & Reda, 2007) 

Bild 18: Reservoarpenna (www.ordning-reda.se)
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4. DISKUSSION 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag kan satsa på designade produkter, 
för att dels skapa konkurrensfördelar för företag och för att dels skapa ett mervärde för 
kunden. Vidare är syftet att undersöka hur detta mervärde kan leda till att produkterna blir 
mer hållbara samtidigt som en hållbar utveckling gynnas. I detta kapitel kommer därför en 
diskussion kring detta att föras för att syftet ska kunna besvaras och diskussionen baseras på 
de teorier som har presenterats i föregående kapitel. I den mån det går följer vi därför 
strukturen i kapitel tre. 
 
 
Baker (2006), Giudice (2006) och Shaw (2002) är relativt eniga i definitionen av hållbar 
utveckling som handlar om att tillgodose dagens behov utan att riskera att framtida 
generationer inte kan tillgodose sina behov. Det innebär att jordens resurser ska användas med 
försiktighet för att inte tära på miljön, samhället eller ekonomin. Om man tänker sig begreppet 
hållbar utveckling ur perspektivet av en produkts livscykel, så som Tarr (2007) beskriver den, 
så är det främst själva tillverkningen och distributionen av produkten som omfattas. Genom 
att ha hållbar utveckling i åtanke under produktionsprocessen så kan materialval och 
tillverkningssätt ske på ett ansvarsfullt sätt. I vissa fall är det dock användningsstadiet som 
ställer till problem för en hållbar utveckling, till exempel produceras bilar relativt miljövänligt 
idag men problemen börjar när kunden använder bilen. En hållbar produkt är dock inte riktigt 
samma sak, utan det handlar mer om att själva produkten ska vara i bruk under en lång 
tidsperiod. I produktens livscykel avses då främst själva användningsfasen av produkten som 
genom design ska förlängas.  
 
Denna skillnad mellan hållbar utveckling och hållbara produkter illustreras av gapet mellan 
figurerna i bild 19 där vi har delat upp produktlivscykeln enligt dessa två aspekter. Hållbar 
utveckling kan dock vara en förutsättning för att produkten ska bli hållbar, i och med att 
materialval och distributionskanaler är väl genomtänkta och så lite skadliga för miljön som 
möjligt. En produkt som till exempel är tillverkad av ett miljöfarligt material kanske varken 
kan eller bör användas för evigt.  

 
Shaw (2002) resonerar kring en produkts olika konsekvenser på miljön, samhället och 
ekonomin. Om design integreras tidigt i utvecklingsprocessen så kan produktens hela 

Bild 19: Hållbar utveckling och hållbara produkter (Modifierad bild av Tarr, 2007) 
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livscykel tänkas igenom för att minimera de negativa konsekvenser som kan uppstå. Ju 
tidigare design integreras i produktens utvecklingsfas, desto bättre är det för produktens 
hållbarhet. Med denna bild vill vi således visa att hållbar utveckling inte är samma sak som 
hållbara produkter.  
 
Design kan som vi tidigare nämnde definieras på många olika sätt, och eftersom diskussionen 
som följer baseras just på begreppet design så vill vi påminna läsaren tidigt i detta kapitel om 
definitionen av design. Design kan alltså definieras som en kombination av funktionalitet och 
estetik och det är viktigt att komma ihåg att någonting som är designat har skapats av 
människan.  

4.1 Värde ur ett företagsperspektiv 
Som vi nämnde i kapitel tre är värde, enligt Bowman och Ambrosini (2000) detsamma som 
nytta och tillfredsställelse för användaren. I detta avsnitt ska vi visa hur värde kan skapas för 
företaget på olika sätt. Utgångspunkten för skapandet av värde är design och fokus ligger på 
hur design kan skapa konkurrensfördelar och värde för företagets olika intressenter.   

4.1.1 Värde genom konkurrensfördelar 
Ett företag måste anpassa sin konkurrensstrategi efter vad de vill uppnå men de kan aldrig 
sänka garden utan konkurrensfördelarna måste ständigt ifrågasättas och utvecklas för att ett 
företag ska kunna behålla sin position på marknaden. Pressen från konkurrenterna lättar aldrig 
eftersom alla andra aktörer i Porters Five Forces-modell också försöker utveckla sina 
konkurrensstrategier samtidigt som villkoren för konkurrens ständigt förändras. Hållbar 
utveckling är också en ständigt pågående process, där det hela tiden krävs ny uppdaterad 
information och en strävan mot ständig förbättring för att kunna utvecklas på ett hållbart sätt.  
 
Porters modell bygger, som vi tidigare nämnde, på ett outside-in perspektiv där 
konkurrensfördelarna anpassas efter företagets interna resurser. Idag är det dock externa 
aspekter som dikterar villkoren för konkurrensen och för hur en hållbar utveckling ska vara 
möjlig. Ett företag kan ha hur suveräna resurser som helst men miljöhotet är ändå reellt och 
kräver uppmärksamhet samt agerande från företagen. Miljödebatten har på senaste tid 
formligen exploderat, vilket hindrar företag från att med gott samvete bedriva ”oetisk” 
affärsverksamhet. Företagen måste alltså vinkla de yttre förutsättningarna för att kunna skapa 
ett överlägset värde på ett sätt som passar deras interna resurser så att verksamheten är 
fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett företag som har en ledande position på 
marknaden kan dock använda sin makt för att påverka övriga aktörer på marknaden. Om 
marknadsledaren tar ett initiativ att satsa på ett arbete för hållbar utveckling så kan de övriga 
aktörerna följa efter om de märker att ledaren skaffar sig ännu fler fördelar i 
konkurrenssituationen. Ett företag som till exempel lyckas vända ett ansvarsfullt beteende till 
en konkurrensfördel kan dessutom samtidigt skapa lönsamhet, vilket innebär en kombination 
av lönsamhetsperspektivet och ansvarsperspektivet i bild ett, vilket är bra för en hållbar 
utveckling.  
 
En satsning på hållbara produkter kan vara en viktig del av företagets konkurrensstrategi. 
Diskussionen kring ett ansvarsfullt beteende har även påverkat konsumtionsbeteendet vilket 
har resulterat i att många företag satsar på att tillverka produkter som är bra för miljön eller 
som på något annat sätt bidrar till en förbättring för samhället. Vissa företag låter en del av 
vinsten gå till välgörande ändamål, men företagen är ofta noga med att göra kunderna 
uppmärksamma på detta eftersom de vet att det kan ge dem fördelar. Designen på produkten 
kan leda till att den redan från början är ”ansvarsfull” i och med att tillverkningsmetoden är i 
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enlighet med hållbar utveckling. Kunderna kan tycka att det är värt att betala lite mer för en 
ansvarsfull produkt eftersom kunden känner sig duktig och ansvarstagande då de väljer att 
konsumera en produkt som är bättre för miljön. Den designade produkten skapar då ett 
mervärde för kunden i form av tillfredsställelse över sitt eget agerande. Det gäller för 
företagen att marknadsföra sina produkter på rätt sätt och framförallt då genom att betona ett 
ansvarsfullt beteende, vilket kan innebära en konkurrensfördel. Det gäller dock att företaget 
inte tappar fokus på den hållbara produkten bara för att tjäna pengar utan det måste vara ett 
äkta engagemang och produktens design ska alltså i detta fall användas för att få kunden att 
köpa mindre ordinära produkter och mer hållbara produkter.  

4.1.2 Värde för företagets intressenter 
Det finns som vi tidigare nämnde två olika vägar som företaget kan gå, antingen kan de ta 
aktieägarnas intressen i beaktande eller så fokuserar de på företagets övriga intressenter. (De 
Wit & Meyer, 2005) Om ett företag hela tiden strävar efter att maximera vinsten för 
aktieägarna, så kan det leda till att billiga men miljöfarliga produktionsmetoder används eller 
att anställningsvillkoren är dåliga. Detta är att hårdra resonemanget, men om företaget bara 
har vinst för ögonen och dessutom pressas av aktieägarna så kan ibland metoderna få lida för 
att uppnå ett högre syfte. Det är alltså inte särskilt hållbart. I verkligheten är det kanske inte så 
vanligt med en renodlad version av ett aktieägarperspektiv5 eftersom bland annat facket sätter 
stopp om anställdas villkor blir alltför dåliga och det finns ändå lagar och regler som 
upprätthåller en viss ”etisk standard” hos företagens affärsverksamheter. Företagen kan dock 
ha fokus på aktieägarna, men detta betyder inte att de enbart tar aktieägarnas intressen i 
beaktande. Om företaget däremot försöker värna om olika intressenter så är det ett steg mot 
hållbarhet.  
 
Även om företaget väljer att fokusera på ett mer ansvarsfullt beteende så måste det fortfarande 
ta hänsyn till aktieägarna för att det ska vara hållbart. Aktieägarna är nämligen de som till stor 
del står för finansieringen och företaget kan försättas i konkurs om aktieägarna börjar dra sig 
ur verksamheten. Om företaget går i konkurs så kan man säga att produktens garantier 
förfaller. Tänk dig att en kund köper en brödrost i en butik. Om denna brödrost går sönder så 
vill kunden gå tillbaka till butiken och få den lagad. Om då butiken har gått i konkurs så finns 
det ingen som kan laga kundens obrukbara brödrost, vilket innebär att kunden slänger bort 
den och köper en ny. Produkten hade kanske kunnat hålla i många år om företaget hade 
funnits kvar på marknaden. Detta exempel visar alltså att enbart fokusera på vissa intressenter 
inte är optimalt eftersom en alltför ensidig hänsyn kan få negativa konsekvenser. 
 
Om ett företag vill satsa på hållbara produkter och ta sitt sociala samt sitt miljömässiga ansvar 
kan design vara ett sätt att förena både aktieägarnas och övriga intressenters intressen. Även 
om de designade produkterna kanske är mer kostsamma att tillverka så kan det kompenseras 
av att produkterna kan säljas till ett högre pris. Företaget kan således fortfarande gå med vinst, 
men utan att varken produktionen eller produkten är skadliga för miljön, vilket är positivt för 
aktieägarna eftersom de säkert inte vill förknippas med och finansiera ett företag som 
uppenbart är skadligt för miljön och samhället. Design får här alltså en annan betydelse än 
utseende och funktionalitet nämligen ett sätt att tillgodose flera olika behov och intressen. 
Züst och Wimmer (2002) nämner också att design kan användas för att främja hållbar 
utveckling och då främst genom att se till att produkten får så små negativa effekter på miljö, 
ekonomi och samhälle som möjligt. Samtidigt ska företaget försöka generera en så stor vinst 

                                                 
5 Shareholder perspective 
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som möjligt. Design kan alltså vara ett hjälpmedel för att ett företag ska kunna handla 
ansvarsfullt samtidigt som det tjänar pengar.  
 
Idag är det dock en risk att inte betrakta intressenterna ur ett helhetsperspektiv. Miljöhotet är 
reellt och om fokus ligger på aktieägarnas intressen kan det innebära att företaget satsar för 
lite resurser på att utveckla produkternas miljöpåverkan. Ett företag som istället fokuserar på 
ett ansvarsfullt beteende kan då skapa fördelar gentemot konkurrenterna genom att ligga 
steget före. Vad händer till exempel då lagar vad gäller utsläppsrätter förändras? Ett företag 
som ser till aktieägarnas intressen först har kanske inte förberett inför en sådan förändring 
samtidigt som ett annat företag som sedan länge har jobbat för att minska utsläpp är bättre 
förberett och då inte behöver ”paniksatsa” resurser i form av tid och pengar för att kunna möta 
de nya kraven. Det första företaget måste alltså i all hast använda sina resurser för att kunna 
möta de nya reglerna i tid, vilket kan innebära stora kostnader för företaget. Det kan i sin tur 
innebära att de inte kan dela ut lika mycket i vinst till sina aktieägare. Aktieägarna blir då 
missnöjda, och det finns en risk att de väljer att finansiera ett annat bolag istället och 
konkurrensen blir då i sådant fall fördelaktig för det ansvarsfulla företaget.  

4.1.3 Hur skapas värde för företaget?  
I kapitel tre presenterades både Designstegen och modellen Strategier för miljöskydd av Kane 
et al. (2002), som visar hur olika strategier kan få olika positiva effekter på miljön. Dessa två 
modeller förklarar egentligen samma sak och visar att design måste tas på allvar och ingå i ett 
företags strategi, istället för att bara fungera som en ansiktslyftning på slutprodukten. Design 
handlar inte bara om att snygga till, utan framförallt ska design användas för att framhäva 
produktens övriga attribut och dess användningsområden. För att design överhuvudtaget ska 
ge en konkurrensfördel så måste tankesättet integreras tidigt i produktens utvecklingsfas. I 
designstegen innebär den högsta nivån, design som innovation, att designen ska leda till helt 
nya produkter där flera olika aspekter såsom användarvänlighet, utseende och miljöpåverkan 
tas hänsyn till. Designen måste då tidigt införas i strategin för att kunna leda fram till en 

förändring. Denna nivå kan 
likställas med den översta nivån, 
re-think, i Kanes modell. Här 
betyder det att man ska tänka om 
och därmed kunna åstadkomma 
förändringar som får positiva 
effekter för miljön samtidigt som 
kundens önskemål tillgodoses. De 
båda modellerna visar alltså att det 
finns olika grad av design i företag 
och i hur stor utsträckning ett 
företag väljer att fokusera på att 

göra om produkten för att åstadkomma förbättringar. Ett företag som har design som 
innovation och en strategi som har utvecklats på Re-thinknivån har alla förutsättningar för att 
kunna skapa en designad och hållbar produkt. Det bör dock nämnas att bara för att företaget 
befinner sig på denna höga nivå innebär det inte automatiskt att succén är given. Det finns 
alltså ingen garanti för att produkten blir bra bara för att förutsättningarna och ambitionerna är 
de bästa. Produkten måste fortfarande attrahera kunden för att överhuvudtaget kunna säljas 
och misslyckas man med detta faller hela idén. Detta innebär att bara för att en produkt är 
designad behöver det inte betyda att produkten är tillfredsställande. Det gäller alltså att se till 
att få med alla delar, det vill säga både funktion och utseende, vilket inte är ett helt enkelt 
arbete utan kräver mycket tid och resurser.  

Bild 20: Designstegen (Stiftelsen Svensk Industridesign, 2007) 
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Även om det inte är en garanti att man uppnår bra resultat när man arbetar på en hög nivå så 
är i all fall chansen större än om man ligger på en låg nivå både i designstegen och i Kanes 
modell. Om företaget endast fokuserar på att arbeta fram ett snyggt yttre med produkten men 
inte försöker förbättra produktens egenskaper och användning kommer det förmodligen att bli 
en trendig produkt som snart kan ersättas av nästa ”fluga”. Produkten blir då en trendpryl som 
alla vill ha för stunden men som inte kommer att vara särskilt långvarig på marknaden. Snart 
har någon annan kommit på ett ännu snyggare yttre och så fortsätter det. Det här beteendet 
leder alltså till en ökad konsumtion, något som går stick i stäv med hållbarhetsresonemanget. 
En låg nivå i Kanes modell innebär inte heller något revolutionerande för hållbarheten. Den 

lägsta nivån, Re-
pair, innebär att man 
endast försöker laga 
en produkt som visar 
sig fungera felaktigt. 
Därmed görs inga 
försök att ta reda på 
orsaken till 
problemet och man 
ägnar sig heller inte 
åt att försöka göra 
om produkten så att 
felet inte 
återkommer. Detta är 
en kortsiktig lösning 
och kunderna 
kommer förmodligen 

att ersätta en sådan produkt med en annan inom en snar framtid. För vem vill ha en produkt 
som ständigt måste repareras för att kunna användas? På denna nivå görs alltså inga som helst 
försök till att designa om produkten. Först på nivå tre är tanken att produkten ska designas 
om, inte enbart utseendemässigt utan även för att förbättra produkten, och då kan produkten 
bli hållbar, användarvänlig och utseendemässigt tilltalande. För att design ska kunna vara ett 
sätt att skapa hållbara produkter krävs det alltså en hög grad av medvetenhet i företaget, en 
vilja att förändra sitt arbete och ett tidigt införande av designen i produktutvecklingen.   

4.1.4 Hållbarhet ur olika dimensioner  
Att skapa hållbara produkter är en utmaning för företaget eftersom det finns så många 
dimensioner kring vad som gör en produkt hållbar. För det första så kan själva 
produktkonceptet vara hållbart, vilket innebär att produkten i sig inte är särskilt långlivad. 
Produkten fyller sin funktion snabbt men när den är förbrukad så är kunden intresserad av att 
köpa en ny likadan produkt. Ett exempel på en produkt där konceptet är långlivat är 
engångsrakhyvlarna som vi nämnde tidigare i avsnittet om Ekologisk design. För det andra så 
kan den enskilda produkten vara hållbar, vilket innebär att produktens livscykel är lång och 
kunden behöver inte förnya sin produkt så ofta. En hållbar produkt kan till exempel vara en 
matberedare, som folk ofta köper vid ett enda tillfälle i livet. Designens påverkan på 
hållbarhet får främst effekt då konceptet är hållbart men inte produkten eftersom design då 
kan användas för att förlänga produktens livstid. En produkt som redan är hållbar, till exempel 
matberedaren, behöver också en viss grad av design men då är syftet främst att attrahera 
kunden att köpa produkten i första stadiet. Det bästa sättet att skapa en långlivad produkt är 
alltså att försöka kombinera ett hållbart koncept med en hållbar produkt.  

Bild 21: Strategier för miljöskydd (Kane, Gela, Milner & Street, 2002)  
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4.2 Design skapar ett mervärde för kunden 
I dagens samhälle, där det är lätt att införskaffa nya saker, så finns det en tendens att folk inte 
är särskilt villiga att spara saker som kanske fortfarande fungerar men som har blivit 
omoderna. Det är delvis denna attityd som gör att vi lättare kan kassera fullt användbara saker 
utan vidare eftertanke. Walker (2006) menar dock att vi har svårare att göra oss av med 
produkter som tillför ett personligt värde för ägaren. Personliga ägodelar tycks vara mer 
värdefulla än andra produkter och Walker diskuterar företagens möjlighet att utnyttja detta 
faktum för att kunna skapa mer hållbara produkter. För att en produkt ska kunna omvandlas 
från en ordinär produkt till något speciellt krävs det att företagen tillverkar produkten på ett 
sådant sätt att den ger användaren en större glädje. Ett sätt att skapa detta värde är att använda 
sig av design eftersom det kan leda till att användaren skaffar produkten av någon mer 
anledning än för bara ett funktionellt syfte. Designen kan då skapa ett extra värde i form av 
användarglädje, det vill säga att användaren finner ett större värde i att använda just denna 
produkt istället för ett substitut. På så sätt kan man komma ifrån viljan att kasta gamla och 
skaffa nya produkter regelbundet. Design kan alltså skapa ett personligt värde. Design kan 
även ha den effekten att användaren har större överseende med problem som uppstår, vilket 
innebär att viljan att byta ut produkten inte uppstår lika lätt.  

4.2.1 Hur skapas mervärde?  
I kapitel tre nämnde vi fyra olika kriterier som tagits fram av Lidwell et al. (2003) för att 
beskriva när design blir tillgängligt. Dessa kriterier var uppfattbarhet, praktiskt 
genomförbarhet, enkelhet och till sist förebyggande. Dessa kriterier är också något som kan 
ligga till grund för hållbara produkter om designen sätts i fokus. För att en kund ska vilja satsa 
på en hållbar produkt och därmed använda den under en längre tid, krävs det att kunden kan ta 
till sig produkten på flera plan. För det första måste produkten fånga kundens uppmärksamhet 
och därmed även väcka ett intresse. Den måste alltså sticka ut från mängden. Designen hjälper 
nämligen hållbara produkter att sticka ut från de ordinära produkterna i butikerna och kan på 
så sätt skapa ett mervärde genom estetik. Att den hållbara produkten måste vara praktiskt 
användbar är ju en självklar sak. Om produkten är tillverkad för att användas under en längre 
tid och därmed ska ersatta exempelvis engångsprodukter, måste den vara enkel att använda 
och uppfylla ett praktiskt syfte. Här kan alltså mervärde skapas genom att designen används 
för problemlösning. Enkelheten är även det ett viktigt kriterium som knyter samman design 
och hållbarhet. Design används ofta för att förenkla och det är ett kriterium som är bra för 
hållbara produkter. En produkt som ska användas länge bör inte vara komplicerad eftersom en 
svåranvänd produkt ofta ersätts tidigare än den borde och då har den hållbara produkten fått 
helt motsatt effekt, nämligen att leda till ytterligare köp. Slutligen har vi förebyggande 
eftersom design kan som tidigare nämnts vara ett sätt för att minska fel men även för att klara 
av att möta nya trender och teknik. Detta är något som känns självklart för en hållbar produkt. 
Vet man att produkten ska användas under flera år och fel uppstår efter en kort tid kommer 
det att leda till ett visst missnöje och kanske till och med en kassering av produkten. 
Dessutom vill man att produkten ska vara anpassningsbar. Detta innebär att man istället för att 
köpa en helt ny produkt, enbart behöver skaffa nya komponenter för att produkten ska kunna 
användas ytterligare ett tag. Genom sin flexibilitet kan alltså produkten skapa ett mervärde. 
Förutom dessa kriterier kan mervärde skapas även genom att kunden får vara med och skapa 
värde tillsammans med företaget eftersom detta ofta ger en personlig anknytning till 
produkten, vilket kan leda till att produkten får en ökad hållbarhet.  
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4.2.2 Mervärde genom problemlösning 
Mollerup (1997) beskriver design som ett sätt att hantera problem i tillvaron. Ibland har 
användaren problem att förstå hur en produkt ska användas och designen, som då bör göra 
produkten mer användarvänlig, löser då problemet. En kvinna som har reumatism i händerna 
har till exempel svårt att greppa en vanlig konservöppnare och problemet består alltså i att 
öppna konservburken. Lösningen på kvinnans problem är en konservöppnare som är designad 
med tjocka handtag för att vara lätt att hålla i och tack vare dessa tjocka handtag krävs det 
ingen styrka i handen för att kunna öppna burken. Utan denna specialdesignade 
konservöppnare kan denna kvinna alltså inte öppna konservburkar på egen hand, vilket 
innebär att hon inte vill bli av med denna produkt. Det är troligt att kvinnan sätter ett högt 
värde på denna konservöppnare, vilket alltså innebär att designen på produkten i detta fall 
bidragit till produktens hållbarhet.  

4.2.3 Mervärde genom estetik 
Definitionen av design visar på att estetik och funktionalitet kombineras för att tilltala en kund 
och det handlar således inte enbart om produktens utseende utan även om 
användarvänligheten. (Monö, 1997) I avsnittet om värde menar Heskett (2002) att det 
funktionella värdet och det estetiska värdet är två separata saker och det finns produkter som 
antingen kan vara helt funktionella eller helt estetiska, även om det är vanligast att produkter 
är en kombination av dessa båda aspekter. Eftersom värde är något som är subjektivt kan detta 
värde också skilja sig från person till person. En produkt som kombinerar användarvänlighet 
med estetik kan därför leda till en hållbar produkt eftersom kunden drar sig för att byta ut den 
inom en snar framtid.  
 
Kombinationen av estetik och funktionalitet är således något som kan skapa ett värde för 
kunden. Som vi diskuterade i kapitel tre så kan ett mervärde hos en produkt innebära att den 
får större betydelse för kunden än ett rent funktionellt värde. Detta beror till stor del på var på 
skalan (substans/signifikans) produkten befinner sig. En produkt som är enbart funktionell 
kan naturligtvis ha ett visst värde så länge den uppfyller sitt syfte men den innebär ofta inte 
något mervärde, vilket gör att kunden lätt kan byta ut den när en bättre version kommer ut på 
marknaden. En produkt som befinner sig längre till höger på skalan och därmed har ett större 
estetiskt värde ger i regel också ett större mervärde för kunden. Det estetiska värdet påverkar 
kunden i större utsträckning än det enbart funktionella värdet och kan innebära ett 
affektionsvärde. Funktionaliteten behöver alltså inte vara överlägsen men produktens övriga 
egenskaper, såsom designen, kan leda till att kunden ändå föredrar denna produkt. Detta kan 
också leda till att kunden inte vill göra sig av med produkten eftersom det kanske är svårt att 
få tag i ett liknande exemplar eller så är det helt enkelt så att kunden bara är väldigt fäst vid 
produkten. Kunden behåller därför produkten längre trots att det finns liknande produkter som 
är enbart funktionella men som saknar detta extra värde. Vi vill därmed påstå att produkter 
som innebär ett mervärde i form av att produkten är mer estetisk har en längre hållbarhet än 
en produkt som är enbart funktionell. Enligt Heskett (2002) är värde något som är väldigt 
subjektivt och därför kan detta estetiska värde vara olika för olika individer. Det blir därför 
svårt för företagen att tillverka produkter som tillgodoser flera individers smak och tycke men 
om de kan lyckas med detta kan man skapa mer hållbara produkter genom att göra de mer 
estetiska. Ta exemplet med knivarna i kapitel tre. Trots att funktionen är densamma så 
används ofta Damasteel knivarna under en betydligt längre tid än billigare och mindre 
estetiska alternativ. Detta beror till viss del på att knivarna har ett högre pris, vilket gör att 
man kanske inte har möjlighet att byta ut de så ofta men även att de är designade på ett sådant 
sätt att de är estetiskt tilltalande. Designen innebär även att kniven kan fungera bättre. I detta 
fall får alltså designen två olika syften, estetik och funktionalitet.  
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4.2.3.1 Tidlös design  
Design är en typ av differentiering för att sticka ut på marknaden och det behöver som sagt 
inte bara vara utseendet som fångar kundens intresse utan det kan även vara så att designen 
förenklar användandet av produkten. Detta gäller framförallt när det kommer till tekniska 
produkter. Ofta är dessa komplicerade och svåra för en ovan användare att hantera och 
designen kan då underlätta användandet. Tekniska produkter blir ofta snabbt omoderna, dels 
för att teknologin hela tiden utvecklas och dels för att tekniska produkter ofta följer vissa 
specifika trender. Tekniska produkter är därför ofördelaktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. Men 
så behöver inte vara fallet. Design kan faktiskt, förutom att underlätta användningen, även 
bidra till att de tekniska produkterna blir mer hållbara trots att de till stor del påverkas av 
tekniska utvecklingar och nya trender. Har en teknisk produkt en oslagbar design som är 
tidlös och omtyckt kan detta leda till att kunderna väljer att behålla produkten trots att det 
kommit ut en nyare version med mer avancerad teknik på marknaden. På så sätt kan alltså 
design leda till att konsumtionen till viss del avstannar men även till att viljan att förnya sig 
mattas av något. Har man en produkt med en design som man verkligen gillar så blir man 
heller inte lika sugen på att skaffa det nyaste och trendigaste. För att designen ska kunna 
skapa hållbara produkter på längre sikt, gäller det att den inte är alltför influerad av aktuella 
trender (som ofta fort blir omoderna) utan istället bör man satsa på en mer klassisk och tidlös 
design som kan sträcka sig över en lång tidsperiod och egentligen aldrig bli omodern.  
Problemet är dock att man i förväg inte kan veta vad som är tidlös design förrän produkten har 
funnits på marknaden några år och visat sig kunna överleva olika trender. Självklart kommer 
det finnas en önskan hos kunden att någon gång i framtiden uppdatera den tekniska produkten 
eftersom han till slut kanske inte kan använda produkten då tekniken har utvecklats så pass 
mycket att produkten helt enkelt har blivit oanvändbar. 
Tack vare design kommer behovet av att uppdatera sin 
produkt dock i ett senare stadium. För att uppnå en 
hållbar teknisk produkt krävs det alltså att både 
utseendet och funktionaliteten hos produkten 
tillfredsställer kundens önskemål. Ett exempel på en 
teknisk produkt, där designen har lett till att produkten 
överlevt på marknaden i över 20 år är Bang & Olufsens 
stereo. Utseendet på stereon har inte ändrats nämnvärt 
under åren som gått men stereon säljs fortfarande i stora 
upplagor. 
 
En riktigt lyckad design utnämns ofta till att bli en designklassiker och ett exempel på en 
klassiker är Barcelonafåtöljen som vi nämnde tidigare. Den är relativt dyr men fortfarande 
eftertraktad av många eftersom designern har hittat en lyckad kombination mellan det enkla 
och det vackra. Denna produkt är alltså i allra högsta grad hållbar men frågan är varför? Dels 
representerar stolen ett funktionellt värde eftersom den är bekväm att sitta i och den är lätt att 
placera i ett rum då den är liten och relativt nätt. Dessutom representerar den ett socialt värde, 
inte minst eftersom den är dyr men även för att den symboliserar att ägaren har en viss 
kännedom och känsla för design. För vissa personer kan den faktiskt även sägas var ett 
inspirationsobjekt eftersom den tack vare sin status som klassiker till viss del kan sägas vara 
konst. Att det skulle vara konst är visserligen att dra definitionen av ett inspirationsobjekt till 
sin yttersta spets, men det finns kännare som samlar på designklassiker och vad gör en fåtölj 
till ett sämre samlingsobjekt än till exempel en bil? Barcelonafåtöljen kombinerar alltså alla 
de kategorier som Walker (2006) nämner. Fåtöljen, liksom många andra designklassiker, 

Bild 22: Bang & Olufsen stereo  
(www.bang-olufsen.com) 
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skapar alltså ett värde på flera olika plan samtidigt som den fyller användarens behov, vilket 
kan leda till att produkten blir hållbar.  

4.2.4 Mervärde genom flexibilitet 
Prahalad och Ramaswamy (2004) diskuterar att företag måste förstå vad kunden efterfrågar. 
Det kan tyckas självklart för hur ska företaget kunna skapa ett värde för en okänd massa med 
okända behov? Risken med att inte känna till marknadens behov och önskemål är att ett 
överflöd av produkter introduceras på en marknad där de inte går att sälja, vilket är både dyrt 
och ohållbart då en mängd resurser förbrukas helt i onödan. Produkterna tär då bara på miljö 
och bidrar inte på något sätt till en hållbar utveckling. Om företagen inte vet vad kunderna vill 
ha så kan produkterna vara hur designade och attraktiva som helst, men är det inte vad 
kunderna söker och behöver så spelar det ingen roll. Produkterna går ändå inte att sälja vilket 
är ett ohållbart agerande och det är således viktigt att produkternas design fångar kundernas 
behov samtidigt som de skapar ett överlägset värde för kunden. Det är att ta ett första steg mot 
hållbarhet.  
 
En produkt bör egentligen fylla alla kundens behov för att vara hållbar. Problemet är dock att 
våra behov ändras under tidens gång och designerns uppgift är då att försöka identifiera de 
aktuella behoven samtidigt som designern måste försöka förutspå vilka behov vi kommer att 
ha i framtiden. Produktens design ska alltså förhindra att dessa framtida behov uppstår.  
 
De behov vi har idag är sällan samma som de vi kommer att ha i framtiden vilket beror på en 
mängd olika orsaker. Bland annat så förändras trender vilket uppmuntrar konsumtion av nya 
produkter och ingen vill väl ha ett kök med orange luckor då det är modernt med vita luckor? 
Trender går dock i cykler vilket 
innebär att det finns en chans att vissa 
produkter blir toppmoderna igen. Det 
är dock inte skäl nog att spara alla 
produkter man någonsin har köpt. En 
annan aspekt som gör att behoven ser 
olika ut är att tekniken förändras. Idag 
spelas knappt grammofonskivor utan 
det är snarare mp3 format som gäller. 
Vidare kan användningsområdet på en 
produkt bli överflödigt, vilket ofta 
hänger ihop med teknikens utveckling. 
Varför skulle någon till exempel hellre 
använda en fotogenlampa där det finns 
el? Slutligen kan även 
tillämpningsområdet för en produkt 
ändras, idag hackar vi knappast loss 
socker från en sockertopp utan sockret 
finns redan i färdiga bitar. Dessa 
aspekter utgör alltså ”störningar” som 
produkter utsätts för och för att skapa hållbara produkter så vill man skapa en produkt som 
genom sin design blir så lite störningskänslig som möjligt. Detta resonemang illustreras 
genom bild 23. De gula pilarna i bilden representerar störningar av större slag och dessa 
störningar kan orsaka en plötslig död för produkten, vilket förklarar den räta vinkeln på 
strecken. Vi menar att ju fler av produktens attribut som är designade, desto längre tid kan 
produkten överleva och motstå störningar. Det handlar alltså om att skapa en tidlös design 
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vilket är allt annat än enkelt. En designad produkt innebär naturligtvis inte att tekniken inte 
fortsätter att utvecklas, men poängen är att designen på produkten minskar kundens behov av 
förändring trots att exempelvis tekniken förändras. Bilden visar på ett förenklat perspektiv och 
vi är medvetna om att även andra faktorer påverkar, men vi vill visa på just designens 
betydelse för en produkts överlevnad.  

4.2.5 Individens ansvar  
Züst och Wimmer (2002) diskuterar att det inte bara är företag som måste ta ett ansvar utan att 
även det faller även på den enskilda individen att ta sitt ansvar. Inte alla människor vill förnya 
och byta ut sina ägodelar men viljan att förnya är trots allt stark hos många människor och 
design kan vara ett sätt att locka kunden till att ta sitt ansvar. Det kan dels ske på omedvetet 
sätt men det kan även ske medvetet. Ett medvetet ansvar är naturligtvis att välja huruvida man 
ska begränsa sin konsumtion och att välja produkter som är av mer hållbar karaktär. Då har 
design kanske inte så stor påverkan eftersom kunden redan gör medvetna val. Däremot så kan 
vikten av design vara desto större på ett omedvetet plan. Ett exempel är reservoarpennan från 
Ordning & Reda som vi tidigare nämnde. Det är alltså en designad penna och låt oss anta att 
en kund tycker att den både är väldigt elegant samtidigt som den är väldigt bekväm att hålla i 
samt att skriva med. Kunden har alltså hittat en favoritpenna. Alla som någon gång har haft en 
riktigt bra penna vet att det inte är något man gärna byter ut. Däremot tar bläcket i pennan slut 
relativt snabbt vilket normalt sett innebär att man köper en ny penna. Om nu denna kund har 
hittat den ultimata pennan, som kanske dessutom på grund av sin design har ett högre pris än 
andra pennor, så är kunden inte lika benägen att köpa en ny likadan penna. Kunden kan 
snarare tänka sig att behålla sin kära ägodel och istället köpa en ny bläckpatron. Designen på 
pennan har i detta fall tagit hänsyn till det funktionella och samtidigt framhävt estetiska 
funktioner och därmed fått kunden att på ett omedvetet plan minska sitt köp och 
slängbeteende och istället köpa en mindre sak som är skonsammare mot miljön. Trots att 
kunden inte vill slänga sin penna för att köpa en ny så kan det vara lönsamt för företaget att 
satsa på design. I första hand så är kunden nöjd, vilket kan innebära att kunden tipsar sina nära 
och kära om denna förträffliga penna vilket leder till att fler personer köper pennan, som i sin 
tur kan leda till lönsamhet. Designade produkter kan således innebära positiva effekter för 
företaget, samtidigt som det är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv då det tar mindre resurser 
att tillverka en refillpatron än att tillverka en hel penna där patronen ändå ingår. Design kan 
alltså även påverka den enskilda individen att ta sitt eget ansvar, och oavsett om kunden tar 
detta ansvar på ett medvetet eller på ett omedvetet sätt så är det positivt ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

4.2.6 Mervärde genom gemensamt värdeskapande 
När kunden får vara med och skapa en del av värdet på produkten som han köper så byggs 
ofta en relation till produkten och därmed skapas ett högre värde. Detta kan även knytas ihop 
med det personliga värde som vi diskuterade i avsnitt 4.2. Där nämnde vi att produkter som 
har ett personligt värde för kunden ofta stannar kvar i kundens ägo under längre tid. Ett sätt att 
skapa ett personligt värde och därmed även förlänga hållbarheten på produkten kan vara att 
låta kunden ha en del i produkttillverkningen och kanske till och med bestämma hur designen 
på produkten ska se ut. (Norman & Ramirez, 1993) Delaktigheten i produkttillverkningen i 
kombination med det personliga värdet som skapas leder ofta till att kunden väljer att behålla 
sin produkt under en längre tid. Ett annat sätt att gemensamt skapa ett extra värde för kunden 
är att koppla ihop produkten med en upplevelse. Ett exempel kan vara en kockkurs i Alperna 
där man i slutet av kursen får möjlighet att köpa köksredskap med Alperna 2007 skrivet på 
dem. Produkterna förknippas då med den roliga upplevelsen och blir då inte enbart ett redskap 
utan även ett minne eller en souvenir. Prahalad och Ramaswamy (2004) menar att det har 
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blivit allt viktigare för företagen att inkludera kunden vid skapandet av värdet eftersom det 
annars blir svårt att möta kundens önskemål och krav. Det är naturligtvis svårt att tillgodose 
allas önskningar men kundens engagemang innebär att företagen i mindre utsträckning 
behöver agera i blindo.  

4.2.7 När tillgänglighet leder till ett minskat mervärde  
Lidwells resonemang i avsnitt 4.2.1 gäller i första hand funktionella produkter eftersom dessa 
innebär ett mindre personligt värde för användaren. En rent funktionell produkt förlorar inget 
värde på att alla människor har en exakt likadan produkt eftersom värdet då sitter i själva 
användbarheten. För andra produkter, där estetiken spelar en större roll, kan produktens 
tillgänglighet dock bidra till en minskad hållbarhet. Syftet med den designade produkten 
kanske är att inte alla ska kunna äga den eftersom produkten förlorar en stor del av sitt värde 
om alltför många människor äger dem. Om alla vill ha exempelvis en inredningsattiralj så 
väljer kanske företaget att utöka produktionen av just den inredningsprodukten, vilket 
visserligen är bra för lönsamheten i företaget under en begränsad tidsperiod, men det kommer 
inte att leda till att produkten blir hållbar. En produkt som från början var unik, men som 
sedan blir alltför vanlig tappar sitt värde för dem som vill att produkten ska vara unik. Det bör 
dock kommas ihåg att bara för att en produkt är tillgänglig för alla så innebär det inte att alla 
kommer att köpa den. En viktig utslagsfaktor blir i ett sådant fall priset på produkten. 
Sammanfattningsvis kan man säga att när en produkt blir alltför vanlig ökar viljan att förnya 
sig och därmed minskas hållbarheten på produkten.  

4.2.8 Subjektivitet  
Som vi tidigare har diskuterat är värde subjektivt vilket innebär att olika individer uppfattar 
estetik och design på olika sätt. Olika bakgrund och erfarenheter påverkar människors 
uppfattning om saker och ting och leder till att en produkt som är fin i en persons ögon inte 
alls är fin för någon annan. Det kan dock diskuteras i hur stor utsträckning design är 
subjektivt. Ofta kan något som inte var tänkt att bli betraktat som trendigt ändå bli det för att 
tillräckligt många människor fattar tycke för produkten. En reaktion på detta kan bli att även 
andra vill ha produkten eftersom det inger en viss status att äga en sådan produkt och det är i 
detta skede som produkten blir trendig. Det är alltså inte personens eget tycke och smak som 
leder till köpet av produkten, vilket visar att människan inte alltid handlar helt rationellt. Det 
är inte alltid det personliga värdet som ligger till grund för köpbeslutet utan snarare kan 
marknadsföring, andra människors åsikter och trender vara minst lika viktigt. Risken är dock 
att när produkten har valts på grund av påtryckningar utifrån kan det personliga värdet minska 
och produkten har inte en lika stor betydelse. Detta påverkar naturligtvis hållbarheten och det 
blir lättare för användaren att göra sig av med produkten trots att den är designad. Det gäller 
alltså för företag att hitta en balans mellan en design som alla vill ha, för att få produkten såld 
till så många som möjligt, och en design som skapar ett personligt värde för att säkra 
produktens hållbarhet.  

4.2.9 Är en opåverkad produkt hållbar? 
Walker (2006) hävdar att en produkt som förblir opåverkad av faktorer som klass, tro eller 
kultur är hållbar. Detta kan dock ifrågasättas eftersom det är svårt att hitta produkter som inte 
har påverkats av vår livsstil och den tid vi lever i. Ta till exempel en helt vanlig kaffekopp. 
Den kan tyckas vara opåverkad av tidens spår, men det är den inte. Till exempel så är kanske 
materialet på en kaffekopp i ett u-land hellre av keramik eller plast än benporslin. Dessutom 
är storleken på koppen ett tydligt tecken på hur vi lever där en stor kopp representerar att vi 
vill ha mycket av allting. De flesta produkter finns faktiskt i många olika utseenden, material, 
former, färger, storlekar och med särskilda attribut som är påverkade av dagens samhälle. Det 



41 
 

behöver dock inte innebära att de inte kan vara hållbara vilket är tvärtemot vad Walker säger. 
Tiden är visserligen en bov i dramat om hållbara produkter, eftersom tid ofta hänger samman 
med mode och trender vilket vi tidigare har nämnt är orsaker till varför kunder vill förnya sig. 
Walker nämner att en produkt inte ska påverkas av kultur för att vara hållbar. Det borde dock 
snarare vara tvärtom, att en produkt som bär spår av kulturen i ett land är mer hållbar eftersom 
det snarast faller in under kategorin inspirationsobjekt. Som Walker själv säger så är det svårt 
att kassera en produkt som har ett symboliskt värde.  

4.2.10 Gröna produkter 
Gröna produkter är, enligt Kane, Gela, Milner och Street (2002), sådana produkter som har 
minsta möjliga påverkan på miljön. Gröna produkter är visserligen positiva för hållbarhet i 
egentlig mening då de inte förbrukar resurser i onödan, men bara för att de är miljövänliga 
produkter så behöver det inte innebära att konsumenten vill behålla produkten under en lång 
tidsperiod. En viktig aspekt är dock att de är mindre skadliga för miljön, men därmed inte sagt 
att de är helt ofarliga för miljön. I slutändan måste produkten ändå ge användaren ett extra 
värde för att kunden ska vilja behålla produkten länge, annars blir det ändå ett slit och släng 
beteende även fast produkten är grön. Om den gröna produkten dessutom är av sådant slag att 
den måste förnyas ofta så måste företaget ändå producera mycket, vilket har påverkan på 
miljön. Oavsett om produkten kräver liten energiförbrukning i tillverkningen eller om 
materialet kan återvinnas, så krävs ändå en viss energiförbrukning vilket har påverkan på 
miljön. Diskussionen om vad som gör en produkt hållbar innefattar alltså inte bara huruvida 
produkten påverkar miljön utan även andra faktorer måste vägas in för att en produkt ska 
kunna bidra till en hållbar utveckling.  
 
En grön produkt som däremot har en hög grad av design har dock goda förutsättningar att bli 
hållbar. För det första så ger designen ett mervärde till kunden i form av användarvänlighet 
och estetik fångad i en och samma produkt. Det skapar goda förutsättningar för att själva 
produkten ska bli hållbar. Det faktum att produkten dessutom är miljövänlig skapar ett 
ytterligare värde. Dels får kunden ta sitt ansvar och välja en ansvarsfull produkt och dels är 
själva tillverkningen av produkten i enlighet med en hållbar utveckling.  
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5. SLUTSATS 
Detta kapitel presenterar resultatet för studien, vilket baseras på diskussionen i föregående 
kapitel.  
 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett företag kan satsa på designade produkter, 
för att dels skapa konkurrensfördelar för företaget och för att dels skapa ett mervärde för 
kunden. Vidare var syftet att undersöka hur detta mervärde kan leda till att produkterna blir 
mer hållbara samtidigt som en hållbar utveckling gynnas.  
 
Efter diskussionen ovan har vi sett att produktens design kan fungera som problemlösare i 
vardagen, vilket kan skapa ett mervärde för användaren. Ibland kan vissa produkter genom sin 
status som problemlösare bli oumbärliga i vardagslivet, vilket gör produkten värdefull för 
användaren. Om produkten dessutom genom sin design tillfredsställer flera behov hos kunden 
så blir den ännu mer värdefull. Det värde som skapas genom produktens design gör att 
produkten blir hållbar. 
 
En hög nivå på produktens design kan dels leda till att produkten sticker ut bland övriga 
produkter på marknaden, vilket i sådana fall är en konkurrensfördel om kunderna väljer att 
köpa den produkten. Ur ett företagsperspektiv kan design därför utgöra en konkurrensfördel 
som bidrar dels till hållbar utveckling och dels till en hållbar produkt. Det är viktigt att 
produktens design planeras tidigt i dess utvecklingsfas, vilket både minskar kostnaderna för 
företaget samtidigt som produktens helhet blir mer genomtänkt vilket borde innebära att 
produkten blir bättre. Att produkten är genomtänkt kan till exempel innebära att man 
använder miljövänliga material och resurssnål produktion vilket bidrar till en hållbar 
utveckling. Då produkten är riktigt genomtänkt på alla plan, det vill säga både vad gäller 
användningsområde och utseende, så skapar det ett mervärde för kunden. Produkten blir 
estetiskt tilltalande för kunden samtidigt som den blir lättare att använda då designen delvis 
syftar till att förenkla produktens funktionalitet. Detta mervärde i form av en snygg och 
funktionell produkt kan därmed leda till att kunden vill behålla sin produkt under en lång 
tidsperiod. Produkten kan därför bli hållbar genom en hög grad av design.  
 
Designen är också ett sätt att minska produktens känslighet för störningar i form av nya 
trender, ny teknik eller nya användningsområden. Så fort en störning inträffar så riskerar 
produkten att bli ersatt av en nyare variant, vilket inte är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. En 
produkt med god design kan eliminera dessa störningar för att produktens livslängd ska 
förlängas.  
 
Slutligen kan vi säga att det mervärde som skapas genom en hög grad av design på produkten 
kan leda till en hållbar produkt. Det handlar alltså om genomtänkta produkter, som genom att 
ta hänsyn till människans estetiska och funktionella behov skapar ett högre värde för kunden 
än andra produkter på marknaden.  



43 
 

6. AVSLUTANDE REFLEKTION  
I detta avsnitt ser vi tillbaka på uppsatsprocessen och gör några reflektioner på vilka 
svårigheter och alternativ vi har haft under resans gång. Slutligen ger vi rekommendationer 
för vidare forskning inom ämnet design och hållbar utveckling.  
 
 
Under uppsatsskrivandet har vi lärt oss en hel del om vilken betydelse design kan ha för ett 
företags produkter och konkurrensstrategi. Det har även varit intressant att få en ökad 
förståelse för vad hållbar utveckling är och varför det är viktigt att satsa på det. De svårigheter 
vi har haft under den här processen är främst den ganska korta tiden, vilket har lett till att vi 
har varit tvungna att sålla bort sådant som vi egentligen hade velat undersöka närmare men 
som kanske inte var helt relevant för vårt syfte. Genom att fokusera på produktdesign och 
hållbara produkter kunde vi dock begränsa den stora mängden teori och därmed också få ett 
mer hanterbart problem. Den knappa tiden gjorde också att vi valde att inte göra någon 
empirisk undersökning. Detta är dock något som vi hade funnit väldigt intressant eftersom vi 
då hade kunnat få en större inblick i ett enskilt företags strategier och hur detta ser på design 
som konkurrensmedel. Problemet med en sådan typ av undersökning är att man får en 
betydligt mer subjektiv bild av problemet, vilket kan leda till att det blir svårt att generalisera 
slutsatserna. I dagsläget har generaliseringen dock inte varit något problem eftersom vi har 
dragit våra slutsatser utifrån teorier och därmed kan uppsatsen vara av intresse för flera olika 
företag och industrier.  
 
Utifrån vår diskussion har vi kommit fram till att design kan vara ett sätt för att skapa hållbara 
produkter men vi tror att det behövs ytterligare forskning för att kunna bevisa detta faktum. 
Dessa bevis skulle kunna fås genom att flera olika företag i olika branscher undersöks.  
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