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Abstract 

 
What makes people tend to appreciate some products more than others, those we never want 

to, or even need to replace? While other products don’t fulfill the same value for their owners, 

instead being thrown out, replaced and discarded before end-of-life? The problem is 

notoriously complex to analyze. Within the category of artwork there is scientific evidence of 

universal principles about what attracts human kind. Problems occurs when aesthetic durability 

is to be analyzed in physical products that mainly exist in order to fulfill a relevant and 

functional requirement. But can products be designed so that they, like artwork, can attract their 

users so well that they are not thrown out but used for several years? 

 

The report that you hold in your hand presents success factors for aesthetically durable 

products, which an industry designer can take into account in the development or further 

development of products, in order to suppress the unsustainable production and consumption 

of our time. The research method has been a comprehensive literature study and an interview 

study among Swedish companies that design and develop outdoor equipment. The project 

resulted in a new product development tool in the form of a design analysis containing 17 

success factors with associated keywords that guides to achieve an aesthetically durable 

product design. The four most important success factors for aesthetical sustainability in 

products are minimalism, user-friendly design, identification and ability to upgrade. 

 

Keywords: long lasting products, aesthetic longevity, aesthetic durability, aesthetic 

sustainability, sustainable design, sustainable design process. 

 

  

I put on my old fleece, hurry out to the sun. Reflecting that the fleece has 

been in my possession for over ten years now. I like it, perhaps because 

of all of the memories. I sunbath for a while. Thinking I need to buy a 

new shell jacket, it's getting cold by the season. Odd, I already own a lot 

of jackets. My everyday jacket feels outdated and not directly functional, 

there is certainly a jacket that could replace both the rain jacket and the 

wind jacket. Good with a jacket that fills multiple needs.  

I would certainly spend more time in nature as well. 

I will probably buy a new one for the weekend. 

Lucky that the fleece works for a few more years though. 

I'm not going to replace it. 
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Sammanfattning  

 

Vad är det som gör att vi människor tenderar att uppskatta vissa produkter mer än andra, de 

som vi aldrig vill eller behöver ersätta? Samtidigt som andra produkter inte alls har fyller 

samma värde hos sin ägare, utan slängs, byts ut och kasseras innan produkten nått sin end-of-

life? Problemet är ökänt komplext att analysera. Inom kategorin konstverk finns vetenskapliga 

bevis på universella principer i vad vi människor attraheras utav. Svårigheter uppstår när 

estetisk hållbarhet ska analyseras i fysiska produkter som i huvudsak existerar för att fylla ett 

relevant och funktionellt behov. Men kan produkter designas så att de, precis som konstverk, 

kan attrahera sin användare så väl att de inte slängs utan används flera år?  

 

Rapporten du håller i presenterar framgångsfaktorer hos estetiskt hållbara produkter, vilka en 

industridesigner kan ha i hänsyn vid utveckling eller vidareutveckling av produkter, i syfte att 

dämpa vår tids ohållbara produktion och konsumtion. Forskningsmetoden för arbetet har varit 

en omfattande litteraturstudie samt en intervjustudie bland svenska företag som designar och 

utvecklar friluftsutrustning. Projektet resulterade i ett nytt produktutvecklingsverktyg i form av 

en designanalys innehållandes 17 stycken framgångsfaktorer med tillhörande nyckelord som 

guidar till att nå en estetisk hållbar produktdesign. De fyra viktigaste framgångsfaktorerna för 

estetiskt hållbara produkter är minimalism, användarvänlig design, identifiering och möjlighet 

till uppgradering. 

 

Nyckelord: långvarigt uttryck, estetisk hållbarhet, estetisk långvarighet, hållbar design, 

hållbar designprocess. 

 

  

Jag sätter på mig min gamla fleece, skyndar ut i solen. Reflekterar över att 

fleecen varit i min ägo i över tio år nu. Jag tycker om den, kanske på grund 

utav alla minnen. Jag solar mig en stund. Tänker att jag behöver köpa en 

ny skaljacka, det börjar bli kallt i årstiden. Märkligt, jag äger redan ruskigt 

många jackor. Min vardagsjacka känns omodern och inte direkt 

funktionell, det finns säkert en jacka som skulle kunna ersätta både den, 

regnjackan och vindjackan. Bra med en jacka som fyller flera behov. Då 

skulle jag säkert vara ute lite mer i naturen också.  

Blir nog att köpa en ny till helgen. 

Tur åtminstone att fleecen  

fungerar några år till.  

Den tänker jag inte ersätta. 
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Beteckningar och ord 
 

Med estetisk hållbarhet menar vi en produktdesign som utformats med ett uttryck och en 

kvalitet som främjar att användaren brukar produkten fram till funktionens end-of-life eller 

fram tills att behovet försvinner. 

 

Med karaktär utgår vi från den grekiska definitionen, χαϱακτήϱ, som betyder “det som är 

inristat”. I svenskan används ordet för kännetecken eller egenskaper som utmärker en produkt, 

sådant som “karakteriserar” produkten eller föremålet. 

 

Med inneboende karaktärer menar vi estetik, känslor, funktion och kvalitet som hör till 

produkten. Dessa är och benämns även som teman i rapporten. 

 

Med underkategori menar vi framgångsfaktorer i rapporten. 

 

Med hållbar utveckling menar vi utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.  

 

Med industridesign menar vi formgivning av industriellt massproducerade föremål som 

tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som den försöker tilltala beställaren eller 

köparen både ergonomiskt och estetiskt. Idag ställs ofta även krav på produktens 

miljöpåverkan. 

 

Med friluftsaktiviteter menar vi outdooraktiviteter såsom vandring, skidåkning, lek- och 

utomhusaktiviteter, camping, fiske och så vidare.  

 

Med friluftsutrustning menar vi ryggsäckar, kläder, skor, tält och liknande. 
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1. Varför estetisk hållbarhet? 

Hållbarhet, vissa suckar och tycker begreppet är tråkigt medan andra går igång på ordet. Är 

det ett utslitet begrepp, ett ord det gått inflation i? Få ämnen verkar diskuteras lika flitigt i 

media, i debatter och under konferenser. Trots att hållbarhet som ämne diskuteras mycket 

kommer oroväckande många larm dagligen om påverkan från vårt konsumtionssamhälle. 

Utgångspunkten när detta arbete påbörjades var att vi, som industridesigners, insåg att vi har 

en avgörande roll i att ta fram hållbara produkter med en design som gör att produkten bevaras 

över tid.  

1.1 Vår ohållbara tidsera... 

 
Figur 1 – Den ohållbara tidseran konsumtionshets 

 
Figur 2 - Den ohållbara tidseran sopberg 

Pressade och trendkänsliga branscher spottar ut produkter som används under kort tid och som 

sedan hamnar på sopberget. Men vilka finns att skylla, när konsumenterna får det som de 

efterfrågar och betalar för? Globalisering och digitalisering förändrar hur produkter tillverkas 

och distribueras. Våra sätt att köpa produkter är därför inte som förr, där e-handeln förändrar 

inte bara från vilka butiker vi handlar, utan även vad och hur vi handlar. Konsumtionssamhället 

har drivits på genom att priserna på produkter pressats medan medelklassen globalt sett ökat 

vilket leder till en ekvation där svaret är ökad konsumtion. Vi lever helt enkelt inte hållbart 

idag för att jorden ska räcka. Tre av de fyra punkter som beräknar när Overshoot Day1 inträffar 

                                                 
1 Uträkning från världsnaturfonden (WWF) och innebär den dag då jordens förbrukning för det valda året går om 

jordens resurser. 
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baseras på produkter och vårt förhållningssätt kring dem; hur effektivt produkterna tillverkas, 

hur mycket resurser naturen kan återskapa samt hur mycket jordens befolkning konsumerar. 

Siffrorna enligt Världsnaturfonden WWF för 2017 visar att Earth Overshoot Day inföll 2 

augusti samma år, det betyder att vi i fem månader levde över jordens tillgångar.  

 

Det samhället vi idag lever i, med produktions- och konsumtionsmönster som är slående 

oroväckande i vår industrialiserade värld, leder till att miljön och människors hälsa får betala 

ett högt pris (Naturvårdsverket, 2017). Hittills har vi människor haft ett linjärt sätt att se på 

produkters livslängd där vi utvinner resurser, producerar och säljer, konsumerar och använder 

och snabbt där efter kasserar dem på sopberget. Många tillverkare designar till och med 

produkter för att de ska fallera inom en viss tid, som uppgjort att få detta ohållbara hjul att 

snurra snabbare. Ett linjärt sätt att se på produkter kvarstår från tidiga industrialismen då 

människans upplysning till jordens ändliga resurser var obefintlig. Vi är i början av ett sekel 

som kommer innebära ett mer ansvarstagande i hur vi producerar och konsumerar produkter. 

Det går helt enkelt inte att frånse denna slit-och-släng kultur om vi så vill ta klimatfrågan på 

högsta allvar. (Barometern, 2015) 

1.2 ... och vägen ur den. 

Produkter påverkar miljön under hela livscykeln – från tillverkning, användning och 

återvinning. Dock sker enligt SVID, Svenska Industridesigners Stiftelse, så mycket som 80 % 

av en produkts totala miljöpåverkan redan i designstadiet. För formgivaren finns här många 

dimensioner att begrunda i produktutvecklingsprocessen, då livslängden hos en produkt är ett 

resultat av flera val i designprocessen. (SVID, 2018) En omställning från slit-och-släng kultur 

är att verka för mer hållbara designprocesser och framförallt arbeta aktivt med att förlänga 

livslängden på våra kläder, skor, utrustning och produkter. (Naturvårdsverket, 2017)  
 

Estetik grundar sig radikalt i “att uppskatta skönhet” (Hawkins och Alien, 1991), men 

omfattningen är bredare än så. Det handlar även om känslor, kreativitet, sensation, smak och 

effekter (Gagnier, 2000). Att definiera estetisk hållbarhet, vad vi människor attraheras av, inom 

produktdesign och industridesign är ökänt komplext och svårt, då definitionen i sig är kvalitativ 

och kan därför inte mätas vetenskapligt, enbart observeras (Mossetto, 1993). Ursprungligen 

diskuteras estetik i konstföremål, uppskattning av konstens skönhet, medan produkter är 

fysiska, funktionella ting som grundas i ett relevant behov, inte rena konstverk (Zafarmand et 

al. 2003).  
 

Det är därför enklare att förstå varför eller hur ett konstverk får en estetisk hållbarhet med ett 

långvarigt uttryck, då ett konstverk inte används på samma sätt som en funktionell produkt. 

Konstverket ska aldrig bära dig, värma dig, tvättas, slitas, packas ner eller förslutas. Vid fysiska 

produkter tillkommer en funktion vilket gör det svårare att analysera estetisk hållbarhet och 

vad som är ett långvarigt uttryck i dem. Därtill är konceptet hållbarhet ett flytande, dynamisk 

koncept vilket innebär att det blir svårt att särskilja vad som är en hållbar produkt, på grund 

utav mångsidigheten i konceptet.  

 

Därtill kommer det alltid råda personlig smak, uppskattning och samhällstrender. På grund utav 

den aspekten kan man fråga sig om det spelar någon roll att försöka finna universella estetiska 

principer som skapar långvariga uttryck i fysiska produkter? Svaret är ja. Det spelar roll, med 

tanke på bakgrunden till detta arbete - överkonsumtion, slit-och-släng-kultur och 

klimatförändringar. Därav är det viktigt att förstå, trots våra olika smakuppskattningar, hur 



 

3 

 

produkter kan konstrueras, formas och färgsättas för att skapa ett estetiskt, universellt hållbart 

uttryck i produkter vilket gör att de används tills funktionen fallerar. 

 

I starten av detta arbete funderade projektgruppen på vad och hur ett långvarigt, estetiskt 

uttryck skapas för att på bäst sätt designa produkter som inte slängs innan dess end-of-life2. 

Vad är ett tidlöst uttryck och hur kan produkter utformas för att de ska attrahera och motivera 

användaren till att bevara produkten över generationer? Vilka inneboende karaktärer finns i en 

produkt som skapar värde för en produkts estetiska livslängd? Vad är det som gör att 

slutanvändare behåller en produkt över tid? Är det möjligt att skapa ett verktyg för hur 

produkter bör utformas för att väcka starka känslor hos användaren som gör att produkten 

bevaras över generationer? Kan en större förståelse för estetisk hållbarhet leda till mer 

strategiska och hållbara val i designprocessen, så att produkter skapas med känslan att uppleva 

mer, men äga mindre? Om val i processen kan bidra till en estetisk hållbar produkt, att 

konsumenter brukar och bevarar en produkt över generationer, så vill vi som industridesigners 

ta ansvar för hur vi kan påverka och praktisera det.  

 

Utifrån denna problemformulering utgår projektgruppen från hypotesen att estetiskt hållbara 

produkter dämpar vår tids överproduktion och överkonsumtion. Estetisk hållbarhet i produkter 

är något som framtiden kommer att kräva; att produkter utvecklas utifrån en medvetenhet om 

att de ska brukas och bevaras över lång tid.  

1.3 Svensk friluftsutrustning i fokus 

Framöver kommer det än mindre vara en lyx för företag att tänka på hållbarhet - det är och 

kommer vara en nödvändighet. De ska inte bara uppfylla kunders efterfrågan, utan även ta 

hänsyn till miljön och den strukturella revolutionen som sker på marknaden. Hos företagen 

finns mycket (om inte allt!) att vinna på att skapa en hållbarhetsprofil. Det stärker inte bara 

företagets image och position, utan kan också innebära fler marknadsandelar i och med den 

konkurrensfördel som skapas då många företag halkar efter i uppfyllandet av miljökrav. 

Företag som visar upp ett ställningstagande i hållbart arbete lockar både nya och gamla kunder 

samt ger en stark position inför framtida förändringar, i form av hårdare krav och 

miljölagstiftningar.  

 

En bransch som sannerligen axlar ansvar för hållbarhet i alla steg från idé till produkt ut till 

slutkund är svenska företag som designar och tillverkar friluftsutrustning. I grund och botten 

vill de inspirera människor att gå ut och känna på naturens alla element, ta sig ut på vandringar 

och äventyr och uppleva naturen så som den är tänkt. För många företag i denna bransch blir 

det då självklart att de vill minimera sina avtryck på planeten. En paradox kan tyckas, då alla 

produkter som tillverkas på ett eller annat sätt påverkar planeten eller dess befolkning. Många 

företag i denna bransch pressar sig själva att ständigt tänka hållbarhet i alla led, något som 

påverkar intressenter och konsumenter i ledet, från materialåtervinning till produktens end-of-

life.  

                                                 
2 Enligt Wikipedia: En term som indikerar att produkten är i slutet av dess livslängd (från leverantörens synvinkel) 

och att leverantören slutar marknadsföra, sälja eller omarbeta den. 

 



 

4 

 

1.4 Syfte och mål med projektet  

Syftet med detta projekt var att klargöra och identifiera framgångsfaktorer hos estetiskt hållbara 

produkter, med fokus inom svenska företag som utvecklar friluftsutrustning, för att stötta 

produktutvecklare att fatta mer hållbara och kloka beslut. 

 

Den övergripande målformuleringen med detta projekt var att generera ett visuellt 

produktutvecklingsverktyg med tillhörande sambandsdiagram, innehållande 

framgångsfaktorer för utveckling av estetisk hållbara produkter.  

 

Dessutom hade projektgruppen olika delmål på vägen för litteraturstudien och intervjustudien: 

 

● Delmålet med litteraturstudien var att identifiera minst tjugo stycken 

framgångsfaktorer för hållbar produktutveckling och estetisk hållbarhet i existerande 

forskning. 

● Delmålet med intervjustudien var att intervjua fem stycken svenska företag som 

designar och utvecklar friluftsutrustning. Målet är att identifiera tjugo stycken 

framgångsfaktorer i form av attribut hos produkter som främjar estetisk hållbarhet.  

1.5 Forskningsfråga och forskningsområde 

Forskningsfrågan för projektet lyder: 

 

Vilka framgångsfaktorer finns beträffande utveckling och utvärdering av estetiskt 

hållbara produkter, med inriktning på svenska företag som designar och producerar 

friluftsutrustning? 

1.5.1 Frågeställningar 

För att svara på forskningsfrågan krävdes frågeställningar: 

 

1. Vem bär ansvaret för att en produkt brukas och bevaras över tid? (besvaras under 

kapitel 5.3) 

 

2. Vad innebär det för svenska företag, som designar och producerar friluftsutrustning, 

att arbeta med estetisk hållbarhet? (besvaras under kapitel 5.2) 

 

3. Vilka framgångsfaktorer finns beträffande affärsstrategier för utveckling estetiskt 

hållbara produkter? (besvaras under kapitel 4.3.4) 

 

4. Vad är relationen mellan en produkts inneboende karaktärer och produktens estetiska 

hållbarhet, hos svenska företag som designar och utvecklar friluftsutrustning? 

(besvaras under kapitel 6.4) 

1.6 Projektdirektiv från Mälardalens Högskola 

● Projektet ska resultera i en akademisk rapport som baseras utifrån högskolans mall för 

rapportskrivning. Projektet ska dels presenteras i en offentlig publicering på diva.se 

och dels genom en muntlig presentation på högskolan. 
 

● Projektet ska pågå under vårterminen 2018 på helfart. 
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1.7 Projektavgränsningar 

Problembakgrunden som leder fram till syftet med detta projekt är brett formulerat. Därför var 

det nödvändigt för projektgruppen att sätta vissa avgränsningar.  

 

En av de stora avgränsningar i projektet var att fokusera denna studie på hur svenska 

friluftsföretag utvecklar och designar estetiskt hållbar utrustning. Anledningen till denna 

avgränsning var många.  

 

● Friluftsbranschen är en växande marknad som ligger långt fram i hållbarhetsarbetet, 

som värnar om djur och natur och med vision om att upprätthålla intresset för friluftsliv 

hos människor. Det finns ett tydligt växande intresse bland befolkningen för friluftsliv 

vari dessa hållbara produkter spelar stor roll.  

● Det är en marknad som fokuserar på hållbarhet i sin helhet där inget hamnar åt slumpen, 

som värnar om vår svenska natur och som har ett stort fokus på kvalitet och funktion.  

● Dessa branscher har mer eller mindre samma målgrupp och kundkrets, mest troligt 

använder de ungefär samma persona och har liknande mål när de utvecklar.  

● Projektgruppen har ett stort personligt intresse för produkter och kläder inom friluftsliv 

och uppskattar kvaliteten, detaljerna och funktionaliteten de innehar. 

● Projektgruppen vill inte åt produkter som i sig inte är i bruk, som i sig blivit en klassiker 

och närmre blivit exklusiva i sitt slag eftersom då förfelar vårt syfte. Produkter inom 

friluftslivsbranschen är i mångt och mycket utvecklade med en estetisk hållbarhet där 

produkterna är till för att användas och brukas.  

 

För övrigt tycks begreppen hållbarhet, hållbar utveckling, hållbar produktutveckling, hållbar 

design och estetisk hållbarhet bestå av ett och samma pussel, med olika tolkningar, definitioner 

och användningsområden. Då projektgruppen studerar till civilingenjörer med inriktning 

industridesign strävade projektgruppen efter att undersöka hur industridesigners utvecklar, 

formar och skapar produkter som upplevs vara tidlösa som sedan skickas ut till användaren 

som tar emot produkten med exakt samma vision - att den ska hålla över tid.  

 

Således var det nödvändigt att avgränsa var i designprocessen projektgruppen ville rikta sin 

forskning. Om ett helt pussel symboliserar en hållbar produkt i alla led med vision inom 

verksamheten, affärsplaner, kvalitetskontroller av transport och logistik, materialåtervinning, 

återvinning, hållbar ekonomi och så vidare. Den pusselbit projektgruppen valt att studera och 

forska kring är formgivningen av produkten och speciellt de inneboende karaktärerna i en 

produkt som skapar estetisk hållbarhet, alltså estetik, känslor, funktion och kvalitet. De 

aspekterna som gör att användaren brukar, bevarar och vårdar produkten över generationer och 

på så sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Projektgruppen är måna om att läsare redan 

innan vet om det, för att inte tro att denna rapport ska redogöra siffror och komplexa verktyg 

kring hållbarhetsarbetet, både inom etik, ekonomi och ekologi. Dessa beräkningar, 

analysverktyg och strategier är av hög vikt då ett företag skall kunna säga att de har en hållbar 

produkt, men det är inte dessa som rapporten kommer att avhandla.  

 

Figur 3 visualiserar inriktningen av hållbarhet som denna rapport bygger på. Detta innebär att 

rapporten inte tar stor hänsyn till distribution, transport, energiförbrukning i processen, sociala 

arbetsvillkor i cykeln, kemikalieanvändning, råvaruframställning, hur certifiering och 

miljömärkning går till. 
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Figur 3 - Visuell figur av projektets inriktning 

Projektgruppen har inte arbetat med tester utav resultatet. Vidare arbete inom testning 

kvarstår. 

 

1.7.1 Avgränsningar inom litteraturstudien 
Syftet med litteraturstudien var att identifiera minst tjugo stycken framgångsfaktorer för hållbar 

produktutveckling och estetisk hållbarhet i existerande forskning. Då projektet handlar om 

begreppet hållbarhet, som i sig är ett dynamiskt begrepp, har projektgruppen försökt hitta 

aktuell litteratur som erbjuder de senaste definitionerna kring ämnet. Enbart artiklar och böcker 

på svenska, engelska och tyska har studerats.  

 

1.7.2 Avgränsningar inom intervjustudien 
Som följd till avgränsningen inom branschen kontaktades enbart svenska företag som designar 

och tillverkar friluftsutrustning anpassat för friluftsliv. En fördel kring att enbart svenska 

företag kontaktades var möjligheten till fysiska möten. Utöver det kontaktades två andra 

företag som inte arbetar med friluftsutrustning men som har en stark hållbarhetsvision. Detta 

för att få andra infallsvinklar och en mer objektiv syn på området. 

 

I intervjustudien har ingen värdering av vad som är bra eller dåligt arbetssätt att skapa estetisk 

hållbarhet gjorts och företagen har inte ställts mot varandra. 

2. Forskningsmetod 
För att få en bra helhetssyn över området rekommenderas att använda olika metoder som är 

lämpliga i relation till processen bör användas för undersökning (Denscombe, 2014). Den 

arbetsprocess som tillämpats i följande studie är en kombination av forskningsmetoder: en 

litteraturstudie med två övergripande delar och en intervjustudie tillsammans med 

observationer bland svenska företag för att få både sekundär- och primärdata från fältet. Dessa 

forskningsmetoder har använts för att samla kunskap och kartlägga från existerande litteratur 

och företag. 

 

Litteraturstudien är uppdelad i två delar. Den första delen i litteraturstudien sammanställdes i 

syfte att definiera de fyra inneboende karaktärerna och fördjupa kunskapen i dessa. Hela den 

första delen bygger på dessa karaktärer; estetik, känslor, funktion och kvalitet.  
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Del två i litteraturstudien handlar om estetisk hållbarhet och framgångsfaktorer för hållbar 

produktutveckling med syfte att fördjupa kunskaperna och definiera begreppet estetisk 

hållbarhet. Detta för att se hur tidigare forskning har behandlat området och tidigare framgång 

inom forskningsfrågan. Med denna del kunde frågeställningarna som rörde framgångsfaktorer 

i utvecklingen av produkter med estetisk hållbarhet i existerande forskning besvaras.  

 

Slutligen genomfördes en intervjustudie med intention att med empiriska data kunna besvara 

forskningsfrågan, där litteraturen inte har samma ingångsvinkel, det vill säga med svenska 

företag som designar och utvecklar friluftsutrustning. Intervjustudien hade som avsikt att 

kartlägga och undersöka hur dessa företag ser på estetiskt hållbarhet, hur designprocessen ser 

ut och vilka verktyg de arbetar med för att nå produkter med estetisk hållbarhet.  

 

 
Figur 4 - Visuell figur över projektets upplägg och forskningsmetod. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien består av sekundärdata som har producerats i annat syfte än den som 

föreligger detta arbete. Detta kan påverka utfallet då informationen som samlats in kan vara 

vinklad utifrån ett annat perspektiv (Björklund och Paulsson, 2003). 

 

Som litteraturinsamling av vetenskapligt material har databaserna Discovery, Google Scholars 

och IEEE Xplorer använts, i kombination med biblioteket på Mälardalens Högskola som 

erbjuder publicerade böcker inom ämnet. Snöbollsmetoden, där en källa genererar nya, 

användes där referenser i vetenskapliga artiklar gav ytterligare information. Refererade källor 

i vetenskapligt material söktes upp i sekundärkälla för att finna originalkällan. Saknades den 

refererade originalkällan angavs källan där materialet primärt hittades.  

 

Litteraturstudien baserades på nyckelorden: estetisk hållbarhet, ecodesign, hållbar 

produktutveckling, miljöanpassad produktutveckling, hållbar design och hållbar 

industridesign. Då både internationella och svenska databaser har använts har nyckelorden 

både använts på svenska och engelska.  

2.2 Intervjustudie  

Datainsamlingsmetoden under intervjustudien var muntliga intervjuer med 

företagsrepresentanter på svenska företag som designar och utvecklar friluftsutrustning, fysiska 
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intervjuer med de företag som var geografiskt möjliga att besöka och telefonintervjuer med de 

som geografiskt inte var möjliga att besöka. Intervjuer kan ge en verklighetsbaserad och 

djupgående information om företags produktutvecklingsprocess, som inte kan fås fram i 

litteratur, varav anledningen till att intervju som metod användes under detta arbete. 

Telefonintervjuer däremot kan ge mindre utförliga svar och missförstånd då många parametrar 

såsom kroppsspråk och liknande utesluts. Som forskare fångas inte hela bilden och det finns 

även risker då intervjun ska överföras till text (Eklund, 2012). Trots detta ansåg projektgruppen 

att fördelarna med att genomföra telefonintervjuer vägde upp mot de risker som finns.  

Projektgruppen genomförde fysiska intervjuer där det fanns möjlighet att observera 

arbetsprocesser, arbetssätt, lokaler, kommande kollektioner, prototyper, reklamationsarbete 

och liknande. 

 

2.2.1 Frågeformulär 
En lista med strukturerade frågor upprätthölls och samma frågor ställdes till varje 

företagsrepresentant, med varierande följdfrågor. I bilaga 1 finns frågeformuläret som 

användes under alla intervjuer. 

 

2.2.2 Urval av företag och granskning av metod 
Urvalet av företag i detta arbete var subjektivt, det vill säga att en viss kunskap om ämnet som 

ska forskas kring redan fanns hos projektgruppen innan datainsamlingen startade. På så sätt 

skedde urvalet av företaget medvetet och de valdes ut efter vilken vision de har och vilken 

information de skulle kunna bidra med (Denscombe, 2014).  

 

Under urvalet av företag märkte projektgruppen att många, om inte alla, företag med 

friluftsutrustning uttrycker en företagsvision kring hållbarhet i sina produkter. De flesta företag 

som designar och utvecklar friluftsutrustning är grundade med idén om hållbarhet på alla plan, 

både internt inom företaget och externt, en genomgående tanke.  

 

Projektgruppen gjorde ett antagande att intervjustudiens reliabilitet blev statistiskt säkerställt 

genom att totalt sju stycken företag intervjuades. Då avgränsningen var svenska företag har 

enbart svenska varumärken valts ut. I mångt och mycket kontaktades företagsrepresentanter 

som i projektgruppens mening hade god insyn i produktutvecklingsprocessen och kring verktyg 

i processen som skapar estetisk hållbarhet. Önskvärt var att intervjua industridesigners, 

eftersom det var de som har mest insyn i designprocessen och produktutveckling. 

Företagsrepresentanterna kunde för övrigt ha titlar som produktchef, designchef, 

produktutvecklare, hållbarhetsansvarig och industridesigner.  

 

Urvalet består av företag utvecklar friluftsutrustning såsom kläder och produkter för sport och 

friluftsliv. Tabell 1 presenterar valda svenska företag, kontaktade företagsrepresentanter samt 

deras titlar. 
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Tabell 1 - Kontaktade företag, sorterade i alfabetisk ordning 

Företag 

 

 

Typ av friluftsprodukter Företagsrepresentant,  

titel 

 

 

 

Kläder, ryggsäckar och 

utrustning 

 

Niklas Kull, 

Designer Hardware 

 

 

 

 
 

 

Kläder, ryggsäckar och 

utrustning 

 

Jacopo Bufacchi,  

Design Clothing Manager 

 

 
 

 

Handskar 

 

Marianne Knutsson-Hall, 

Designerchef  

 
 

Tält Bo Hilleberg,  

Ägare och grundare 

 

 

 

  
 

 

Kläder, ryggsäckar och 

tillbehör 

 

Isabelle Malm,  

Head Designer 

 

 
 

 

Kläder, ryggsäckar och 

utrustning 

 

Åsa Andersson,  

CR & Quality Manager 

 

 
 

 

Kläder  

 

Erik Blomberg, 

Produktutvecklingsansvarig 
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Utöver de valda friluftsföretagen kontaktades även miljöstrateg Axel Edh på Volvo och 

designansvarig Marcus Heneen på Veryday. Dessa var ett strategiskt val av projektgruppen och 

valdes utifrån deras starka hållbarhetsvisioner. Anledningen till dessa två företag oberoende av 

friluftsbranschen kontaktades var att få en utomstående och objektiv syn på ämnet estetisk 

hållbarhet. Dessutom kontaktades universitetslektorn Anna-Lena Carlsson i 

informationsdesign på Mälardalens högskola för ett samtal kring estetik, design och uttryck. 

Intervjusvaren från de två företagen användes i bakgrundskapitlet, analyskapitlet och 

inledningskapitlet. Intervjun med Anna-Lena användes löpande som inspiration och till viss 

del bakgrundsinformation till ämnet rapporten behandlar. 

 
Tabell 2 - Övriga intervjuer, sorterade i bokstavsordning. 

Företag Inriktning  Företagsrepresentant, 

titel 

 
Informationsdesign Anna-Lena Carlsson, 

Universitetslektor i 

informationsdesign 

 
 

 

 

Healthcare 

 

 

Marcus Heneen, 

Designansvarig 

 
  

 

Cars 

 

Axel Edh, 

 Miljöstrateg 

 

Som komplettering och planering inför intervjuerna har skriftlig sekundärdata på företagens 

hemsida främst använts för att samla in förkunskap kring hur företagen säger sig arbeta med 

estetisk hållbarhet och hur de marknadsför sig inför sin målgrupp. Denna information användes 

för att skapa en förståelse för företagen och för att intervjufrågorna inte skulle behandla sådant 

som projektgruppen själva kunde läsa sig till. 

 

Telefonintervjuerna skedde i tysta rum med hjälp av högtalartelefon för att ha möjlighet att 

kunna spela in intervjun. Varje företagsrepresentant tillfrågades tillåtelse till att spela in 

intervjun. I vissa fall har informationen behandlats av representanten i efterhand, genom att de 

responderande har fått ta del av de senare transkriberade intervjuerna. Samtliga genomförda 

intervjuer har varit semistrukturerade, det vill säga att frågorna har förberetts genom ett 

frågeformulär, bilaga 1, och baseras på de centrala teman och frågeställningarna i detta arbete. 

Utöver de semistrukturerade frågorna har passande följdfrågor ställts. Följdfrågorna har därför 

varit varierande beroende på hur intervjun har utvecklats. Projektgruppen såg till att frågorna 

varken var ledande eller för ytliga, så att företagsrepresentanten kunde fritt tala om tankarna 

och processerna på företaget. I grunden har samma intervjufrågor använts vid alla intervjuer då 

det underlättade jämförelsen av svaren och den kommande analysen vid senare tillfälle. 

Intervjutiden har varierat från 18 minuter till 45 minuter.  
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Empirisk data som samlades in under intervjustudien kategoriseras utifrån de olika teman som 

tas upp i litteraturstudien för att underlätta och möjliggöra en analys av svaren. Längre 

metodbeskrivning gällande detta tas upp i kapitel 5.1, i anslutning till där kategoriseringen 

presenteras. 

 

2.2.3 Analys och bearbetning av empirisk data 
Resultaten från telefonintervjuerna transkriberades för att på ett överskådligt vis kunna jämföra 

och koda de specifika områden som diskuterats. Det projektgruppen letade efter i de 

transkriberade intervjuerna var mönster eller liknande/motsägande svar på vissa frågor. 

Information som var relevant för frågeställningarna markerades i texten för att senare slås 

samman. Det projektgruppen tydligt letade efter i de transkriberade intervjuerna var hur de 

olika företagen skapar estetisk hållbarhet, deras design-DNA och deras kundgrupps syn på 

ämnet. 

 

De transkriberade intervjuerna analyserades enligt följande tre steg. 

 

Steg 1. Kodning i nyckelord  

Efter transkribering insåg projektgruppen att texten på ett eller annat sätt bör reduceras ner till 

väsentliga beståndsdelar. Projektgruppen läste igenom intervjutexten några gånger för att sedan 

markera nyckelord eller stycken i texten, antingen mitt i texten eller i marginalen. Dessa 

nyckelord och stycken skrevs sedan ner till en text som sammanfattar intervjun i stort. (Hedin, 

1996) 

 

Steg 2. Att finna specifika områden  

För att sedan i steg två kunna se vilka nyckelord som hörde ihop undersöktes vilka specifika 

områden som fanns i texten, det vill säga den underliggande mening i det respondenten berättar. 

Nedan följer tre förslag på hur man kan finna dessa områden. 

 

1. Undersöka texten i helhet och se vilka nyckelord som kan höra ihop och i vilka 

områden. 

2. Systematiskt söka efter områden i varje intervjufråga.  

3. Systematiskt söka efter svar på forskningsfrågan och frågeställningarna.  

(Hedin, 1996) 

 

Projektgruppen gjorde här en blandning av första och tredje förslaget för att bryta ner texten in 

till områden och huvudteman.  

 

Steg 3. Kodning av varje tema i underkategorier  

När intervjun var nedbruten till områden och teman klipptes de underliggande citaten till varje 

tema ut och samlades i digitala listor. Därefter analyserades samtliga citat ytterligare en gång 

för att se om de beskrev aspekter av lika eller olika dimensioner. Dimensionerna sorterades 

senare in i underkategorier, för att där avgöra hur pass bra citaten i varje underkategori stämde 

överens med varandra. Då kunde likheter mellan olika intervjuer upptäckas. (Hedin, 1996) 

 

Efter kodningen gjordes en viktning av underkategorier och det beskrivs närmre där det 

presenteras, i kapitel 6.1. 
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2.2.4 Etik och moral 
Den etiska aspekten av en kvalitativ undersökning är alltid relevant, speciellt vid fallet av en 

intervjustudie. En intervju kan medföra djupgående information kring företagsrepresentanten 

och hens syn på företaget, vilket kan leda till identifikation av enskild person och att denne får 

stå till svars på ett oetiskt vis. Följaktligen kan inte allt som diskuteras i intervjuer publiceras 

utan vissa delar förblir sekretessbelagda på grund utav respekt. Forskare ska alltid vara ärliga i 

en kvalitativ studie (Hedin, 1996), vilket projektgruppen också varit.  

 

En annan aspekt angående problematik kring etik och moral i en intervju är att få 

företagsrepresentanter kan vara helt ärliga i allt de säger, alternativt utelämnar viss information. 

Detta eftersom vissa saker projektgruppen vill veta, i sin ärligaste form, kanske inte klingar 

positivt för företaget. Denna aspekt har projektgruppen burit med sig och haft i åtanke vid vissa 

frågor. 

 

2.2.5 Validitet och reliabilitet  
Viktigt att ha i åtanke är att de deltagande företagen representeras av enbart en 

företagsrepresentant och att viss reservation kring att dennes personliga åsikter eller tankar kan 

lysa igenom och att viss specifik företagsfakta då också kan försvinna eller skuggas. 

Företagsrepresentanterna representerar respektive företag, men det är alltså inte säkert att alla 

personer på samma företag skulle svara exakt likadant. Företagsrepresentanterna i 

intervjustudien skiljde sig i arbetslivserfarenhet och roller på företaget, vilket kan tas med i 

beräkning för varians. En annan aspekt kring varians i intervjustudien är att inte alla tolkar 

frågorna på samma sätt utan vissa upplever mer värde i vissa frågor medan vissa upplever 

mindre. Då vissa av intervjuerna genomfördes på engelska är även där en källa till variation då 

viss information får starkare genomslagskraft vid förklaring på modersmål. Det är viktigt att 

ha i åtanke att det var en person som intervjuades på vardera företag och att denna person varit 

mer eller mindre förberedd på intervjufrågorna.   
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3. Litteraturstudie del 1: En produkts inneboende karaktärer 
Det finns många faktorer som påverkar en produkts estetiska hållbarhet. Första delen i 

litteraturstudien kommer behandla teorier kring dessa faktorer och vilka kvaliteter hos en 

produkt som gör att vi kan och varför vi vill bruka och bevara en produkt över en lång tid. 

Kapitlet presenterar fyra inneboende karaktärer som tillsammans skapar estetisk hållbarhet; 

estetik, känslor, funktion och kvalitet. Dessa valdes i projektet som de som främst påverkar en 

produkts estetiska hållbarhet.  

3.1 Estetik  

Med estetik i denna rapport avses en produkts estetik i form av ornament, färg, form och 

struktur. Gränserna för vad som tillhör estetik i andra områden är inte självklara utan viss 

överskridning kommer ske. Den svenska industridesignern och designteoretikern Monö (1997) 

menar: 

 

“aesthetics of design can be said to be;  

the study of the effect of product gestalt on human sensations” 3 

- (Monö, 1997, s. 27) 

 

Det vill säga estetiken i design kan beskrivas som undersökningen av effekterna av en produkts 

gestalt på de mänskliga sinnena.  
 

3.1.1 Definition av estetik 

Estetik som filosofisk vetenskap introducerades i en avhandling år 1735 av Alexander Gottlieb 

Baumgarten, en tysk filosof som myntade den moderna innebörden av begreppet. Enligt Monö 

(1997) presenterade Baumgarten en djupare analys i sitt huvudverk Aesthetica (1750) och där 

lyder definitionen av estetik: 

 

“teorin om den sinnliga varsebildningen och vetskapen om sinnesförnimmelserna” 

- (Monö, 1997) 

 

I det vanliga språkbruket har estetik definierats sedan dess som läran om det sköna, särskilt 

inom konstfilosofi. Estetik definieras ofta inom konstfältet men omfattar även andra uttryck, 

däribland produktdesign. Sammanfattningsvis utgår de flesta försök att definiera estetik från 

förhållandet mellan upphovsman, mottagare och den kontext inom vilken kommunikationen 

mellan dessa äger rum. Enligt Kjersti Bale, norsk professor och filolog, är vackra föremål sköna 

för att det måste utgå från det betraktande subjektet, estetik bygger inte på harmoni och jämvikt 

i form av balanserade proportioner och färgsättning (Bale, 2010). Estetik bygger alltså enligt 

Bale (2010) inte på en inneboende egenskap hos objektet utan snarare betraktarens syn på 

objektet. Ett engelskt uttryck, som myntades 1878 av den irländska författaren Margaret Wolfe 

Hungerford. 

 

 “Beauty is in the eye of the beholder”4  

- (Hungerford, 1878) 

                                                 
3 Svensk översättning: Estetik av design kan uttryckas som läran om effekten av en produkts gestalt på de 

mänskliga sinnena. 
4 Svensk översättning: Skönheten ligger i betraktarens ögon. 
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Figur 5 - Vem dömer om något är snyggt? 

 Väska från Fieldline 

 
Figur 6 - Fint eller fult?  

Väska från Louis Vuitton 

 

3.1.2 Vad är snyggt? 

Den italienska arkitekten, skulptören och konstteoretiker Leon Battista skriver i sin lilla traktat 

Della Pittura att när en person bedömer någonting som skönt, använder sig personen av en 

medfödd förmåga (Battista, 1435). Vårt medvetande känner igen det som är förträffligt och 

perfekt i det sköna föremålets form och figur (Bale, 2010). Det som är snyggt eller skönt är då 

alltså upp till betraktaren och dennes förvärvade eller medfödda förmåga. 

 

Är smak subjektivt likt ordspråket De gustibus non est disputandum (Smak kan inte 

diskuteras)? En diskussion som förs inom detta område är om alla personer har lika rätt i sina 

omdömen eller om det finns en smaknorm. Kan det vara så att det finns en smaknorm eller 

några typer av regler som kan hjälpa till att skilja mellan de olika subjektiva smakomdömena 

genom att bekräfta eller förkasta några? Vissa hävdar att smak är objektivt eftersom det syftar 

på något som finns ute i verkligheten och att det därmed bara finns ett riktigt och sant 

smakomdöme, medan andra hävdar att det måste vara subjektivt eftersom samma föremål kan 

väcka många olika känslor. (Bale, 2009) 
 

3.1.3 Ornament 

Ett föremål äger sin form och figur och uttrycks även genom föremålets ornament. Ornament 

är något som adderas till föremålets grundform med exempelvis mönster eller struktur. Enligt 

Nationalencyklopedin är ornament ett “stiliserat prydnadsmönster som utnyttjar och 

understryker föremåls grundform utfört i relief, inristat, målat med mera”. Den österrikiska 

arkitekten Adolf Loos argumenterar mot ornament som enligt honom tydligt minskar en 

produkts livslängd eftersom de gör produkterna omoderna då ornamenten är det som kopplas 

till trender.  

 

“Evolution der kultur ist gleichbedeutend mit dem entfernen des ornamentes aus dem 

gebrauchsgegenstand”  

- (Loos, 1908) 

 (Utvecklingen av kultur är synonymt med borttagning av ornament från bruksföremål) 

 

Loos (1908) belyser att det som mänskligheten tidigare skapat under årtusenden kan fungera 

utan ornament och hävdar att ornament hälsas välkommen med glädje men blir nekad efter kort 

tid. Han vill påpeka att det är funktion som är fungerande över tid och ornament är kortvarigt, 

förutom de ornament som är förankrade i kultur eftersom de inte definieras av en trend.  
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Figur 7 - Tatuerade papuaner 

 
Figur 8 - Fjädertatuering 

 
Figur 9 - Carpe Diem 

Figur 7, 8 och 9 visar ornament förankrade i kultur och ornament förankrade i trend.  

 

Loos (1908) går långt i sina teorier kring ornament och anser att “ornament är bortkastad 

arbetskraft och därmed bortkastad hälsa… och det betyder bortkastat kapital”. Loos anser 

rentav att det är onödigt att äta en dekorerad pepparkaka. Han går djupare in i den ekonomiska 

biten och förstår att ornament och trender bidrar till ekonomisk ruljans. Han redogör för att om 

alla produkter höll estetiskt så länge som de håller fysiskt, skulle konsumenter betala ett pris 

som skulle få tillverkaren att tjäna mer pengar och arbeta mindre och att ingen är villig att 

betala den sanna kostnaden. 

 

Loos (1908) teorier om ornament må vara skrivna för hundra år sedan och han var uttalat en 

kritiker mot den rådande utsmyckade jugendstilen (Yle, 2012), men det finns en hel del i hans 

argumentation som lever kvar idag. Om vi ska tro den österrikiske kulturkritikern är då estetisk 

hållbarhet en ren design, eller för att återkoppla, en estetik utan ornament. Estetisk hållbarhet 

enligt Loos (1908) ska därmed inte följa trender eller andra tidsspecifika detaljer eller 

lösningar, inte heller ha några onödiga mönster eller detaljer som inte har någon funktion. Även 

universitetslektorn i informationsdesign på Mälardalens högskola Anna-Lena Carlsson pratar 

om detta. 

 

“Du kan ju ha en vara som i sitt material är jättehållbart, men köparen fattar inte det. Så att 

du måste ha ett ornament som gör att köparen fattar det” 

 - (Carlsson, 2018) 

Det vill säga, produkten måste signalera att det är hållbart, annars spelar det ingen roll att det i 

sitt material är hållbart. Ett ornament, ett mönster eller tecken måste till för att köparen ska 

förstå.  
 

3.1.4 Personlig anpassad smak 

Att kunna anpassa produkter efter kunden är något som spås i framtiden, det skulle också driva 

på en hållbar samhällsutveckling. Det exploaterade citatet Less Is More omformulerades av 

sociologen Michiel Schwarz och designern Joost Elffers (2010) till “Do More With Less”. De 

ser de som ett slagord för den nuvarande och kommande hållbara eran, bort från 

massproduktion. Customized Design eller Gör-Det-Nästan-Själv där kunden är med i 

designprocessen är starkt kommande, bland koncepten finns Bikeid eller Bikebyme där kunden 

designar sin egen cykel online. Andra kategorier är bilindustrin där kunden har flertalet val att 

göra invändigt i bilen, exempelvis hos Volvo, eller väskföretaget Boblbee som erbjuder 

designval i form av färg, material, spännen och funktioner till kunden - allt för att skapa en 

individuell produkt som man vill bevara under längre tid.  
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Författarna Sommar och Helgeson (2012) skriver att denna skräddarsydda design- och 

produktionsfilosofin är en viktig trend mot ett mer hållbart samhälle. I deras bok (s. 195) säger 

Jonas Blanking, industridesigner, att Kvalitet som går att uppdatera kommer att premieras, 

kvalitet har alltid vunnit i längden. Detta hantverksmässiga sätt att designa och producera 

individuella produkter har onekligen många fördelar, både för produktens kvalitet och estetik 

men även dessa känslomässiga effekt. Produktens upplevda värde höjs när kunden kan få exakt 

det den vill ha. Sommar och Helgeson (2012) hävdar att unika produkter ger starka 

känslomässiga band, längre liv och bättre kvalitet.  

 

 
Figur 10 – Nike, designa egen sko. 

 
Figur 11 – Adidas, designa egen sko. 

Nike och Adidas har tjänster som tillåter användare och kunder att helt och hållet designa sin 

egen sko. Detta ger mervärde för kunden, men även företaget vinner på det då de får in data 

kring vad som mest uppskattas färg- och materialmässigt. 

 

Richer, arkitekt och snickare och grundare av möbelföretaget Norrgavel berättar sin syn på 

massproduktion. 

 

“En förbisedd risk med massproduktion, speciellt den förflackade med brist på närvaro, är 

att saker mister sitt värde och ger näring åt zombiefierad avtrubbning. Det är så billigt att 

ingenting spelar någon roll”.  

- (Sommar och Helgeson, 2012, s. 42) 
 

3.1.5 Personlig anpassning ja - men finns något som är estetiskt universellt? 

Flera teorier om vad som är estetiskt skönt, fint eller fult har således definierats på många olika 

sätt och genom olika tider. Bale (2009) skriver om tre principer som skönhet kan bygga på: 

gyllene snittet, liksidiga polygoner (flerkanter) och perspektiv. Vilayanur Ramachandran, en 

världskänd hjärnforskare och neurolog, beskriver i sin forskning att det finns artistiska 

egenskaper som är universella över tid och kulturer. Tillsammans med filosofen William 

Hirstein har de upprättat åtta lagar som handlar om det som, både biologiskt och 

evolutionsmässigt, medvetet eller omedvetet, har attraherat människor över tid. De bygger 

lagarna på teorier kring våra primitiva hjärnor och drar paralleller till djurens sätt att agera och 

fungera. (Ramachandran och Hirstein, 1999) 
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Lagarna baseras på estetiken i konst, dock undviker de ordet konst eftersom det är starkt kopplat 

till något som är förankrat i kulturen utan använder hellre uttrycket visuell estetik. De kallar 

lagarna för The Eight Universal Laws of Aesthetics5. Om en industridesigner lyckas komma åt 

essensen i att hitta vad som attraherar människor och håller de attraherade under lång tid, 

kommer hen få ett lyckosamt resultat. (Ramachandran och Hirstein, 1999) 

 

 
Figur 12 - Fjäril som symboliserar symmetri 

Varför tycker vi att en fjäril är vacker? En fjäril ska ju egentligen attrahera en annan fjäril, sin 

egen art. Detta stärker lagarna, som verkar universellt- inte bara över kulturer men också över 

arter. 
 

3.1.6 De åtta universella principerna för estetik 
Följande kapitel handlar om Ramachandran och Hirstein (1999) forskning: The Eight Universal 

Laws of Aesthetics. 

 

1. Grouping or “binding” 

Hjärnan försöker hitta mönster för att gruppera ting och på så sätt hitta en lösning. När ett 

mönster och den visuella lösningen hittas skapas ett samband som gör att “aha-upplevelsen” 

blir så stark att hjärnan blir belönad. Detta är djupt rotat i oss för att vi ska förstå det 

sammanhanget vi lever i. Vi grupperar vad som hänger ihop för att få förståelse för objektet i 

sin helhet. Evolutionärt handlar detta beteende om att upptäcka kamouflage och skilja det från 

något som är farligt.   

  

Om detta omsätts till kläder kan säljare ibland säga att man ska “plocka upp färger” i detaljer, 

har du blå knappar någonstans kan du plocka upp det med ytterligare en blå detalj, ett blått 

smycke eller liknande. Detta grundar sig i teorin om att vår hjärna gärna vill gruppera detaljer 

för att hitta mönster, få en förståelse och därmed en aha-upplevelse, När människan hittar en 

sådan koppling tenderar vi att gilla det. 

  

                                                 
5 Svensk översättning: De åtta universella principerna för estetik. 
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Figur 13 - Jacka från Haglöfs 

 
Figur 14 - Jacka från Tierra 

Figur 13 och 14 visar att färg, strukturer, mönster och material kan hjälpa till att gruppera 

detaljer. 

 

2. Peak shift principal 

Denna teori bygger på att fånga essensen, det som är toppen eller spetsen av det vi gillar och 

förstärka det för att vi då tenderar att gilla det ännu mer. Det vill säga mer av något, mer 

intensitet eller större är lika med bättre. Ramachandran tar en kvinnokropp som exempel, 

förstorar och förstärker man det som karakteriserar en kvinnokropp: bröst och höfter, tenderar 

vi att gilla det ännu mer. 

  

För att omsätta detta till friluftsbranschen kan detaljer som vi tycker om, vare sig det handlar 

om estetiska eller funktionella detaljer, förstärkas för att en brukare ska tycka om produkten än 

mer. 

  
 

Figur 15 - Ryggsäck från Klättermusen 

Figur 15 visar en funktionell ryggsäck från Klättermusen där detaljer förstärks och funktioner 

framhävs.  

  

3. Contrast 

Kontrast hamnar i direkt motsats till första lagen ”grouping”. Evolutionsmässigt handlar denna 

princip om att vi observerar överflödig information och extraherar bara det som är viktigt, 

sticker ut och står i kontrast. 

  

Celler på näthinnan (lateral geniculate body) och i den visuella hjärnbarken svarar 

huvudsakligen på kanter och inte på homogena ytor och färger, vilket kan förklara varför vi 

attraheras av kontraster i ting. 
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Figur 16 – Jacka från Peak Performance 

 
Figur 17 - Jacka från Klättermusen 

 

Figur 16 och 17 visar kontrast mellan material och texturer ”structure blocking”, där designen 

tar hjälp av exempelvis dragkedjor eller färg (color blocking6) för att skapa kontrast. 

 

4. Isolating a single cue to optimally excite cortical visual areas (“Attention”) 

Denna princip handlar om ”Less is more” och grundar sig i att hjärnan har en begränsad 

kapacitet att ta in detaljer.  Vi har evolutionärt lärt oss att sortera ut det som är viktigt och 

uppskatta det som har relevans. 

  

Det kan räcka med att få en hint av vad det är, vi behöver inte ha all information för att förstå 

eller uppskatta det. Det handlar om att vi hittar och urskiljer det som är viktigt eller kritiskt i 

en form för att det visuellt ska fånga ögat. Detta kan handla om att skönja vad något är, men 

inte helt veta. 

 
Figur 18 - Ryggsäck från Fjällräven 

 
Figur 19 - Tält från Hilleberg 

Figur 18 och 19 symboliserar att vi inte behöver veta eller se alla detaljer för att skönja att det 

är en ryggsäck respektive ett tält, vår hjärna drar slutsatser efter de hintar vi får. 

  

5. Perceptual “problem solving” 

Ju mindre information vi får, desto mer benägna är vi att lösa problem. Sökandet efter en 

mening är tilltalande för ögat och det ligger biologiskt att vi vill undersöka vidare och hitta fler 

                                                 
6 Enligt Wikipedia.se är color blocking ett väletablerat arbetssätt som härstammar från konstnären Piet Mondrian 

och innebär att kombinera färger på till exempelvis kläder. Arbetssättet innebär att partier av ett plagg eller en 

produkt har olika färgsättning, oftast två eller tre, där dessa färger kompletterar varandra med kontraster. 

Färgsättningen kan utgå från att kombinera färger mittöver färghjulet. 
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ledtrådar. Återigen handlar det om att få de små “aha-upplevelserna” och upptäcka sin produkt. 

Att produkten ska var klurig och leda till “aha-upplevelser” kan tyckas paradox för produkter 

som ska ha hög funktion och som ska vara användbara från start. Ett tält vill ju de flesta bara 

ska fungera utan behöva agera problemlösare när det regnar, blåser eller är som mest kritiskt. 

Den här lagen ska dock inte exkluderas helt utan kan istället fokuseras till att brukaren ska 

undersöka, hitta nya lösningar och upptäcka sin produkt under en lång tid.  Estetiska eller 

funktionella detaljer som upptäcks efter hand och användande av produkten och som inte var 

självklart från början; en gömd ficka, extra ventilation eller liknande.  Detta skulle enligt denna 

princip kunna leda till ett starkare band mellan ägare och produkt och en långvarig relation.  

  

6. Symmetry 

Symmetri är något som återfinns i naturen i flera fall och på många olika uttryckssätt. 

Ramachandran och Hirstein (1999) förklarar att symmetri kan vara det som får oss att se och 

skilja på om ett objekt antingen är ett byte, ett rovdjur eller en kompis. Evolutionärt handlar 

symmetri sammanfattningsvis om att upptäcka någonting som står utanför mönstret. Biologiskt 

är det också ett sätt för djur att se och attraheras av en potentiell partner, om den potentiella 

partnern upplevs asymmetrisk kan det tyda på att den är skadad eller missbildad och då sjunker 

intresset. För produkter är symmetri enkelt att omsätta. 

 

 
Figur 22 - Ryggsäck från Fjällräven 

 
Figur 23 - Ryggsäck från Vaude 

Figur 22 och 23 visar en symmetrisk respektive asymmetrisk ryggsäck. Enligt denna lagen 

tenderar vår hjärna att positivt reagera på symmetri vilket i det långa loppet medför att vi gillar 

symmetriska produkter längre. 

 

7. Abhorrence of unique vantage points and suspicious coincidences 

 
Figur 20 - Detalj på jacka från Klättermusen 

 
Figur 21 - Detalj på ryggsäck från Fjällräven 
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Hjärnan föredrar att dra slutsatser från allmänna eller generiska punkter. Det visuella systemet 

ogillar tolkningar som bygger på punkter som kan försvinna eller är flyktiga. Om det är något 

vi känner igen tenderar vi att gilla det mer, vi drar slutsatser från något som vi upplever mer 

naturligt och något vi tror fungerar bättre än något annat. 

 

Paralleller till produkter i den här kategorin är tämligen svåra men kan tänkas handla om 

lösningar vi känner igen och tro på tenderar vi att gilla mer än något som verkar mer osannolikt 

och vi därmed ha benägenhet att gilla mindre. Vi kan kalla det ”trygga lösningar”. 

 

8. Art as a metaphor 

Metaforers existens handlar om att kommunicera och genom bilder och liknelser få fram sitt 

budskap på ett effektivt sätt. Denna regel går till viss del ihop med begreppet storytelling som 

presenteras längre fram i rapporten. En produkt kan beskrivas med ord och känslor som kan 

kopplas till positiva upplevelser och vilka signaler som sänds ut genom tinget. Signalerna kan 

vara materialval, varumärke eller andra tecken som får mottagaren att koppla ihop med tidigare 

upplevelser och erfarenheter, associationen ger då en mer kraftfull estetisk upplevelse. 

Om vi ska tro den här lagen kan färger eller material som liknar naturen användas. Ett exempel 

är här fleecen från Patagonia, se figur 24 nedan, där både färg och material påminner om natur 

och mossa. 

 

Figur 24 - Fleece från Patagonia 

Figur 24 visar en fleece från Patagonia och ger en metaforisk känsla av mossa och skog. 

 

“Det handlar ju inte om skönhet, att man tycker något är vackert,  

utan det handlar ju om någon annan kvalitet, som har med material, känslan, koden, 

designen av sig själv, vem är jag. Då är det en annan estetik.” 

- (Carlsson, 2018) 
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3.2 Känslor 

 
Figur 25 - Vigselringar 

 
Figur 26 - Väl 

använd ryggsäck 

 
Figur 27 - Babyskor 

Figur 25, 26 och 27 visar exempel produkter som innehar känslor och minnen och som är svåra 

att göra sig av med.  

 

 

“Each one of us, have something in their lives that's literally irreplaceable, 

 it has value because of its history  

-maybe your wedding ring, maybe your child's baby shoes-  

so that if it was lost, you couldn't get it back”7 

 - (Bloom, 2011) 

 

En produkt kopplas till betraktaren genom känslor. Det kan vara känslor som associerar till 

minnen, personer, platser eller andra känslor som njutning, glädje, ilska eller kärlek. En produkt 

kan också sända ut vissa typer av signaler och tecken som kan ge andra upplevda värden, såsom 

tillhörighet till grupp eller varumärke, status eller makt.  
 

3.2.1 Känslor kopplade till produkter 

En brukares uppfattning av en produkt baseras till viss del på dess estetiska egenskaper. En 

attraktiv produkt associeras till image och trender och kan skapa känslor av stolthet eller 

tillhörighet för produktens brukare. Varför vi gillar det vi gillar är inte alltid helt enkelt att 

förstå. Känslor kopplade till produkter uppstår inte bara på grund av dess estetik eller funktion 

utan kan vara baserade helt på personliga referenser och svårt för en utomstående att förstå. I 

sitt föredrag The Origins of Pleasure (2011) beskriver psykologen Paul Bloom att historien 

bakom ett objekt kan vara lika viktig som dess estetik eller funktionalitet. Som det inledande 

citatet beskriver finns det personliga ting som inte kan bli ersatta för att de har ett emotionellt 

värde för oss. Vidare i sitt föredrag beskriver Paul att vi människor tenderar att gilla saker mer 

om vi gillar historien bakom det, vi tycker den ser bättre ut, fungerar bättre och känns bättre än 

om vi inte skulle haft någon relation till objektet. 
 

3.2.2 Storytelling 

Så vad en produkt skapar för känslor är av stor betydelse för en produkts levnad och 

överlevnad. Produkter som skapar positiva känslor är vi förmodligen mer benägna att spara, ta 

hand om och vårda en längre tid. För att skapa känslor använder företag strategiskt historier 

eller storys för att berätta. Professorn i konstvetenskap vid Konstfack, Sara Kristoffersson, 

                                                 
7 Svensk översättning: Var och en av oss har något i sina liv som är bokstavligen oersättliga, det har värde på 

grund av dess historia- kanske din bröllopsring, kanske ditt barns babyskor-så om det skulle gå förlorat skulle du 

inte kunna få tillbaka det. 
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skriver i sin bok IKEA: En kulturhistoria (2015) om att företag använder Storytelling som ett 

strategiskt grepp, en del i att bygga varumärket och få personerna som köper produkterna att 

adepta livsstilen eller visionen för då gillar vi produkten än mer och tenderar att återkomma. 

Storytelling är inget nytt utan har använts länge för att sälja produkter. Under 1990-talet ökade 

särskilt intresset hos företag att koppla ett dramaturgiskt grepp om kunder, begreppet corporate 

storytelling blev viktigt för hela företaget, från hur varumärken skulle lanseras till hur 

organisationer skulle beskrivas med hjälp av berättelser. Förutom att det är ett 

marknadsföringsknep är storytelling också en strategi som företag använder för att skapa 

känslor internt hos sina anställda. (Kristoffersson, 2015) 

 

“Historier - sanna eller falska - används för att locka till sig kunder, skapa gemenskap och 

enighet, identitet och för att entusiasmera personal”.  

- (Kristoffersson, 2015) 

 

 
Figur 28 - Foto från Fjällräven Polar 

Historien eller storyn bakom ett varumärke eller en produkt kan bygga ett helt varumärke, 

vilket är viktigt att ha med i utvecklingen av produkter. Det handlar om identifikation, med 

vem du vill identifiera dig med och hur du vill uppfattas, vilka signaler du sänder ut. 
 

3.2.3 Identifiering 

 

“one fundamental trait, of the ancestral personality persist in our aesthetic cravings: the 

beauty we find in skilled performances8” 

- (Dutton, 2010) 

 
Figur 29 - Åke Nordin, grundare av Fjällräven 

 
Figur 30 - Påfågel 

Kan det vara så, som citatet antyder, att vi axlar en roll i när vi iklär oss produkter som ska visa 

på prestation och skicklighet? Kan det vara så att när vi klär oss i funktions- och friluftskläder 

vill vi få oss själva att framstå som duktiga, drivna och kompetenta? Att vi vill få och samtidigt 

sända ut känslor kring hur vi vill uppfattas? Enligt fördraget A Darwinian theory of beauty 
                                                 
8 Svensk översättning: Ett grundläggande drag av den förfaderliga personligheten hålls fast i våra estetiska 

begär: den skönhet vi tycker om i skickliga prestationer. 
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(2010) menar Dennis Dutton, filosofisk professor, att det naturliga urvalet har fått oss att 

utvecklas och överleva. Likt en påfågel som visar upp sina fjädrar kan då våra förmåga att 

uppskatta saker ligga djupt rotat i människors DNA, kan då till exempel friluftskläder vara vår 

tids påfågelsfjädrar? Är det en trend nu att hålla på med friluftsaktiviteter, något vi gör för att 

det signalerar något vi vill åt? 

 

“Man brukar prata om läsvärde, om konnotationer och signaler.  

Man pratar om tecken… vissa materialval signalerar hållbarhet” 

- (Carlsson, 2018) 

 
Figur 31 - Fjällräven, Kånken 

 
Figur 32 - Hestra, Heli Ski-handskar 

Figur 31 och 32 symboliserar känslor, något man vill uppnå, vem man vill bli och att den 

känslan kan upplevas genom att använda dessa produkter. 

 

Något vi vill bevara, ta hand om och spara över tid måste vara något som har givit oss positiva 

känslor, något vi är benägna att spara över tid. Precis som Finn Werne analyserar i sin bok Den 

Osynliga Arkitekturen (1987) att den estetiska upplevelsen inte knyts till den praktiska 

användningen eller den intellektuella tolkningen i första hand. Han beskriver det estetiska i ett 

ting som en slags aura som existerar kring objekt och som ger tinget andra egenskaper. Werne 

(1987) framför att det viktigaste i den estetiska upplevelsen är just att den ger upphov till 

emotionella anknytningar och knyter det samman med tidigare erfarenheter. Han hävdar då att 

föremål som bildar en helhet blir förståelig just genom den estetiska upplevelsen, som bygger 

på våra kunskaper och sinnliga erfarenheter (Werne, 1987). 
 

3.2.4 Produkter över tid - uppskattar vi historien? 

Produkter som håller över generationer och blivit mer populära än andra från sin kategori och 

samtid kan benämnas designklassiker. Design och god formgivning är subjektivt och kan 

tyckas inte ha någon riktigt definition i en vetenskaplig bemärkelse men när saker slängs eller 

kastas fast det håller, då är det något som är fel. Klassiker är en tydlig kategori på produkter 

som överlever, vårdas och särskilt i friluftsbranschen även brukas. Men varför överlever de? 

Kan det vara så att de förutom uppenbara egenskaper som estetik, funktion och kvalitet också 

spelar på våra känslor? Att de till viss del överlever på grund av storyn bakom?  

 

Kånken, en ryggsäck och stilikon från 1978 från friluftsföretaget Fjällräven, visar att klassiker 

kan överleva generationer och fortfarande säljas och vara lönsam. Fjällräven har lyckats med 

att förmedla något bortom de uppenbara egenskaperna. Under åren har ryggsäcken uppdaterats 

med nya färger, men produkten som sådan har egentligen inte förändrats, vilket bevisar att bra 

historia överlever allt (Fjällräven u.å.). 
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Hur något upplevs tidlöst och uppdaterat efter lång tid kan diskuteras, finns det en formel är 

den högst eftertraktad. Den tyska designern Dieter Rams, verkade under 1900-talet, var en 

framgångsrik industridesigner som funderar kring vad bra design egentligen är. Han upprättade 

10 punkter som definierar bra design (Vitsoe, 2018). 

 

● Bra design är innovativ. 

● Bra design gör ett föremål användbart. 

● Bra design är estetiskt. 

● Bra design gör ett föremål begripligt. 

● Bra design är inte högljudd. 

● Bra design är ärlig. 

● Bra design håller länge. 

● Bra design är grundlig, ner i minsta detalj. 

● Bra design är miljövänlig. 

● Bra design är så lite design som möjligt. 

 

Utifrån de här principerna är det intressant att tänka på vad produkter 

sänder ut för signaler och vilka känslor som dyker upp hos användaren. 

En estetisk hållbar produkt innehar egenskaper som långvarig 

funktionalitet och användningsbarhet, något som gör att den känns 

modern över tid och ett mycket högt andrahandsvärde. En estetisk 

hållbar produkt vill man då bruka, bevara och ta hand om det över tid. 

Motsatsen till det torde vara att skapa 

produkter med signaler att det är okej att 

kassera trots hög funktionsgrad. Mer om produktsignaler i kapitel 3.2.6. 
 

3.2.5 Den universella effekten av färger 

Färger kan kopplas till känslor, då färger talar till oss genom synen och kan få oss att uppleva 

olika saker. Den gemensamma förståelsen för färger är medfött i oss, hur vi förhåller oss till 

naturen. Därför finns det universella principer och teorier för färg. Grönt förknippas med skog 

och natur vilket skapar harmoniska känslor; rött, orange och lila uppfattas som signalfärger och 

skapar varma känslor; blått och turkost uppfattas svalt och lugnt. Mörka färger skapar mindre 

känsla för exklusivitet; ett vitt rum uppfattas som rymligare och större än ett rum i mörkgrått. 

Färger känns olika, både i deras tyngd och hur det är att omges av dem och i vad de 

symboliserar. (Harper, 2017) 

 

“Many colours have been described as rough or sticky, others as smooth and uniform, so that 

one feels inclined to stroke them (e.g. dark ultramarine, chromic oxide green and rose 

madden). Equally the distinction between warm and cold colours belongs to this connection. 

Some colours appear soft (rose madder), others hard (cobalt green, blue-green oxide).9” 

       - (Kandinsky, 2008) 

 

                                                 
9 Svensk översättning: Många färger har beskrivits som grova eller klibbiga, andra är så smidiga och likformiga, 

så att man känner sig benägen att släcka dem (t ex mörk ultramarin, kromoxidgrön och rosa madden). På samma 

sätt hör skillnaden mellan varma och kalla färger. Vissa färger förefaller mjuka (rosa madder), andra hårda 

(koboltgrön, blågrön oxid). 

 

Figur 33 - Fjällrävens klassiker från 1978, Kånken 
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Harmoniska färger är färger som skapar jämvikt eller symmetrisk 

komposition, där ögat alltid letar efter symmetri eller kontraster i 

färger. Därför är det viktigt att skapa större utrymme för färger 

som skapar harmoni hos användaren. Komplementär kontrast är 

ett exempel utav alla sju färgkontraster som finns som skapar en 

lugn estetisk upplevelse hos betraktaren. Komplementär kontrast 

är när de tre primära färgerna presenteras samtidigt (röd, gul och 

blå). (Harper, 2017) Figur 34 visar ett skivomslag som 

kombinerar de tre primära färgerna (röd, gul och blå) och skapar 

en komplementär kontrast. 

 

Den mänskliga blicken söker alltid efter struktur i sin omgivning, och genom att hålla sig till 

de grundläggande principerna för estetik (exempelvis symmetri och det gyllene snittet) kan 

designers möta och uppfylla denna längtan efter struktur. En produkt kan därför designas så att 

den i sina färger kan möta det medfödda mänskliga behovet efter harmoni. Och här finns det 

omedelbart tillgängliga och ögonblickliga estetiska nöjet - ett slags nöje som uppkommer när 

betraktaren presenteras med ett idiom som är lätt att tillgripa och uppskatta eftersom sinnena 

har programmerats för att finna nöje i det. (Harper, 2017) 
 

3.2.6 Signaler och produktförståelse 

Definition av industridesign enligt Rune Monö är dels att användandet av produkten ska vara 

bekvämligt, säkert och effektivt. För att nå detta måste en industridesigner ta hänsyn till 

produktens semiotik, det vill säga vara medveten om vad produkten kommunicerar och sänder 

ut för signaler till mottagarna. Semiotik studerar hur betydelser uppfattas, förutom tal- och 

skriftspråk kan semiotik studeras i princip allt som finns eftersom allt, från objekt och bilder 

till kroppsspråk och varumärken, förmedlar något (Wikipedia, 2017.)  

 

Gestalter är ett arrangemang av delar som upplevs som delar av en helhet och som är mer än 

summan av delarna för sig. Gestaltlagarna har funnits i nästan 100 år och beskriver hur vi 

människor tar till oss och tolkar visuell information (Systemvaruhuset, 2013). Termen gestalt 

är inte begränsad till enbart former, ett exempel kan man skapa gestalter genom användandet 

av färg. Ett företags logo kan inneha färg som senare omsätts i all media som företaget kan 

använda, produkter, uniformer, märken, trycksaker och så vidare. Kombinationen av färger och 

symboler eller text är då starkare än var och en av enheterna på egen hand (Monö, 1997). Sven 

Hesselgren, arkitekt och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, presenterar i hans bok The 

Language of Architecture (1969) ett antal gestaltlagar som säger vilka faktorer som påverkar 

oss att se om en produkt är en gestalt, det vill säga vad som organiserar delar till helheter. Några 

av de mest betydande gestaltlagarna är följande är lagarna om: närhet, likhet, kontinuitet, 

symmetri och slutenhet (Monö, 1997). 

  

Figur 34 - Jones Tender skivomslag 
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Figur 35 – Figur som symboliserar gestaltlagar 

 

a) Närhet: vi organiserar närliggande objekt till varandra. Här är prickarna i kolumner 

närmre varandra, därför ser vi det framför vi ser rader.  

 

b) Likhet: vi organiserar objekt med liknande form till varandra. Här tenderar vi att se 

rader istället för kolumner, då raderna är av lika form medan kolumnerna skiljer sig. 

 

c) Kontinuitet: vi organiserar linjer för att minimera plötsliga förändringar. Här ser vi den 

krökta linjen som en, och en rak linje som skär rakt igenom den krökta. 

 

d) Slutenhet: vi organiserar linjer till att skapa en helhet när det är möjligt. Här ser vi en 

fyrkant trots mellanrummet. 

 

En produkt uttalar alltid något, vare sig det är funktion, status eller känsla. Ibland säger en 

produkt mer om dess ägare än vad den talar om för sig själv. Meningen med de flesta objekt är 

att de ska bli använda och för att kunna bli använda måste de ha en design som gör sig förstådd. 

En produkt kommunicerar, det vill säga delar meddelanden genom att sända ut eller ta emot 

signaler och det är en industridesigners uppgift att välja och forma de signaler som en produkt 

sänder ut, en produkts design, för att nå målgruppen. Ett konkret exempel skulle kunna vara en 

vandringsryggsäck, där funktionen ska framgå av designen, den ska vara enkel och smidig att 

använda och ska signalera dessa känslor likväl som den ska signalera robusthet och 

tillförlitlighet. En slutsats av Monö (1997) är att det är inte bara tecken, symboler eller ikoner 

som signalerar utan form, ytstruktur, färger med mera kommunicerar tack vare att människan 

använder tidigare upplevelser och tolkar allt hon ser genom tidigare erfarenheter. Från 

användarens sida blir en produkt attraktiv utifrån det budskap den förmedlar, attraktivitet enligt 

Monö (1997) utgår från: igenkännande, känslor, utvärderingar, uppfattningar, impuls att 

agera samt förståelse kring produkten. Vad som är attraktivt skiljer sig och beror på mottagaren 

på dess erfarenheter, mål och värderingar. 

3.3 Funktion 

“One reason why you might like something is its utility.  

You can put shoes on your feet, play golf with golf clubs.”10 

- (Bloom, 2011) 

 

                                                 
10 Svensk översättning: En anledning till varför du kanske vill ha något är dess nytta. Du kan sätta skor på dina 

fötter, spela golf med golfklubbar. 



 

28 

 

Bloom (2011) säger det bra - vi använder produkter i första hand för dess funktion. En produkts 

grundande i ett relevant behov hos människan. Funktionen i en produkt är kanske det vi mest 

kopplar till en lång livslängd. En produkt som fallerar i sin huvudfunktion kommer aldrig att 

sälja, oavsett hur attraherande estetiken hos produkten är (Umeda och Tomiyama, 1997). 

Professorn i hållbar konsumtion Tim Cooper skriver i sin bok Longer Lasting Products (2010) 

att lång livslängd bäst främjas genom att produkten ger hög kvalitet, och inte genom att den 

minskar avfall. 

 

Arkitekten Louis Sullivans kända axiom form follows function11 blev en uppenbarelse för 

många arkitekter under början av 1900-talet. Grundprincipen innebär att syftet med en produkt 

eller konstruktion ska fungera som utgångspunkten för dess design (Guggenheim, 2018). Som 

ett exempel på detta, kan den ganska utdaterade estetiken av “muskelbilen” visualiseras. 

Muskelbilar är i sin design och formgivning passade att följa sin funktion, att köra i hög 

hastighet. Det är ett typ av estetiskt värde som sägs utgå utifrån från huvudfunktionen, att 

transportera människor från a till b. Kunskaper kring huvudfunktionen kan i sig förändra hur 

vi ser på de estetiska egenskaperna. Av den orsaken kan samma egenskaper vi finner attraktiva 

i en muskelbil undervärderas i exempelvis en golfbil eller en lyftvagn (Parson och Carlson, 

2008). På samma sätt bör utrustning, kläder och produkter inom friluftsbranschen utformas 

med hög funktionalitet och bör i huvudsak tydligt uttrycka den funktionaliteten, precis som 

muskelbilen. En högt funktionell och teknisk jacka bör även uttrycka den funktionaliteten, jag 

är stark, vattentät, ordentlig, robust och kommer skydda dig precis som muskelbilen uttrycker 

sin funktion att jag kan köra i hög hastighet.  

 

Många av de friluftskläder och utrustning som finns för friluftsaktiviteter som finns idag har 

formats enligt denna princip, där formen helt enkelt får följa efter huvudfunktionen. Funktionen 

kan för friluftsutrustning vara användarens upplevelse till hens behov på funktion, men även 

funktion utifrån naturens alla element.  

 

 

 
Figur 36 - Muskelbilen Dodge Challenger R/T 1971.  

Figur 37 - Fjällrävens högfunktionella, trelagers 

skaljacka Keb Eco-Shell jacket. 

Användarvänligheten i dessa funktionella produkter är som högst när de är fria från funktioner 

som är främmande eller irrelevanta i förhållande till deras huvudfunktion, som att bära, värma 

eller stödja. Parson och Carlson (2008) kokade ner filosofen Beth Prestons teori kring 

artefakters ordentliga funktion: 

 

  

                                                 
11 Svensk översättning: Form följer funktion 



 

29 

 

“X has a proper function F if and only if Xs currently exist because, in the recents past, 

ancestors of X were successful in meeting some need or want in the marketplace because they 

 performed F, leading to manufacture and distribution of Xs.”12 

   - (Parson och Carlson, 2008 s 75)  

 

 

 
Figur 38 - En kniv 

 
Figur 39 - En lökpress 

Figur 38 och 39 symboliserar en kniv som utgår från sin ordentliga funktion och löses genom 

enkel lösning, samt en lökpress till som utgår från sin ordentliga funktion att skära, men som 

löses genom en komplex maskin. 

 

Alltså att produkten X har en ordentlig funktion F om och enbart om produkten X existerar 

utifrån ett relevant kundbehov. Kort och gott att produkter har en ordentlig funktion om de 

existerar för att tillmötesgå ett behov. Istället för att fokusera på själva lösningen av problemet 

bör fokus strängt återgå till behov och krav och därav till funktionen som produkten ska 

leverera, då lösningen i sig mycket väl kan visa sig vara tidsbunden (Johansson och Svengren, 

2008). Behov finns alltid kvar, men lösningen kan variera och det är ofta tekniken som 

förändras. Speciellt nu när fysiska produkter går allt mer åt digitala tjänster. Funktionen att 

leverera musik har gått från LP, till CD skiva, till att musik laddas ner till egen mp3/iPod, till 

Spotify som i allra högsta grad är en digital tjänst. En produkt kan också vara multifunktionell, 

vilket innebär att produkten innehar flera funktioner som löser olika behov.  
 

3.3.1 Att förstå funktionen 

Funktion är i de flesta fall så självklar att hur leveransen av en produktens funktion inte tänks 

över. En stol eller en hammare till exempel, frågan om hur dessa produkter levererar sina 

funktioner uppstår inte hos gemene man, eftersom de flesta stolar och hammare fungerar enligt 

samma principer och har en familjär design som är uppenbart. En produkts funktion är dock 

inte alltid lika uppenbar på detta sätt eftersom det för vissa produkter finns många alternativa 

konstruktioner som levererar den grundläggande funktionen. I dessa fall kan förståelsen av 

objektets identitet vara separerad från förståelse för hur den utför sin funktion. Enligt Parsons 

och Carlson (2008) i finns det minst två sätt att se på frasen “förståelse av funktion” - antingen 

att förstå identiteten av en produkts funktion (vilken är funktionen) eller förståelsen kring hur, 

på vilket sätt, produkten utför sin funktion. 

 

                                                 
12 Svensk översättning: X har en riktig funktion F om och endast om X existerar för att, i det förflutna, förfäderna 

av X var begåvade att möta ett behov eller önskan på marknaden eftersom de utförde F, vilket ledde till tillverkning 

och distribution av X. 
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Kommunikationsforskaren Klaus Krippendorff (1990) 

menar att form inte nödvändigtvis måste följa funktion, 

men att design och form ska möjliggöra för användaren 

att skapa mening. Någonting blir meningsfullt då vi 

förstår den roll det spelar i ett visst tillämpningsområde. 

Någonting blir meningsfullt då vi får en förklaring och 

på sikt ett förnuft på vad som skapas när vi korrelerar 

våra handlingar med en resulterande effekt. Detta förnuft 

och dessa anslutningar finns inte automatiskt, utan vi 

skapar dem. Att förstå någonting bottnar oftast i en 

kreativ händelse; det känns vettigt att skriva med en 

penna och inte ett blockljus. Men en produkt kan 

innebära olika saker i olika syften, från olika grupper, i 

olika perspektiv och i olika kulturer. En penna kan 

användas som en håruppsättare, en projektil, en 

markerare, som en nagelrengörare. (Krippendorff, 1990) 

 

Figur 40 föreställer en förändringsbar ryggsäck, Kajka, från Fjällräven och är ett exempel på 

användarorienterad funktion. Funktionen är dock bara bra om funktionen förstås. 

 

Ändamålet av en produkt kan dock gå utanför dess förutbestämda syfte. Den amerikanska 

psykologen James Gibbons summerade detta på ett smart sätt år 1977 då han myntade 

begreppet affordance. (Krippendorff, 1990) En produkts affordance är ett begrepp som är svårt 

att översätta till svenska. Affordance handlar om vad en produkts egenskaper ger för ledtrådar 

till vad du ska göra med den. Det erbjuder - afford - mening i användandet. (Norman, 1994) 

En sko ska erbjuda vandring, en penna ska erbjuda skrivande och en stol ska erbjuda sittande. 

 

 

"The value of a well-designed object is when it has such a rich set of affordances that people  

who use it can do things with it that the designer never imagined."13 

- (Norman, 1994) 

 

 
Figur 41 - Produkter med undermålig affordance 

Figur 41 visar exempel på dålig affordance och usel funktion. Produkterna misslyckas i dess 

design då det inte enkelt går att räkna ut hur man arbetar eller integrerar med dem. 

                                                 
13 Svensk översättning: Värdet av ett väldesignat objekt är när det har så många uppsättningar av värde-

erbjudanden att människor som använder det kan göra saker med det som konstruktören aldrig föreställde sig. 

Figur 40 - Ryggsäcksdetalj från Fjällräven 
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”Produktens design ska i sitt formspråk inte bara beskriva produktens funktion, uppmana till 

handling och identifiera avsändaren utan också̊ skapa en mening, betydelse och innebörd 

som attraherar och möjliggör för kunden att i en specifik kontext förstå̊ och utveckla 

produktens språk.” 

 

- (Svengren, 1995, s. 113, ur Krippendorff) 
 

3.3.2 När funktionen träder tillbaka och estetiken får överhanden 
Men finns det då fall där estetiken tar plats och funktionen får träda tillbaka? Ja, modeindustrin 

idag är ett slående exempel där omslaget spelar större roll än användandet, exempelvis 

klackskon där huvudfunktionen i skon har trätt tillbaka och ersätts med ett estetiskt värde att 

blir längre, få finare ben och graciösa rörelser med ett klackande ljud som i mångt och mycket 

ska säga att se hit, här kommer jag. 

 

Ett annat fenomen som belyser att funktionen får träda tillbaka är de produkter som utvecklas 

utifrån principen Cradle-to-Grave (planerat åldrande). Planerat åldrande innebär att produkter 

är konstruerade för att hålla en viss tidsperiod och därefter fallera, detta är något som påverkar 

både konsumtion och marknaden enormt. Produkter som designas med ett planned eller built 

in obsolescence är inget ovanligt idag och är en medveten process som syftar till att hålla 

konsumtionen uppe. Obsoleta produkter innebär när en produkt inte längre är önskvärd även 

om den fortfarande kan fungera. Det kan ses i en uppsjö varianter. Exempel är när en ny, mer 

funktionell eller med nyare teknologi ersätter en annan, när uppdateringar inte längre kan göras 

eller är tillgängliga eller bli för dyra så att alternativet att köpa nytt känns mer attraktivt. Det 

kan även handla om att de är gjorda med material som har låg kvalitet och som därmed förkortar 

en produkts livslängd. Företag kan även minska produktionskostnader i syfte att gå i mer vinst 

och de är då medvetna om att kvaliteten i deras produkter försämras. Framförallt blir de 

produkterna inte designade för att kunna repareras. (Cooper, 2010) 

3.4 Kvalitet 

3.4.1 Problematik kring kvalitetsbegreppet och Garvins kvalitetsteori 
 

“Vad är kvalitet idag?  

Problemet är att ingen verkar veta.  

Bra kvalitet? Dålig kvalitet?”  

- (Sommar och Helgeson, 2012, s. 13) 

 

Sommar och Helgeson (2012), som i stort presenterar kriterium för begreppet kvalitet, inleder 

sin förstasida med ett problematiskt citat. Att en produkts kvalitet är ett ofantligt brett och 

komplext koncept. Idag köps det som påstås behövas för att leva ett trevligt liv; handväskor, 

mobiltelefoner, fluffiga mattor, läppstift, vårskor, vinterskor och sommarskor. Snittblommor 

och en vacker vas till. Det målgruppen anser snyggt och passande på det liv man lever i, inte 

för mycket och inte för lite. Som tidigare kapitel berör god smak, goda former som på sikt 

skapar god kvalitet. I dagens samhälle där det frodas många olika smakriktningar kan god smak 

inte längre användas som kriterium för god kvalitet. Förr fanns god smak där det inte fanns 

annat än att skapa saker och ting med kvalitet i hela kedjan, såsom hantverksmässig produktion. 

Nu är kunder i många fall ovetandes om bomullen i deras nyköpta kläder kommer från 

produktion driven av barnslavar. I boken kommer författarna fram till två kriterier för kvalitet, 

dels att konsumenten ska kunna se ursprunget av varje komponent och material i produkten 
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samt att de utvecklade produkterna bidrar till fortsatta generationers liv och att råvarorna inte 

tar slut. (Sommar och Helgeson, 2012) 

 

Johannesen (1997) beskriver de definitionssvårigheter som begreppet kvalitet medför. Han 

förklarar att det än inte finns någon överordnad praxis kring vad begreppet kvalitet egentligen 

syftar på och speciellt inte hur man värderar begreppet i praktiken, trots åtskilliga försök till 

detta. Johannesen nämner dock en teoretiker som har definierat begreppet kvalitet på ett 

annorlunda vis än tidigare, nämligen David Garvin. Han studerade hur begreppet används 

praktiskt i verksamheter, istället för att försöka stolpa upp normer för vad god kvalitet 

egentligen är. (Johannesen 1997, s. 331 f.) 

 

Garvin menar på att det finns fem huvudgrupper som olika kvalitetsdefinitioner kan placeras i; 

den transcendenta, den produktorienterade, den användarorienterade, den standardorienterade 

och den ekonomiorienterade. Av dessa fem huvudgrupper är de fyra förstnämnda relevanta vad 

gäller detta arbete, varav enbart de kommer bli beskrivna. Garvin delar in kvalitetsbegreppet i 

två övergripande grupper; absolut kvalitet och subjektiv kvalitet, varav de fyra huvudgrupperna 

hamnar under. Absolut kvalitet menar att kvalitet är en inneboende karaktär i produkten, vilket 

då blir ett objektivt förhållningssätt till kvalitet. Relativ kvalitet menar att kvalitet snarare beror 

på relationen mellan produktens karaktärer och ett behov, och att kvaliteten värderas utifrån 

denna relation, alltså ett subjektivt förhållningssätt.  (Johannesen 1997, s. 332 f.). Nedan följer 

en redogörelse för de fyra huvudgrupperna. 
 

3.4.2 Kvalitetsdefinition, de fyra huvudgrupperna 

 

Absolut (objektiv) kvalitet 
Transcendent kvalitet 

Den transcendenta kvalitetsdefinitionen utgår från tanken om att endast den som står över 

kvaliteten, är kvalificerad att värdera den. Utgår man från detta perspektiv, är man av 

uppfattningen att absoluta och objektiva normer för kvalitet existerar, samt att man måste ha 

erfarenhet och intuition för att kunna känna igen och värdera denna kvalitet. Den 

transcendenta definitionen ställer sig utanför all vetenskaplig analys, alltså då att kvalitet rent 

principiellt är något odefinierbart. (Johannesen 1997, s. 335 ff.).  

 

Produktorienterad kvalitet 

Jämfört med det transcendenta perspektivet, har det produktorienterade kvalitetsperspektiv 

tvärtom en stark koppling till vetenskapligt erkännande. Utifrån definierade variabler kan en 

produkt eller tjänst värderas om den håller en hög kvalitativ standard eller inte. Etablerad 

fakta, siffror, expertutlåtanden och så vidare, är viktiga faktorer som fungerar som variabler. 

På detta sätt blir kvalitet ett koncept som går att förutsäga utifrån ett objektivt ideal, och 

därmed också mycket mer styrbart (Johannesen 1997, s. 336 ff.). 

 

Relativ (subjektiv) kvalitet 
Användarorienterad kvalitet 

Ser man till detta perspektiv, är det kunden eller användaren som är den yttersta 

kvalitetsbedömaren och således är det den produkt som bäst möter kunden eller användarens 

behov och önskemål, också̊ den produkt som har högst kvalitet. Här tas latenta behov tillvara 

på, alltså de behoven och önskemålen som kunden inte vet att den har, och levererar dem. 

Den användarorienterade gruppen av kvalitet har blivit allt mer dominerande när företag och 

organisationer ska utveckla särskilda kvalitetsaspekter. Genom att fokusera på̊ 
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användarupplevelsen, kan företagens engagemang öka. (Johannesen 1997, s. 338 ff.). 

 

Standardorienterad kvalitet 

Utifrån detta perspektiv finns definierade standarder att utgå efter vid värdering av produkten. 

Varje produkt ska värderas efter sina egna förutsättningar och premisser. En produkt ska 

granskas inom sin produktgrupp och inte med helt vitt skilda produkter, då det inte är 

relevant. Detta perspektiv kritiseras dock något över konsekvenser det kan medföra. Vissa 

produkter kan bortprioriteras på grund utav att den inte motsvarar värderingen utifrån den 

standard som skapats. (Johannesen 1997, s. 343 f.) 

 

Likt Garvins användarorienterade perspektiv framför även professorn och författaren Grönroos 

(2002) att kvaliteten hos en produkt är vad kunden upplever att kvalitet är och att företag måste 

definiera kvalitet på samma sätt som kunden gör för att kunna utveckla hållbara produkter. 

Grönroos menar att företag i mångt och 

mycket fokuserar på den tekniska, 

inneboende kvaliteten i produkten men 

att kunderna å andra sidan väger in helt 

andra faktorer än den tekniska biten. 

Som Grönroos (2002) ser på kvalitet 

finns det två dimensioner; resultatets 

tekniska kvalitet och processens 

funktionella kvalitet. Värdet som 

kunderna får ut vid användandet, det 

tekniska resultatet och processens 

slutprodukt benämns som teknisk 

kvalitet. Hur kunden får ut värdet i 

användandet, processens funktionella 

dimension, benämns funktionell kvalitet. Dessa dimensioner tillsammans är viktig för den 

totala kvalitetsbedömningen (se figur 42). (Grönroos, 2002) 

 

Generellt är den funktionella kvaliteten svårare att mäta och bedöma, då intrycken av dessa 

oftast är subjektiva, i jämförelse med den tekniska kvaliteten. Kundens sedan upplevda kvalitet 

är totalresultat av användandet av produkten tillsammans med företagets image. (Grönroos, 

2002, s. 75–77) 
 

3.4.3 Material och komponenters ursprung 

Just det faktum att kunna finna ursprunget i produktens komponenter och material är en faktor 

som skapar kvalitet i längden. Vinproducenten Löwenstein (2003) myntade begreppet terroir, 

ett begrepp som även kan förknippas med livsmiljö. Med begreppet ville han skapa en struktur 

i att skilja terroirvin från industrivin. Begreppet används främst inom livsmedelsindustrin och 

står för autentiskt och äkta vin vars ursprung man kan härleda genom smaken. Ett vins terroir 

beskriver exakt var vinet har vuxit, positionen och platsen, plantans levnadsvillkor, även 

jordens kvalitet på den platsen, jordens mineralinnehåll, klimatets påverkan och 

produktionsvillkoren. Genom terroir kan vinet brytas ned i minsta lilla faktor och få ut ursprung 

och kvalitet på vinet. (Nygård och Wramner, 2013) 

 

Enligt Charters, Babin och Spielmann (2017), som forskat kring värdet av terroir-produkter, 

skapar det ett unikt värde för både kund och producent. Kunden upplever mer identitet, äkthet 

och mer känsla för sina rötter samtidigt som producenten upplever ett potentiellt rättsligt skydd 

då produktens exakta ursprung går att spåra (Charters et al., 2017). 

Figur 42 - Tjänstekvalitetens två dimensioner enligt Grönroos 
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För att se en produkts kvalitet måste vi gå tillbaka till dess 

ursprung, åtminstone om vi ska tro på Löwenstein (2003). 

Forskaren och författaren Henson (2000) redogör att 

produktkvalitet är kopplad till produktens inneboende 

egenskaper men att produktkvaliteten även beror på 

framställningsprocessen, det vill säga hur varan är producerad 

och efter vilka rättviseaspekter. 

 

Figur 43 visar hur Woolpower, ett företag som bland annat 

tillverkar underställ och har all sin produktion i Sverige 

använder sig av terroir i form av att sömmerskorna som sytt 

kläderna märker de kläder de sytt med sitt namn, vilket enligt 

de själva skapar stolthet och ansvarstagande hos oss alla. 

(Woolpower, 2018.) 

 

Inom friluftsbranschen finns många parametrar för att 

slutligen komma fram till en produkts övergripande kvalitet. 

De flesta av de svenska varumärken som tillverkar friluftsutrustning har någon dun- eller 

ullprodukt. Detta är naturmaterial vars kvalitet påverkas av naturförhållandena (Novita, 2016). 

Hur ska fåren leva och bo för att producera ull av hög kvalitet? Materialvalet i produkter är 

kritiskt ur miljösynpunkt, relaterat till produktens livslängd, och har stor påverkan på hållbar 

samhällsutveckling (Europa Parlamentet, 2015).  

 

En jacka eller ryggsäck skapad av material av hög kvalitet skapar både värde för producenten, 

användaren och för vårt jordklot. Den håller funktionen, går inte sönder lika fort och tappar 

inte färg och form vilket gör att användaren vill bruka och bevara den över tid. En produkt som 

brukas och bevaras över generationer tenderar att vara skapt i ett material som åldras med 

värdighet, som upplevs mer attraktivt och bekvämare efter års användande - alltså där värdet 

ökar över tid (Svenska Dagbladet, 2017). Att använda ett visst material kan ge en upplevelse 

av “absolut korrekthet” och i sig en estetisk njutning. Om materialet är skräddarsytt till 

produktens form och underordnat produktens karaktärer och funktion, kan det direkt bli enklare 

att förstå produkten och hur den ska användas. (Harper, 2017) 

    

“Mature designers and design managers, like good parents,  

must let their creations grow up by themselves”14  

- (Krippendorff, 1990) 

 

3.4.5 Design för reparation 
Grönroos (2002) menar att hög kvalitet är lika med konkurrensfördel på marknaden. Dock ska 

företag satsa på teknisk kvalitet enbart under förutsättningarna att konkurrenterna inte erbjuder 

en liknande produkt. En bra teknisk lösning är alltså̊ inte nyckeln till framgång idag när de 

flesta företag är bra på̊ att ta fram tekniska produkter. (Grönroos, 2002) 

 

Ett annat sätt att öka kvaliteten är att designa produkter så att de på ett enkelt vis kan 

uppgraderas, underhållas eller lagas vid behov. En produkts möjlighet till underhåll är graden 

till vilken en produkt möjliggör säker, snabb och enkel ersättning eller lagning av dess 

                                                 
14 Svensk översättning: Etablerade designers och designchefer, precis som goda föräldrar, måste låta sina 

skapelser växa av sig själva. 

 Figur 43 - Klädlappar tillhörande 

underställströja från Woolpower 
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komponenter och är rotad i produktens design. En produkt som inte går att underhålla eller 

reparera medför höga kostnader och långa driftstider. En produkt blir mer hållbart funktionell 

då produkten kan användas längre och under generationer även går i arv. (Taylor, u.å.) För att 

designa med underhåll i fokus finns flertalet metoder, men två ganska generella 

utgångspunkter:  

 

1. Förebyggande underhåll, exempelvis kontinuerligt byte av komponent då man sedan 

tidigare kunnat analysera när en komponent börjar eller förväntas sina i sin funktion. 

Förebyggande underhåll sker även när vissa komponenter belastar och riskerar att skada andra 

komponenter. (Taylor, u.å.) 

 

2. Reparation, exempelvis montering av en totalt ny komponent då den gamla komponenten 

fallerat. Reparation eller avhjälpande underhåll utförs efter att produkten har misslyckats. 

(Taylor, u.å.) 

 

Industridesigners måste då designa på ett sådant sätt att produkten enkelt och snabbt kan 

repareras för att bespara kostnader, minska slit-och-släng kulturen samt att få hög kundnöjdhet. 

(Taylor, u.å.) 

4. Litteraturstudie del 2: Estetisk hållbarhet och 

framgångsfaktorer 

Följande litteraturstudie syftar till att delvis ge svar på hur produkter med estetisk hållbarhet 

skapas och vilka framgångsfaktorer som finns i skapelsen av hållbara produkter. För att gå 

djupare in i projektets forskningsfråga krävdes ett bredare djup av teoretiska perspektiv kring 

hållbar design. Estetisk hållbarhet kan inte studeras isolerat utan för projektets skull är det 

nödvändigt att röra sig i olika discipliner och dra historiska och politiska kopplingar till ämnet, 

för att förstå dess komplexitet. Del två i litteraturstudien är därför uppdelad i fyra delar; 

 

● Hållbarhet och hållbar utveckling 

● Estetisk hållbarhet och långvarigt uttryck 

● Produktutvecklingsverktyg för hållbar design och estetisk hållbarhet 

● Framgångsfaktorer i affärsstrategier för hållbar produktutveckling 

4.1 Hållbarhet och hållbar utveckling 

Terminologin i detta ämne är komplext, då det svenska ordet hållbarhet i sin mening kan grenas 

ut till andra begrepp. Dessa grenar beskrivs oftast, men inte alltid, något bättre i det engelska 

språket. Därav kommer detta kapitlet beröra både svenska och engelska benämningar på dessa 

attribut. Såsom definitionen av hållbarhet/sustaina-ble/sustaina-bility beskrivs i ordböcker är 

det ett komplext begrepp där utopin för hållbarhet är en övergång från linjäritet till cirkularitet, 

en sluten livskrets. I en sluten livskrets där allting som används i processen hela tiden kommer 

tillbaka in till systemet utan att förlora resurser, samtidigt som de stimulerar ekonomin och 

främjar social utveckling och mänskliga rättigheter. (Stevenson och Lindberg, 2011) 

 

Begreppet hållbar utveckling går in på djupet av denna slutna krets och även det är ett komplext 

koncept som kommer beskrivas mycket kort i följande stycke. Begreppets ursprung går tillbaka 

till den engelska formuleringen sustainable development som myntades först av amerikanska 
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miljövetaren och författaren Lester Brown år 1981 men fick ordentligt uppsving i samband 

med lanseringen av FN:s kongressrapport “Vår gemensamma framtid”, även kallad 

“Brundtlandrapporten”, år 1987 (Mc Neill, 2011). Den mest användbara definitionen av 

begreppet lyder Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillgodose sina behov (Brundtlandrapporten, 1987).  

 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm konkretiserar det hårt exploaterade begreppet 

hållbar utveckling genom att tydligt stolpa ner begreppet till tre pelare som alla ska främja 

varandra: 

 

Ekologisk hållbarhet - Människans sätt att konsumera och producera får inte kompromissa 

med naturens förmåga att återskapa uttagna resurser. Där ingår vatten, land, luft, biodiversitet 

och ekosystemtjänster. 

 

Ekonomisk hållbarhet - Denna dimension handlar om att hushålla med mänskliga och 

materiella resurser på lång sikt. 

 

Social hållbarhet - Att tillgodose alla människors behov, drömmar och mål, samtidigt som 

planetens tillstånd bevaras. (KTH, 2017) 

 

För att få förståelse kring en sluten livscykel presenteras här ett konkret exempel på ett projekt 

som kallas Cardboard to Caviar, drivet av Graham Wiles, som Michael Pawlyn berättar om i 

föredraget “Att utnyttja naturens genialitet i arkitektur” under TED Salon London år 2010. 

Cardboard to Caviar är ett projekt som tar till vara på och köper upp kartonger som utsorteras 

och kasseras från restauranger, förvandlar dem till hästbäddar där bäddarna sedan skapar larver 

och maskar. Maskarna tar till vara på och används sedan som foder till fiskar. Fiskarna 

producerar sedan kaviar som säljs tillbaka till restaurangen igen - allting används och 

återanvänds i en sluten loop och främjar både ekonomin och naturen. (Pawlyn, 2010) 

 

 
Figur 44 - Visuell figur över projektet Cardboard to Caviar. 

Just på grund av komplexiteten i begreppen hållbarhet och hållbar utveckling (och inte minst 

alla underkategorier och begreppens alla olika definitioner, tolkningar och verktyg för det) så 

har detta projekt enbart berört konceptet hållbar design i form av estetisk hållbarhet och 
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faktorerna som gör att människor tenderar att bruka och bevara en produkt över lång tid; de 

estetiska, känslomässiga, funktionella och kvalitetsmässiga faktorerna. Följande kapitel 

kommer gå djupare in på ämnet estetisk hållbarhet i ett försök att förklara hur det skapas.  

 

4.1.1 Designa snabbt eller långsamt inom friluftsbranschen 
 

Buy less. Choose well. Make it last. Quality, not quantity.  

Everybody's buying far too many clothes.  

- (Vivienne Westwood,  

ur Johansson och Nilsson, 2016.) 

 

 

Två begrepp som används särskilt inom 

modeindustrin är fast fashion och slow 

fashion, som i princip beskrivs av sig 

självt. Slow fashion är när kvalitet går 

om kvantitet. Fast fashion har ett 

vinstmaximerande mål där 

samhällstrender styr och utsläpp av 

miljöfarliga material, arbetsförhållande 

och hållbarhet i kvalitet får stå tillbaka. 

Slow fashion kännetecknas av 

långsiktighet och varaktighet där 

hållbarhet och medvetenhet ska finnas 

genom alla led, från producent till 

konsument. Fast fashion kan beskrivas 

som en ond cirkel utan stopp. 

(Johansson och Nilsson, 2016) 
 

Genom tankesättet slow fashion kan 

beteenden hos både konsumenter 

och producenter förändras. Naturvårdsverket föreslår åtgärder inom industrin, från produktion 

till konsumtion och slutligen till deponering. Föreslaget till regeringen innebär bland annat att 

senast år 2025 ska 90 % av insamlat textilavfall förberedas för återvinning, antingen genom 

återanvändning eller återvinning av materialet. (Naturvårdsverket, 2017) 

 

Många svenska företag inom friluftsbranschen har en etablerad metod för att jobba med slow 

fashion och arbetet med hållbarhet. Bland annat var Klättermusen först i världen med att skapa 

en flourkarbonfri jacka 2007, Fjällräven har uppdaterat teknologin i tillverkningen av Kånken, 

vilket medfört att tillverkningen kräver 40 % mindre energi och vattenanvändningen minskats 

med 85 % och Tierra har en kollektion vid namn “Rista” i ett unikt material som tillverkas i 

Sverige som påminner om fleece men som inte sprider microplaster. Houdini arbetar för att 

produkter ska återanvändas, bland annat genom att de säljer second hand i sina butiker där 

kunder även kan hyra och få produkter reparerade och vårdade. Woolpower arbetar med lokal 

produktion och har sömmerskor i Östersund med avtalsenliga svenska löner. 

(Vandringsbloggen, 2016) 

 

Vad som är viktigt att tänkta på är att det inom friluftsbranschen finns flertalet metoder för att 

nå ett hållbart arbete, vissa tänker hållbarhet i produkten i alla led, från produktion och 

arbetsförhållanden i fabriker till material som kan återanvändas. Vissa varumärken satsar på 

Figur 45 - Visuell bild över Fast Fashions onda cirkel 
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att spara energi i tillverkningen, vissa minskar förbrukningen av el eller vatten. Vissa går i 

bräschen för att ta fram nya, hållbara material. Vissa satsar på de sociala aspekterna hos de 

anställda. Friluftsföretagen visar såklart upp den informationen som de är stolta med och som 

de vill exponera, som ett argument utåt och ett sätt att marknadsföra sig. Går det för långt kan 

företag bli anmälda för greenwashing, det vill säga att företagen målar upp en bild av sig själva 

som klimatsmarta och hållbara men där det bakom kulisserna finns en annan värld. 

(Jordensvänner, u.å.) 

4.2 Estetisk hållbarhet och långvarigt uttryck 

4.2.1 Attribut hos produkter med estetisk hållbarhet och långvarigt uttryck 
Samtidigt som det praktiska användandet av konceptet estetisk hållbarhet varierar från små 

vardagliga föremål till byggnader och uppbyggnad av hela städer, finns ändock några 

gemensamma attribut hos estetisk hållbara produkter. Främst är det Harper (2017) och 

Zarafarmand, Sugiyama och Watanabe (2003) som snuddar definitionen av estetisk hållbarhet 

allra tydligast i de studerade litteraturerna.  

 

Harper (2017) menar att estetisk hållbarhet handlar om att ompröva hållbarheten; vilket uttryck 

blir vi människor aldrig trötta på? Vilken design blir långvarig och varför? Hur skapas estetiskt 

hållbara värden? Hon nämner ett och samma mynt som har två sidor; ena sidan som menas The 

Pleasure of the Familiar och ena sidan om The Pleasure of the Unfamiliar.  

 

Dels kan ett estetiskt långvarigt uttryck förklaras utifrån Uppskattningen av det familjära, 

någonting enkelt att ta till sig, som både är minimalistiskt och neutralt i sitt uttryck. Harper 

(2017) menar att ett estetisk långvarigt och hållbart uttryck skapas genom att följa 

grundläggande estetiska regler, såsom symmetri, harmoniska färgscheman, kontinuitet och 

guldförhållanden. Därtill hör även användandet av naturmaterial som åldras med värdighet, 

exempelvis materialet koppar som förändras till en harmonisk grön/blå färg under tidens gång. 

(Harper, 2017) 

 

Å andra sidan kan ett estetiskt långvarigt uttryck förklaras utifrån Uppskattningen av det icke-

familjära, där användaren uppskattar komplexiteten och det oförväntade i en produkt. Det kan 

vara oväntade materialval, med ett osymmetriskt uttryck och ett spretigt och blandat 

färgschema. Harper (2017) menar på att ingen av de olika perspektiven behöver utelämna det 

andra, utan att de helt enkelt är två sidor av samma mynt. Båda perspektiven av uppskattning 

är tillfredsställande, om än på helt olika sätt. Det fundamentala som skiljer dem åt är ett 

historiskt tidsperspektiv mellan det som är vackert och det som är sublimt estetiskt. (Harper, 

2017) 

 

Harper (2017) definierar vad hon menar med ett långvarigt uttryck som i sig skapar estetisk 

hållbarhet. Långvarighet (durability) förklarar hon som: 

 

● Långvarighet associeras med användning av hållbara material som åldras elegant. 

● Långvarighet i material ska ge upphov till enkel reparation eller uppgradering av 

produkten. 

● Långvarighet är ofta förknippat med designlösningar som är enkla att uppdatera med 

ny teknik. 

● Långvarighet kopplas ofta till funktionalitet och flexibilitet. 
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Någonting Harper (2017) frekvent nämner är just en produkts estetiska flexibilitet - The 

expression of flexible aesthetics. I boken går hon djupare in på vilka typiska attribut som finns 

hos estetiskt hållbara produkter med ett långvarigt uttryck.  

 

● Material som aldrig eller sällan behöver tvättas. 

Genom att välja material som sällan behöver tvättas ökar det emotionella bandet mellan 

användare och produkt. Ett par jeans i 100 % bomull ska sällan eller aldrig tvättas då 

passformen blir bättre genom åren, tack vare materialet. En funktionell jacka i fint vaxat 

material behöver sällan eller aldrig tvättas då vaxet gör jobbet, likt kläder tillverkade i 

ull. Bra att tänka på är att valda material måste tåla underhåll, motsatsen är produkt där 

fasaden snabbt blir “tröttare” vid polering eller putsning och då tenderar att minska i 

värde snabbt. 
 

● Produkter som gått i arv 

En begagnad produkt eller en produkt som gått i arv innehåller flertalet historier och 

spår som är svåra att implementera vid skapelsen av helt nya produkter, då dessa spår 

innehåller så mycket historia att de känslomässiga banden blir starkare. Det skapas en 

känsla av unikhet och en positiv stolthet som förs vidare genom generationer. 
 

● Enkelhet att reparera 

Om det inte är möjligt att reparera en produkt, är produkten i sin tur omöjlig att bevara 

och bruka över tid. Designers måste tänka på möjlighet till reparation tidigt i 

designprocessen. Exempelvis kan det handla om att skicka med reservknappar, 

dragkedjor eller vax.  
 

● Ständig överraskningseffekt 

Produkter som ständigt förvånar och överraskar i positiv mening i sin funktion tenderar 

att överträffa användarens förväntningar och blir då en produkt som man brukar och 

bevarar över tid. Användaren vill ständigt återgå till produkten, utforska, lära känna 

produkten mer vilket i sin tur leder till att bandet mellan produkt och användare stärks. 
 

● Flexibilitet och multifunktionalitet 

En produkt som kan användas till fler ändamål än ett har oftast ett långvarigt uttryck 

och en estetisk hållbarhet. En produkt kan bli multifunktionell genom att den har en 

neutral bas men att produkten skräddarsys efter användaren och hennes behov. Ett 

uttryck och ett material som fångar både förnyelsebart och det som kvarstår permanent. 

På så sätt blir produkten flexibel och mångsidig. Exempelvis en jacka som kan 

användas under flera aktiviteter och årstider. 
 

● Tillgodoser förändrade beteenden och behov 

En produkt som har användaren i fokus under hela sin livstid är definitivt en estetisk 

hållbar produkt. En sådan produkt kan exempelvis rengöra sig själv eller ändra form 

efter en ny funktion. Ett behov som användaren hade när hen köpte eller ärvde 

produkten kan ändras över tid. Därför bör en estetisk hållbar produkt ha en form som 

gör det möjligt att ändra dess primära funktion.  

 
 

● Den medfödda berättelsen om användning 

Ett sätt att stärka det känslosamma bandet mellan användare och produkt är att utforma 

produkten som att den har genomgått en historia. Formgivaren implementerar då tid i 

produktdesignen för att skapa en historia. Detta sker tidigt i designstadiet men även 
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under produktion. Kanske kan användaren hitta spår från produktionen som ökar de 

känslomässiga banden. (Harper, 2017)  

 

Enligt forskarna Zafarmand, Sugiyama och Watanabe (2003) är det enklare att visa på 

problemet hos en icke hållbar produkt: en produkt som slutas bruka före slutet av sitt förväntade 

liv. En produkt som är massproducerad, med ett planerat åldrande, med ett material som inte 

åldras med värdighet, som är designade utifrån att de regelbundet ska bytas ut och hålla hjulet 

för konsumtion snurrandes. Således har en estetisk hållbar produkt förmågan att övertyga dess 

användare att bruka produkten tills dess att produktens funktion fallerar. De menar att 

produktens estetik samverkar på både objektivt och subjektivt sätt med produktens hållbarhet, 

både då i praktiken men även genom beteenden, attityder och kultur. (Zafarmand et al. 2003) 

 

Zafarmand, Sugiyama och Watanabe (2003) har genomfört en omfattande litteraturstudie och 

sammanställer attribut hos estetiskt hållbara produkter. De viktar dessa nämnda attribut och 

analyserar hur många gånger de nämns i de olika litteraturerna. Forskarnas slutsats är totalt sju 

estetiska attribut som tillsammans främjar en produkts totala hållbarhet. 

 

● Långvarig estetisk tillfredsställelse (Trovärdighet) 

En produkt med kort estetisk livslängd minimerar produktens totala livslängd medan 

en produkt med lång estetisk livslängd förlänger produktens totala livslängd. 

Dels kännetecknas ofta en sådan produkt av en flexibel och dynamisk estetisk som kan 

åldras estetiskt under användningen samtidigt som den är i harmoni med sin omgivning. 

Och dels kan långvarig estetisk tillfredsställelse vara i omvänd proportion till estetisk 

tristess. En produkt med en kort estetisk livslängd tenderar att trötta ut användaren efter 

tid. Därav anses en framgångsfaktor vara en neutral, tidlös och klassisk design som 

kommer uppmuntra användaren att vilja behålla produkten under lång tid. Exempelvis 

arbetar det svenska bilföretaget Volvo med denna klassiska kvalitet och design vilket 

ibland gör det svårt att identifiera bilens tillverkningsår, då designen inte är tidsbunden. 

(Zafarmand et al., 2003) 

● Estetisk uppgraderbart och modularitet 

Att förlänga en produkts livslängd innebär även att designen ska vara modulär eller 

uppgraderbar. Konstruktören måste implementera en design som möjliggör 

uppdatering eller förändring av funktioner eller teknik. Modulär design möjliggör en 

smidig förnyelse genom utbyte av några nyckelkomponenter. En produkts estetiska 

modularitet kan även utökas genom att alternativa moduler till en produkt designas för 

att öka varianter av en produkt till olika målgrupper, vilket reducerar material och 

energianvändning i produktionen. (Zafarmand et al., 2003) 

● Enkelhet och minimalism 

En design som är enkel i sitt utförande är en effektiv faktor för produktens totala 

hållbarhet. Att minska antalet komponenter och material är två grundläggande principer 

för “Design for Simplicity”. En minimalistisk design är avskalad från icke-funktionella 

ornament och former, med så få komponenter som möjligt för en smidig montering, 

reparation och underhåll. Less Is More främjar produktens elegans och förhållandet 

mellan användare och produkt. (Zafarmand et al., 2003) 

● Logik och funktionalitet 
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En produkts utformning och estetik måste logiskt bildas utifrån dess basala funktion 

och användarens behov och formen måste harmoniseras med denna funktion. 

Produktens logiska form uttrycker tydligt då sin funktion och det anses vara den 

perfekta estetiken. Exempelvis nämns här de flesta musikinstrumenten och traditionella 

snickarverktyg som funktionellt integrerade med en perfekt estetik. (Zafarmand et al., 

2003) 

● Naturliga former och material 

De mest hållbara systemen och mönstren finns i naturen. I naturen är former och 

material perfekt anpassade till funktionerna och allt har en permanent dynamisk estetik. 

Inspiration att logiskt forma produkter utifrån dess funktion (punkt ovan) härstammar 

från biometri, vilket är naturens former och elementära lösningar på problem. 

Naturliga material är återvinnbara och ofarliga för människan och miljön. Att använda 

naturmaterial anses överlägset inom estetisk hållbarhet, då ett sådant material tenderar 

att stärka förhållandet som användaren har med produkten. Naturliga former gör ofta 

en produkt användarvänligt, det förbättrar den estetiska harmonin och människan 

känner bandet till våra rötter i naturen. (Zafarmand et al., 2003) 

● Lokal estetik och kulturell identitet 

Lokal konstruktion och produktion är en framgångsfaktor då de tillåter formen på 

produkten att möta lokala behov och kulturella miljöförhållanden. En lokal 

konstruktion av en produkt tenderar ofta att återspegla de regionala estetiska 

preferenserna och värden som råder geografiskt vilket skapar en samhällsidentitet. 

Produkter med lokal och kulturell identitet involverar ofta traditioner, färdigheter, smak 

och hantverk. Därav blir estetiken tidlös för just den kulturen, det skapas en meningsfull 

kulturell identitet och höjer det familjära igenkännandet och emotionella bandet till 

produkten, såväl som estetisk hållbarhet. 

● Individualism och mångfald 

En hållbar estetik baseras på användares smak och förändringsförmåga. Även om vissa 

människor kan leva på samma plats och tid, kan deras smak inte vara exakt samma. Ett 

effektivt sätt för detta ändamål är att bjuda in användaren i designstadiet. Exempelvis 

lanserade Volkswagen år 1996 en webbplats för att bjuda in användarna att skicka in 

sina kommentarer, idéer och preferenser som sedan utvärderades och togs till vara på. 

Detta gör det möjligt att anpassa designen efter användare och olika tillfredsställande 

estetiska preferenser. En individuell estetik ökar användarens identitet och stärker 

förhållandet som användaren har till produkten och slutligen då även dess estetiska 

hållbarhet. (Zafarmand et al., 2003) Även sportföretagen Nike och Adidas har arbetat 

med denna strategi, då deras kunder har möjlighet att designa egna skor genom färgval 

och materialval, se figur 10 och figur 11.  

 

4.2.2. Sammanställning av nyckelord för estetisk hållbarhet 
Nedan listas en sammanställning över de påträffade framgångsfaktorerna gällande estetisk 

hållbarhet i de studerade litteraturerna (1) och (2). 

 

(1) = Harper (2017) 

(2) = Zafarmand, Sugiyama och Watanabe (2003) 
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Tabell 3 - Framgångsfaktorer för estetisk hållbarhet enligt litteraturen. 

Inneboende karaktärer Framgångsfaktorer för estetisk hållbarhet 

Estetik 

● Minimalism (1)(2), Neutral (1)(2), Symmetri (1), 

Harmoniska färgscheman (1), Kontinuitet (1), Design 

utan datum (2), Långvarig estetisk tillfredsställelse 

(2), Trovärdighet (2), Avsaknad av icke-funktionella 

ornament (2) och Enkelhet (2) 

Känslor 

● Produkter som gått i arv (1), Lokal estetik (2) och 

Kulturell identitet (2) 

● Ständig överraskningseffekt (1), Individualism (2) 

och Mångfald (2) 

● Den medfödda berättelsen om användning (1) 

Funktion 

● Funktionalitet (1)(2), Flexibilitet (1), 

Multifunktionalitet (1) och Logiska former som 

uttrycker dess funktion (2) 

● Enkel reparation eller uppgradering av produkten (1), 

Designlösningar som är enkla att uppdatera med ny 

teknik (1) och Estetisk uppgraderbart och modularitet 

(2) 

● Tillgodoser förändrade beteenden (1) 

Kvalitet 

● Hållbara material som åldras elegant (1)(2), Material 

som aldrig eller sällan behöver tvättas (1) och 

Naturliga former (2) 

 

4.2.3 Värdet av estetiskt hållbara produkter med långvarigt uttryck 
Skapar starka band mellan användaren och produkt 

Värdet i en estetisk hållbar produkt ligger främst i att skapa starka relationer mellan 

slutanvändare, det lokala samhället, kunder och tillverkare, så starka band att produkten inte 

slängs innan dess end-of-life. Ett estetiska hållbart värde är därför baserat på en produkts 

förmåga att behaga en slutanvändare över flera år. Estetiskt hållbart värde kan adderas och 

laddas i en produkt och detta värde kan i sin tur skapa ett sådant starkt band mellan användare 

och produkt att produkten inte slängs. Därför kan en formgivare planera en estetisk hållbar 

produkt och även kontrollera en estetisk hållbar produkt. Enligt Harper (2017) är det dock 

viktigt att inse att den estetiska upplevelsen högst är subjektiv; en person kan bli fäst vid en 

produkt på grund utav personliga minnen. (Harper, 2017)  

 

Minskar vår tids överkonsumtion 

Ett stort värde av estetisk hållbarhet kan uppnås om det kommuniceras rätt. Om en kund blir 

övertalad till att lägga lite mer pengar på en estetisk hållbar produkt som både har lång livslängd 

när det gäller kvalitet och estetik, så bidrar det till att vår tids överkonsumtion minskar. Om 

kunden inte är motiverade att lägga extra pengar på en hållbar produkt med långvarigt uttryck 

blir det svårt för designer att bidra till överkonsumtionen. (Harper, 2017) Ramani, Skerlos och 

Slocum (2010) anser att det är farligt att snabbt anta att vi vet mer om framtidens behov än vad 

vi egentligen gör och att vi inte med säkerhet kan förutse var de största problemen inträffar 

som resultat av konsumtionen och produktionen. (Ramani et al., 2010) Detta ämne är relativt 
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nytt, hållbar utveckling slog igenom 1987 med Brundtlandrapporten, hållbar design och ännu 

mindre estetisk hållbarhet har knappt definierats än. Detta arbete och rapport är bara början på 

något som vi ser kommer komma mycket stort. Något kan inte vara hållbart i framtiden om den 

estetiska biten glöms bort. 

 

Värdet för företagen och samhället 

Det gemensamma värdet av estetisk hållbarhet för företag innebär att marknaden eftersöker 

och kräver mer transparens i företagens produktioner och alla kreativa led. Eftersom krav från 

marknaden ökar innebär det för företagen att det är oerhört viktigt att följa med i satsningen 

mot hållbarhet. Detta pressar företagen att prestera bättre vilket i sin tur är värde för vår planet. 

För samhället innebär en utveckling med produkter med mer estetisk hållbarhet i förlängningen 

en hållbarare värld. 

4.3 Handfasta produktutvecklingsverktyg för hållbar design och 

estetisk hållbarhet 

Användandet av verktyg i produktutvecklingsprocessen adderar struktur, kommunikation och 

specifik kunskap till de olika designfaserna (Lindahl, 2005). På marknaden återses verktyg och 

metoder för i princip alla sorters projekt, allt från att skapa, strukturera, utvärdera, utveckla och 

besluta. En fullständig produktutvecklingsprocess bör visa på vilka verktyg som valdes samt 

när och varför just de verktygen användes. (Lindahl och Ekermann, 2013).  

 

Det finns många anledningar för företag att använda sig utav produktutvecklingsverktyg som 

skapar hållbar design och estetisk hållbarhet. Inte bara är det en fördel för miljön, bortfall av 

resurser inom företaget kan även det minimeras, tillverkningsprocesser effektiviseras, 

användandet av material effektiviseras, ekonomiska resurser fördelas på ett fördelaktigt vis och 

företaget får en bättre ställning på marknaden vid användandet av hållbara verktyg. Verktygen 

skapar en struktur för industridesignern som uppfyller behov hos användaren, dock fokuserar 

verktygen till stor del på miljön och till mindre del på den estetiska biten. Av anledning nämnd 

vid inledning av detta kapitel, att det är viktigt att studera kringliggande strukturer och 

discipliner för att förstå hur en hållbar produkt skapas, presenteras därför här ett urval ur de 

produktutvecklingsverktyg som en formgivare eller konstruktör kan använda sig utav vid 

skapandet av en produkt med hållbar design. 

 

4.3.1 Design for repairability 
Ett smart sätt att förlänga en produkts hållbarhet är att förbättra dess reparations- och 

uppgraderingsmöjligheter. En dragkedja är det som snabbast går sönder på en jacka eller väska, 

att då sy dit dragkedjan på ett sätt som gör det enkelt för användaren att byta dragkedja själv 

hemma, ökar möjligheten till en längre livslängd. För att kunna designa produkter med goda 

möjligheter till reparation krävs stor utvärdering av produkten och användaren, en slags cyklisk 

utvärdering där industridesignen hela tiden studerar hur produkten kan designas om för att vara 

mer behändig för användaren att uppgradera. 
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Figur 46 - Visuell figur över Design for Repairability 

Figur 46 visar Design for Repairability, ett verktyg som lämpar sig för industridesigners. 

Verktyget visualiseras i fem steg i en cyklisk process. 

 

Genom hemsidan Repairability.org får industridesigners hjälp att formge med möjlighet till 

reparation genom att följa vissa steg. 

 

1. Studera produkten - identifiera problemet på produkten 

2. Fyll i detaljer på hemsidan - på verktygets hemsida finns tjugo stycken 

huvudpåståenden där vardera påstående har tre valbara alternativ där ett av de tre 

alternativen ska väljas. 

3. Välj lämpliga reparationsförklaringar 

4. Skapa rapport - tryck på “skapa rapport”. Rapporten skapas och produkten utvärderas 

utifrån tre parametrar (baserat på valda alternativ): goda prestationer, mindre bra 

prestationer och kritiska prestationer.  

5. Förbättra produktens möjligheter till reparation - efter utvärderingen skapas råd 

under varje parameter som industridesignen kan använda för att förbättra sin produkt. 

(Repairability.org, u.å.) 

 

4.3.2 Cradle-to-Cradle 
Ett annat arbetssätt, motsatsen till Cradle-to-Grave (planerat åldrande) som beskrivs under 

kapitel 3.3 Funktion, är Cradle-to-Cradle (vagga till vagga). Principen och arbetssättet har 

utvecklats av författarna Braungart och McDonough (2009) och riktar främst in sig på 

produktionssystem, byggnader och produkter. I deras bok beskriver Braungart och 

McDonough (2009) hur naturens kretslopp kan efterliknas i designprocessen, där varje avfall 

och biprodukt går runt i ett förslutet kretslopp istället för ett linjärt skapa-använd-släng. Istället 

för att energi och material skapas och förbrukas ska det istället sättas i ett cykliskt omlopp. 

Detta innebär att produkter designas på ett sätt som gör att materialen i produkten kan 

klassificeras till två cykliska system: 

 

Biologisk cykel - hit hör material som på ett naturligt sätt kan brytas ner och sättas i omlopp i 

det ekologiska systemet. 

 

Teknologisk cykel - hit hör material som inte är blandade och på så sätt kan återvinnas och 

återanvändas, exempelvis metaller eller oljebaserade plaster. (Braungart och McDonough, 

2009) 
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4.3.3 Det naturliga steget 
I SVIDs guide för hållbarhet, Hållbarhetsguiden, nämns en rörelse och riktlinje grundad av den 

svenska läkaren Karl-Henrik Robért. Robért sammanställde de villkor som han ansåg var 

grundläggande för liv, i syfte att skapa en gemensam förståelse för vad förutsättningarna för 

liv är. År 2008 var arbetet fastställt, en icke vinstdrivande organisation startades och fick 

namnet Det naturliga steget. I huvudsak belyser rörelsen fyra grundläggande delar som krävs 

för ett hållbart samhälle.  

 

1. I ett hållbart samhälle utsätts naturen inte för systematisk koncentrationsökning av 

ämnen från berggrunden. 

2. I ett hållbart samhälle utsätts naturen inte för systematisk koncentrationsökning av 

ämnen från samhällets produktion. 

3. I ett hållbart samhälle utsätts naturen inte för systematisk undanträngning med fysiska 

metoder. 

4. Samt i ett hållbart samhälle hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina 

behov. 

 

Dessa villkor kan användas som en vägledning i valet av material - att exempelvis använda 

mineraler som finns i rikliga mängder istället för de som är sällsynta och att välja material som 

inte är svåra jordens förmåga att återproducera. (Hållbarhetsguiden, u.å.) 

 

4.3.4 Biometri och designspiralen 
För att skapa en hållbar produkt med hållbar design bör 

naturen ses som en skapelsementor som ger insikt i hur 

naturen skapar, återskapar och tar tillvara på resurser. 

Biometri är ett arbetssätt för innovation där man utvecklar 

produkter som imiterar det ekologiska systemen och dess 

mönster eller till och med specifika arters funktioner och 

sätt att leva. Naturen och livsarter har under 3,8 miljoner 

år av evolution utvecklas och löst problem som vi 

människor ständigt inspireras av. Det är då inte helt dumt 

att efterlikna naturens förmåga att lösa dessa problem. 

Ett verktyg för att göra just detta är inspirerat av 

biomimicry-principen och heter Biomimicry Design 

Spiral.  

Spiralen är enligt Biomimicry Institute uppdelad i sex steg: 

 

1. Identifiera en eller fler funktioner som du vill att din design ska utföra 

2. Översätt dessa funktioner in till biologiska termer 

3. Upptäck hur naturens modeller utför funktionen  

4. Efterlikna naturens strategi intill tekniska termer 

5. Inför dessa strategier och tekniska termer i din designlösning 

6. Utvärdera designen utifrån livets principer 

 

Figur 47 visar The Biomimicry Design Spiral, framtagen år 2005 av industridesignern Carl 

Hastrich. Spiralen är en flytande process och kraften av detta tillvägagångssätt är att tiden som 

krävs för att uppnå radikal hållbar innovation minimeras. (Biomimicry Institute, 2018) 

 

 

  Figur 47 Visuell bild över designspiralen 
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4.3.5 Design for sustainable behaviour 
På SVIDs hemsida presenteras ett verktyg vars syfte är att designa och konstruera produkter 

som sedan motiverar användare till ett mer medvetet beteende. Detta syfte innebär att 

designprocessen främst är användarbaserad, där användaren studeras in i det minsta för att 

sedan designa produkter som gör att användaren använder den på rätt sätt och har möjlighet att 

minska sin energiförbrukning. I många fall används teknik eller systemdesign för att motivera 

användaren till detta hållbara beteende. För att fånga en användarbaserad designprocess med 

hållbara beteenden delas processen in i fem strategiska grupper: upplysa, sporra, styra, tvinga 

och matcha.  

 

 
Figur 48 - Visuell figur över Design for Sustainable Behaviour 

1. Upplysa och motivera människor att leva mer hållbart genom att informera och skapa 

mer kunskap kring effekterna av ett ohållbart samhälle, vad som påverkar miljön mest 

i deras beteenden och vilka åtgärder man kan ta till. 

2. Sporra och uppmuntra människor till mer hållbart levnadssätt genom att skapa 

tävlingar och införa belöningar vid uppnådd resursminskning.  

3. Styra designprocessen på det sättet att produkter som skapar hållbara beteenden 

plötsligt känns som det självklara valet. 

4. Tvinga användaren till det minst resurskrävande produktvalet och omöjliggör 

användarens icke hållbara beteenden. 

5. Matcha, anpassa och utforma produkter mot befintliga beteenden för att minska de 

miljömässiga konsekvenserna från beteendet. (Hållbarhetsguiden, u.å.) 

4.4 Framgångsfaktorer i affärsstrategier för hållbar produktutveckling 

Affärsstrategi är en del som inte går att bortse ifrån gällande utveckling av produkter, flera i 

intervjuerna vittnade om detta och vad strategin har för betydelse för utvecklingen. Därför 

studeras i detta kapitel framgångsfaktorer som finns beträffande affärsstrategier för utveckling 

av produkter med estetisk hållbarhet. Tidigare forskning försöker bena ut detta genom att 

studera både externa och interna krafter påverkar affärs- och miljöstrategier, samt hur dessa 

strategier bör se ut för att bygga på hållbar design. För det är ju så att när hållbarhet blir en 

essentiell drivkraft i de stora företagen, är deras vilja och förmåga att sätta utveckling av 

hållbara produkter och innovationer i centrum totalt avgörande för utfallet av ett hållbart 

samhälle, med en hållbar ekonomi och välfärd. (Lundholm och Åström, 2014) 

Industridesigners bär på en unik sits i att kunna påverka hur pass produkter utvecklas med 

miljöstrategi.  
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Enligt industridesignen Borsboom (1991) som utreder bland annat en designers roll i samband 

med miljöstrategi, menar att designers kan betona miljöaspekter och sätta en miljöstrategi i 

centrum. Trots att miljöstrategi i designprocessen har varit på agendan under många, många år 

så är det inte förrän tidigt 90-tal som flertalet verktyg, metoder, checklistor, information och 

arbetssätt som hamnat i knät på industridesigners. Tidigare har det presenterats handfasta 

strategier och verktyg för att skapa hållbara produkter, detta kapitel kommer reda ut vilka 

framgångsfaktorer det finns beträffande affärsstrategier inom verksamheten för utveckling av 

produkter med hållbar design. (Borsboom, 1991) 

 

4.4.1 Tjugo framgångsfaktorer enligt Johansson (2002) 
Johansson (2002) ger en omfattande utredning och presentation av framgångsfaktorer för ett 

företag vid implementering av ecodesign15 i produktutvecklingsprocessen. Artikeln är en 

litteraturstudie som baseras på forskning sedan 2000-talet och lyfter 20 stycken 

framgångsfaktorer inom sex kluster; ledningen, kundrelation, leverantörsrelation, 

utvecklingsprocessen, kompetens och motivation.  

 
Tabell 4 - Framgångsfaktorer vid integration av ecodesign i PU-processen 

Kluster Framgångsfaktorer 

Ledningen 

● Åtagande och stöd ges 

● Tydliga miljömål fastställs 

● Miljöfrågorna behandlas som affärsproblem 

● Ekodesign behandlas inte bara på en operativ nivå, men 

också på strategisk nivå 

● Miljöfrågor ingår vid etableringen av ett företags 

teknologistrategi 

Kundrelation 
● Införande av ett starkt kundfokus 

● Utbilda kunder i miljöfrågor 

Leverantörsrelation ● Nära relation med leverantörer 

Utvecklingsprocess 

● Behandling av miljöproblem tidigt i PU-processen 

● Integration av miljöfrågor i befintlig PU-processen 

● Införande av kontrollpunkter för miljö, granskningar och 

milstolpar i PU-processen 

● Användning av företagsspecifika principer för miljödesign, 

regler och standarder 

● Ekodesign utförs i tvärfunktionella lag 

● Supportverktyg tillämpas 

Kompetens 

● Utbildning och övning ges till produktutvecklingsteamet 

● En miljöexpert stöder utvecklingsaktiviteterna 

● Exempel på bra designlösningar utnyttjas 

Motivation 

● En ny tankegång som betonar vikten av miljöfrågorna blir 

etablerad 

● Närvaro av en miljöhjälte 

● Individer uppmanas att delta aktivt i integrationen av 

ekodesign 

 

                                                 
15 Ekodesign är ett sätt att utforma produkter med särskild hänsyn till produktens miljöpåverkan under hela dess 

livscykel. (Wikipedia, 2018) 
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Utifrån Johanssons (2002) tabell över framgångsfaktorer framgår att ledande befattningshavare 

är ytterst viktiga för att lyckas med att skapa en hållbar design, bland annat då de tillhandahåller 

politiska resurser och finansiering för besluten. För att dessa ledande befattningshavare ska 

prioritera finansiering till hållbarhetsarbetet krävs då ett stort engagemang för frågorna, vilket 

gör att resurserna hamnar på rätt ställe samt att engagemanget sprider sig som ringar på vattnet 

och motiverar övrig personal. Det framgår också att en eller flera miljöhjältar med stor passion 

för ämnet krävs för en framgångsrik integrering av ecodesign. Kunderna är även de ett kluster 

som påverkar framgången med ecodesign och hållbara produkter. (Johansson, 2002) 

 

Johansson (2002) menar att värdet av tabellen med framgångsfaktorer är tvåspårigt; å ena sidan 

att företag vägleds var de ska lägga sina investeringar om de vill skapa hållbara produkter och 

å andra sidan i akademin för att bättre förstå vad som krävs vid skapande av hållbara produkter.  

 

4.4.2 Nio framgångsfaktorer enligt Lundholm och Åström (2014) 
Lundholm och Åström (2014) har skapat en rapport vid namn Innovationskraft för hållbar 

utveckling (2014) och som grundas i Det Naturliga Steget, som beskrevs i kapitel 4.3.3. I 

rapporten beskriver de nio framgångsfaktorer som utifrån Det Naturliga Steget påstås stärka ett 

företags innovationskraft för hållbara produkter. Framgångsfaktorerna ses även som 

egenskaper, kännetecken eller organisatoriska förmågor som lyfts fram. I projektet har 30 

djupintervjuer genomförts med diverse innovations- och hållbarhetsexperter från bland annat 

Assa Abloy, Fjällräven, Veryday, Primus, Klättermusen och KTH. Följande nio 

framgångsfaktorer presenteras i rapporten.  

 

Ledarskap med hållbarhet som drivkraft 

En essentiell katalysator i omställningen till att producera med hållbara produkter är företagets 

ledarskap. Ledningen ska tillsätta ambitiösa men nåbara mål och delmål som förenar 

kortsiktiga och långsiktiga förväntningar. Ledningen ska skapa strukturer, incitament och 

processer som integrerar hållbarhet i verksamheten, för alla inblandade i företaget.  

 

Ett brett och djupgående engagemang 

Det är ytterst viktigt för ledningen att väcka, främja och bibehålla medarbetarnas engagemang 

för hållbarhet, då det givetvis har en betydande roll för hur utfallet av omställningen blir. Hur 

pass engagerade medarbetarna är påverkar i sin tur deras motivation att driva genom 

hållbarhetsarbetet. Detta påverkar i sin tur även trivseln på arbetsplatsen och det upplevda nöjet 

under arbetets gång. 

 

Siktet inställt på full hållbarhet 

Det ses som en framgångsfaktor att sikta på en verksamhet där hållbarheten är fullständig, 

istället för att sikta på små förbättringar. Det gynnar kreativiteten hos medarbetarna, ökar 

potentialen till innovation och ökar motivationen. Alla viktiga frågor kring hållbarhet måste 

fångas i ett slags helhetsgrepp. Spänner ledningen bågen för löst riskerar företaget att falla kort 

och viktiga aspekter kan hamna utanför synfältet och innovationsarbetet.  

 

Hållbarhetsambitionen är operativ och konkret 

Hållbarhetsarbetet och visionen att nå dit måste konkretiseras genom visuella bilder, texter eller 

listor som medarbetarna kan använda dagligen i sitt arbete. Dessa ska vara lätta att använda 

och öka förståelsen för vägen till varje delmål. Ansvar och handlingsutrymme som 

medarbetarna har måste visualiseras i verktyg för att veta vilken kompetens som krävs för vilket 

arbete. Detta gör att individen förstår vilka möjligheter som finns och hur man kan bidra. 
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Trygghet som föder mod 

Det kan vara mycket som står på spel inför ett beslut. Varje medarbetare måste därför ha en 

trygghet som föder mod att fatta ett beslut rörande hållbarhet eller affärsutveckling i 

produktutvecklingen. Trygghet från ledningen föder mod att testa, misslyckas, lyckas och att 

väga risker och möjligheter mot varandra. Allt det är viktigt mot ett hållbart innovationsarbete.  

 

Värdeskapande genom hållbar utveckling 

Att visa ett tydligt ekonomiskt värde med hållbarhetsarbetet - både internt i organisationen och 

externt gentemot kunder och andra intressenter - gör det lättare för organisationen att sätta 

hållbarhetsarbetet i fokus. Att hitta sätt att skapa och förtydliga detta värde är essentiellt för att 

nå affärsframgångar genom hållbar produktinnovation. 

 

Systemperspektiv och påverkan 

I sin strävan mot hållbarhet är det viktigt för företag att förstå vilka yttre faktorer som påverkar 

handlingsutrymmet, i syfte att utöka sina innovationsmöjligheter. Det kan handla om att 

påverka lagar och subventioner genom lobbying16, att samla andra aktörer i värdekedjan för att 

lösa upp gemensamma barriärer eller att påverka och förändra normer och traditioner som 

motverkar hållbarhet för företaget. Här finns enorm potential för företag som lyckas lösa dessa 

barriärsproblem. Om kunden inte efterfrågar hållbara produkter kan företagen skapa en 

efterfrågan genom att minska intresset av de gamla produkterna. Ett exempel är Max 

Hamburgerrestaurang som tillsatte koldioxidfotavtrycket på sina menyer för att öka intresset 

för hållbara lösningar. 

 

Gränsöverskridande samarbeten 

Arbete i krossfunktionella team med överskridande samarbeten möjliggör bättre förutsättningar 

för skapelsen av hållbara produkter. Genom att föra samman olika funktioner, kompetenser och 

aktörer skapas nya möten som i sin tur ger nya infallsvinklar och idéer. Därför är det av stor 

betydelse att företaget arbetar aktivt med att förändra eventuella hinder för gränsöverskridande 

samarbete. 

 

Öppenhet för förändring 

Det fungerar inte att följa samma strategi som tidigare, där strategin till viss del är förändrad 

mot mer hållbar, eftersom det inte blir tillräckligt. För att kunna skapa hållbara produkter krävs 

en ordentlig hållbarhetskultur som kännetecknas av nyfikenhet, öppenhet, nytänkande, 

experimenterande och kontinuerligt tänkande.  

 

4.4.3 Sammanställning av framgångsfaktorer 
Nedan listas en sammanfattning över vad de studerade litteraturerna säger om 

framgångsfaktorer för hållbar produktutveckling och estetisk hållbarhet samt inom vilket 

område eller kluster de hamnar. Tabellen sammanställer framgångsfaktorer för hållbar 

produktutveckling inom affärsstrategier och affärsmodeller och innefattar källa (1) och (2). 

 

1. = Johansson (2002) 

2. = Lundholm och Åström (2014) 

 

                                                 
16 Lobbying innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper 

och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare. (Wikipedia, 2018) 



 

50 

 

Tabell 5 - Framgångsfaktorer och kluster för hållbar produktutveckling 

Område/kluster Framgångsfaktorer för en hållbar produktutveckling 

Företagsledning 

● Åtagande och stöd ges (1) 

● Tydliga miljömål (1)  

● Miljöfrågorna behandlas som affärsproblem (1) 

● Behandling av ekodesign på en operativ nivå, men 

också på strategisk nivå (1) 

● Miljöfrågor ingår vid etableringen av en 

teknologistrategi (1) 

● Ledarskap med hållbarhet som drivkraft (2) 

● Trygghet som föder mod (2) 

Yttre påverkan 

(kunder, leverantörer 

och samhällslagar) 

● Införande av ett starkt kundfokus (1) 

● Utbilda kunder i miljöfrågor (1) 

● Nära relation med leverantörer (1) 

● Systemperspektiv och påverkan (2) 

Utvecklingsprocess & 

teamet 

● Behandling av miljöproblem tidigt i PU-processen (1) 

● Integration av miljöfrågor i befintlig PU-processen (1) 

● Införande av kontrollpunkter och milstolpar i PU-

processen (1) 

● Användning av företagsspecifika principer för 

miljödesign, regler och standarder (1) 

● Arbete i tvärfunktionella grupper (1) 

● Supportverktyg tillämpas (1) 

● Värdeskapande genom hållbar utveckling (2) 

● Gränsöverskridande samarbeten (2) 

● Öppenhet för förändring (2) 

Motivation & kompetens 

● Utbildning och övning ges till PU-teamet (1) 

● En miljöexpert stöder utvecklingsaktiviteterna (1) 

● En ny tankegång som betonar vikten av miljöfrågorna 

blir etablerad (1) 

● Närvaro av en miljöhjälte (1) 

● Individer uppmanas att delta aktivt i integrationen av 

ekodesign (1) 

● Exempel på bra designlösningar utnyttjas  

● Hållbarhetsambitionen är operativ och konkret (2) 

● Ett brett och djupgående engagemang (2) 

● Siktet inställt på full hållbarhet (2) 

5.  Intervjustudie 

Följande analys bygger på det empiriska data som intervjustudien genererade och ligger till 

viss del grund för vidare analys och slutsats för rapporten.   

5.1 Teman och underkategorier 

Den empiriska data sorterades till teman, efter de inneboende karaktärerna. Under varje tema 

skapades sedan underkategorier, enligt vald analysmetod. Underkategorierna kan ses som 
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rubriker innehållande flera framgångsfaktorer, metoder och modeller som representanterna 

påstår sig använda under produktutvecklingen av ny friluftsutrustning.  

 

Ett tema som visade sig tydligt under kodningen var att företagsrepresentanterna pratade om 

deras affärsstrategi. Affärsstrategi i sig korrelerar inte direkt med de inneboende karaktärerna 

i en produkt och handlar inte om hur produktutvecklingsprocessen påverkar den estetiska 

hållbarheten, men spelar en betydande roll i att förklara relationen mellan dem. 

Underkategorierna under temat affärsstrategi är framtagna från litteraturstudie del två i kapitel 

4.4.3.  

 

Tabell 6 nedan presenterar de fyra teman som representerar en produkts inneboende karaktärer 

och deras underkategorier, samt det femte temat affärsstrategi. 

 
Tabell 6 - Teman och underkategorier från intervjustudien 

Estetik 

Avsaknad av ornament 

Följa företagets design-handbok 

Personlig anpassning 

Färgval och användande av färg 

 

Känslor 

Smart användning av storytelling 

Uppmuntra till hållbart beteende 

En produkts signaler 

 

Funktion 

Design med användaren i fokus 

Form follows function 

Affordance och användarvänlighet 

Testförfarande 

Multifunktionalitet 

 

Kvalitet 

Användarorienterad kvalitet 

Teknisk och funktionell kvalitet som skapar lång livslängd 

Miljövänliga material som åldras med värdighet 

Lyft fram produktens ursprung 

 

Affärsstrategi 

Företagsledningen 

Yttre påverkan (kunder, leverantörer och samhällslagar) 

Utvecklingsprocess och teamet 

Motivation och kompetens 

5.2 Presentation av empirisk data 

Denna del är uppbyggd efter de underkategorier som kodades i intervjustudien ovan, kapitel 

5.1. Varje underkategori är indelad efter färg efter övergripande tema. Gul, röd, grön och blå 

efter de inneboende karaktärerna och grå för affärsstrategi. Underkategorierna inleds alla med 

en kortare sammanfattande text och presenterar sedan det som framkom under intervjuerna, i 

flytande text och med utdragna citat. Se bilaga 2 för djupgående presentation av empirisk data.  

5.3 Vem bär ansvaret för estetisk hållbarhet? 
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En av frågeställningarna som företagsrepresentanterna även fick svara på handlade om vem 

eller vilka som bär ansvaret för estetisk hållbarhet. Denna frågeställning besvaras här, under 

kapitel 5, på grund av att svaret enbart baseras på den empiriska datan från intervjustudien och 

inte på data från litteraturstudien. Att besvara frågeställning 1 var ett led i att förstå den 

övergripande forskningsfrågan. 

 

Frågeställning 1: Vem bär ansvaret för att en produkt brukas och bevaras över tid? 

Svaren på frågan varierar bland företagsrepresentanterna. Somliga redogör att det är fullt ut är 

industridesigners ansvar att fånga behov och omvandla ett problemområde till en relevant 

lösning, medan andra lägger ansvaret hos företagsledningen som ska tillsätta rätt resurser för 

att estetisk hållbarhet i produkter ska vara möjligt. Det finns även de som menar att kunden bär 

det största ansvaret då produkten slutligen hamnar i deras händer och ska brukas och vårdas på 

ett klokt sätt. 

 

Formgivare, konstruktörer och designteamet 

Dock svarar majoriteten att det är formgivare, konstruktörer och designteamet som först och 

främst bär ansvaret för att en produkt blir estetisk hållbar men som av användaren brukas och 

vårdas över tid. Det är designteamet som ska definiera lösningen och måste då få första 

kontakten med slutanvändaren. Designers måste äga problemet och samtidigt känna sympati 

för slutanvändaren - designers måste nästan bli slutanvändaren för att kunna skapa en sådan 

sympati för dennes situation. På det sättet blir produkten en relevant och vettig produkt som 

fyller ett relevant behov och kommer då att leva ett långt liv. Flera av representanterna menar 

mer eller mindre att desto längre designers sitter vid sitt skrivbord och konstruerar produkter 

utan att träffa sina slutanvändare, desto dummare blir lösningen. Det är designerns ansvar att 

först och främst observera slutanvändare, fånga in kunskaper kring slutanvändarens egna liv, 

observera vilka tankesätt och beteende de har och därefter skapa hållbara produkter med 

inneboende karaktärer som attraherar och fyller användarens behov över tid. 

 

En produktutvecklare och industridesigner arbetar alltid i en kontext och ett sammanhang, det 

vill säga nutid. Nutiden stipulerar på ett sätt vilka rådande samhällstrender, vilka former och 

vilka estetiska uttryck som just nu uppskattas eller inspirerar. Många anser att det är något som 

en designer inte behöver ta till sig, men däremot bör kännas vid och vara varse om.  

 

För produkter där de inneboende egenskaperna är viktiga spelar industridesigner en avgörande 

roll för produktens slutgiltiga framgång, menar många. En estetisk produkt kan bringa stolthet 

och tillhörighet redan i utvecklingsstadiet, då en tilltalande produkt kan verka motiverande, 

stärkande och kan förena samtliga berörda i projektet. En tilltalande produkt kan verka 

stärkande och förena produktutvecklingsteamet. En hållbar och estetisk produkt är då något 

som flera vill stå bakom och stoltheten bland personalen ökar, engagemang bland personal 

nämns i flera intervjuer. Industridesignens roll har som grundläggande mål att uttrycka 

produkten, det vill säga forma dess lösning på ett praktiskt problem. Detta till skillnad från 

andra discipliner som verkar med estetik (exempelvis konstformer) där deras grundläggande 

mål är att uttrycka upphovsmannen, konstnären genom sina verk. 

 

Företagsstrategi och företagsledningen 

Det finns de som hävdar att ansvaret ligger i företagets affärsstrategi och hos 

företagsledningen. Företaget bär ansvar att tillsätta en affärsstrategi som främjar utveckling av 

hållbara produkter samt att miljöproblemen behandlas som affärsproblem. ansvar och riktning, 

Tydligt fokus från ledningen, utbildning och engagemang för hållbar design av de egna 

anställda är en gemensamma nämnare från alla deltagande företag. Inom företaget kan 
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corporate storytelling användas för att ena alla medarbetare för att arbete mot samma mål, med 

samma visioner och värderingar. Företagsledningen skapar framtidsvisioner och lägger 

budgetar, därför bär de ett ansvar på att tillsätta rätt resurser på en organisationell nivå. Dessa 

resurser krävs dels för att formgivare ska kunna ha möjlighet att skapa hållbara produkter och 

dels för att ge produkter en andra chans på marknaden, i form av återvinning, återanvändning, 

second hand och så vidare.  

 

En annan aspekt på materialåtervinning är även hur företagen tar till vara på outnyttjade 

material. Att exempelvis bränna upp fullt fungerande lager av tyg, för att de är överflödiga eller 

inte är aktuella för kommande kollektioner är förekommande i denna bransch men flera av de 

deltagande företagen säger sig göra på annat sätt. Det finns de som skänker outnyttjat material 

från lager till olika hjälporganisationer, eller säljer vidare till mindre företag eller skapar nya 

produkter på överblivna material. Flera företag nämner välgörenhets- och hållbarhetsprojekt 

som tar vara på överblivet material eller produkter. Ett projekt som nämns i en intervju är 

swapstores, ett initiativ där kunder lämnar tillbaka använda produkter, exempelvis kläder eller 

tillbehör som fortfarande har god funktion, för att sedan säljas vidare som begagnat till nya 

kunder. Flera företag tar ansvar genom att på olika sätt tillvarata material och spill, exempelvis 

genom att sy upp inte fullt så stora kollektioner eller sy upp från gamla mönster. 

 

Dessutom bör försäljningsstrategin vara hållbar, i syfte att minska överkonsumtion och utbilda 

sina kunder. Flera företagsrepresentanter menar att deras produkter sällan eller aldrig hamnar 

på rea i butik, då det är ett sätt att förminska dess hållbara estetik. Detta är en genomtänkt 

strategi och främjar hållbarhet på flera sätt. Butikerna som säljer produkterna är medvetna om 

att produkterna är återkommande, de vet om att de kan sälja samma typ av handskar nästa år 

och kan ta fram samma produkter nästa gång det blir säsong. Även kunderna vet om vilka 

produkter som är återkommande, vilket inte pådriver en stress som kan leda till 

överkonsumtion och därmed överproduktion. Produkter med ordinarie pris sänder signaler 

såsom “produktkvaliteten är hög och pålitlig och jag investerar i en bra produkt”. Att företag 

medvetet tänker på denna strategi innebär att de medvetet formger produkter som de av 

erfarenhet vet har trygga lösningar som kunder efterfrågar och modeller som överlever 

generationer. 

 

Företaget bär också stort ansvar i hur produkterna marknadsförs, då en hållbar 

marknadsföringsstrategi kan leda till att användaren brukar och bevara produkten över tid.  Kan 

företagen, exempelvis genom storytelling, skapa förutsättningar att slutanvändare och produkt 

får starka band. Företaget har ansvaret att förmedla utbildning och information kring hur 

produkten ska användas samt vårdas av sin användare, i syfte att kunden ska bevara produkten 

väl över tid. Detta kan handla om att informera om hur materialet ska tvättas, hur kunden kan 

uppdatera komponenter i produkten eller var kunden ska vända sig om produktens 

komponenter har gått sönder.  

 

Slutanvändaren 

Några av företagsrepresentanterna menar att det är slutanvändaren som bär ansvaret för att 

produkten faktiskt används och vårdas över generationer. Slutanvändaren bör hålla sig 

informerad och jämföra olika produkter, varumärken och ursprunget i produktens material. Om 

konsumenten väljer en produkt som är hållbart producerad är definitionen av estetisk hållbar 

upp till kunden. Det är kunden som bestämmer om den tycker att produkten har en estetisk som 

är värd att bevara och behålla. Vid köp är det kunden som bör fundera på om produkten är 

återkommande och inte en snabb trend, men över tid är det ett val som samma person gör om 

produkten fortfarande håller estetiskt.  
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Det är slutanvändaren som tar beslut att inte köpa nytt fast det gamla fortfarande fungerar. 

Kundens beteende och roll i denna utveckling är stor, det är kunden som måste ändra beteenden 

och se och förstå att det är efterfrågan som styr. Kunden måste framöver ändra inställning från 

hets och stressshoppingbeteende till att köpa för att äga för resten av livet. När kunden får 

denna inställning kan intressanta konsekvenser inträffa och kunden värderar andra saker. Detta 

kan resultera i mer genomtänkta och i längden fler tillfredsställande köp. 

 

Samhället och politiken 

Flera företagsrepresentanter kan ana politiska beslut som i framtiden förhindrar 

överkonsumtion och ohållbar produktion, men att frågan måste upp på nationell eller till och 

med global nivå för att sätta ramar kring hur produkter ska få produceras. När 

materialrestriktioner sker tvingas producenterna jobba med bättre lämpade material och 

kunderna tvingas köpa efter vad som finns och produceras.  

 

Det finns historiskt flera fall där restriktioner kring material har gjorts och samhället har följt 

efter. Flera av företagsrepresentanterna belyser vikten av att jobba med dessa märkningar och 

certifikat. Representanterna inser att det dels är bra märkningar men också att det kan komma 

att krävas framöver och att de då har ett försprång gentemot de konkurrenter som inte jobbar 

med exempelvis märkningar kring hållbara material. Dock påpekar många 

företagsrepresentanter att ansvaret för estetisk hållbarhet är en dyr prislapp, dock så tar 

företagen risker genom att välja ny teknik trots att vinstmarginaler minskar och osäkerheten 

ökar. 

6. Analys och viktning av all insamlad data 

6.1 Sortering av framgångsfaktorer inom de inneboende karaktärerna 

Av all insamlad data från litteraturstudie del 1 (se kapitel 3) och litteraturstudie del 2 (se kapitel 

4) samt intervjustudie (se kapitel 5) framkom ett stort antal framgångsfaktorer när en estetisk 

hållbar produkt skapas. För att förstå sambandet mellan dessa framgångsfaktorer skedde en 

viktning av samtliga. 

 

Samtliga framgångsfaktorer skrevs ned på post-it lappar och blev totalt 97 stycken till antalet. 

Framgångsfaktorerna sorterades och grupperades enligt de inneboende karaktärerna, där varje 

faktor analyserades genom muntlig diskussion. Vissa framgångsfaktorer var snarlika och kunde 

strykas samt vissa faktorer slogs samman. Denna indelning gjordes för att möjliggöra viktning 

av framgångsfaktorer samt för att kunna utläsa förhållanden och relationer mellan varandra för 

att få fram vilka faktorer som spelar störst roll.  
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Figur 49 - Sorteringsteknik av framgångsfaktorer 

 
Tabell 7 - Indelning av framgångsfaktorer till tillhörande karaktärstyp 

Inneboende karaktär 

(antal)  

Framgångsfaktorer 

Estetik (33 stycken) 

Uppskattning av det familjära, icke-familjära, ej högljudd 

design, begriplig, design som tydligt visar funktionen, förståelse 

av objektets funktion, asymmetrisk (“attention”), symmetri, 

synas, gömma sig, varaktigt uttryck, naturliga former, förstora 

och förstärka, gyllene snittet, less is more, bassortiment i färger 

(liten del kan ändras i säsongsfärger), ren design, enkelhet, 

harmoniska färgscheman, gruppering, kontinuitet, klassiska 

färger, inte lägga till onödiga detaljer/sömmar, kontraster, färg 

som är enkel att beskriva, trendoberoende, förstärkningsdetaljer 

(ta fram snarare än att dölja), design utan datum, avsaknad av 

icke-funktionella ornament, hög affordance, inga konstiga 

språng åt olika håll, minimalism, oväntade material. 

Känslor (24 stycken) 

 

Personlig identifiering, produkthistoria, lär känna produktens 

design, designa som om produkten genomgått en historia, 

individualism och mångfald, ärlig, kulturell identitet, 

storytelling, positiva signaler, säker, känsla av tillförlitlighet 

och/eller stolthet, igenkänning, överträffa förväntningar 

(upptäckta funktioner efter användning), trovärdighet, ärvda 

produkter, förståelse av produktens identitet, metaforer, ständig 
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överraskningseffekt, designer med personligt intresse för 

produkten, Aha-upplevelse, uppmuntra till hållbart beteende, 

lokal geografisk estetik, unikitet i sitt uttryck, produktutveckling 

utifrån design-DNA från företaget. 

Funktion (29 stycken) 

 

Bekvämlig, design för reparation, bra passform, funktionalitet, 

logik, trygga lösningar, tillgodose förändrade behov, så få 

komponenter som möjligt, mål för funktioner(för att kunna 

mäta), effektiv, flexibilitet, fälttest, skräddarsydd design, 

användbart, ej tidsbunden lösning på funktionen, design för 

uppgradering, förmåga att meddela att produkten går att laga, 

design för underhåll/rengöring, form follows function, 

modularitet, multifunktionell, användarbaserad funktion och 

design, fri från irrelevanta funktioner, biometri, funktion utifrån 

naturens element, tillförlitlig design, labbtest, innovativt, 

kunskaper kring huvudfunktionen. 

Kvalitet (11 stycken) 

 

Slitstarkt material (material som passar till 

användningsområdet), slow fashion, terroir, visa ursprunget till 

produktens komponenter, miljövänliga material och 

framställningar, naturmaterial med elegant åldrande, cirkulära 

kretslopp, material som sällan eller aldrig tvättas, 

återvinningsbara material, leverera det kunden betalar för och 

förväntar sig, ta vara på materialspill. 

6.2 Kodning av framgångsfaktorer 

Samtliga framgångsfaktorer kodades inom varje inneboende karaktär, för att finna kluster av 

faktorer av samma slag. Detta gjordes för att skildra vilka framgångsfaktorer som är av större 

vikt. Klustren skapades utifrån efter den övergripande innebörden hos varje tema. 

 
Tabell 8 - Framgångsfaktorer och nyckelfaktorer inom karaktärsdraget estetik 

Kluster Framgångsfaktorer 

Minimalism Uppskattning av det familjära, ej högljudd design, ren design, 

enkelhet, inte lägga till onödiga detaljer/sömmar, 

trendoberoende, design utan datum, avsaknad av icke-

funktionella ornament, inga konstiga språng åt olika håll, 

gömma sig, gruppering, minimalism, less is more, gyllene 

snittet, naturliga former.  

Överraskande design Icke-familjära, synas, asymmetrisk (“attention”), förstora och 

förstärka, förstärkningsdetaljer (ta fram snarare än att dölja), 

kontraster, oväntade material. 

Tydligt formspråk Begriplig, design som tydligt visar funktionen, förståelse av 

objektets funktion, hög affordance. 

Konstant balans Symmetri, varaktigt uttryck, kontinuitet. 

Förklarande 

färgscheman 

Bassortiment i färger (liten del kan ändras i säsongsfärger), 

klassiska färger, harmoniska färgscheman, färg som är enkel 

att beskriva. 
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Tabell 9 - Framgångsfaktorer och nyckelfaktorer inom karaktärsdraget känslor 

Kluster Framgångsfaktorer 

Identifiering Personlig identifiering, individualism och mångfald, kulturell 

identitet, känsla av tillförlitlighet och/eller stolthet, 

igenkänning, förståelse av produktens identitet, unikitet i sitt 

uttryck, lokal geografisk estetik. 

Produkthistoria Produkthistoria, designa som om produkten genomgått en 

historia, storytelling, ärvda produkter, metaforer, designer med 

personligt intresse för produkten, produktutveckling utifrån 

design-DNA från företaget. 

Produktsignaler Positiva signaler, säker, ärlig, trovärdighet. 

Positiv lucköppning Lär känna produktens design, överträffa förväntningar 

(upptäckta funktioner efter användning), ständig 

överraskningseffekt, aha-upplevelse, uppmuntra till hållbart 

beteende. 
 

Tabell 10 - Framgångsfaktorer och nyckelfaktorer inom karaktärsdraget funktion 

Kluster Framgångsfaktorer 

Användarvänlig design Bekvämlig, bra passform, skräddarsydd design, användbart, 

form follows function, funktionalitet, användarbaserad 

funktion och design, effektiv, kunskaper kring 

huvudfunktionen, trygga lösningar, logik, tillförlitlig design, 

fri från irrelevanta funktioner. 

Grundlig testfas Labbtest, mål för funktioner (för att kunna mäta), fälttest.  

Design för underhåll Design för reparation, design för underhåll/rengöring, förmåga 

att meddela att produkten går att laga. 

Möjlighet till 

uppgradering 

Design för uppgradering, multifunktionell, modularitet, 

flexibilitet, tillgodose förändrade behov, så få komponenter 

som möjligt, ej tidsbunden lösning på funktionen, innovativt. 

Inspiration från naturen Biometri, funktion utifrån naturens element. 

 

 
Tabell 11 - Framgångsfaktorer och nyckelfaktorer inom karaktärsdraget kvalitet 

Kluster Framgångsfaktorer 

Beständiga material Slitstarkt material (material som passar till 

användningsområdet), miljövänliga material och 

framställningar, naturmaterial med elegant åldrande, cirkulära 

kretslopp, material som sällan eller aldrig tvättas, 

återvinningsbara material. 

Kvalitet framför kvantitet Slow fashion, leverera det kunden betalar för och förväntar 

sig, ta vara på materialspill. 

Framhäv ursprung Terroir, visa ursprunget till produktens komponenter. 
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6.3 Viktning av framgångsfaktorer inom varje inneboende karaktär 

 
Figur 50 - Viktning av framgångsfaktorer inom karaktärsdraget estetik 

Inom karaktärsdraget estetik är det tydligt att “minimalism” som kluster av framgångsfaktorer 

är av störst vikt för estetisk hållbarhet. Därefter kommer “överraskande design” och “tydligt 

formspråk”. 

 

 
Figur 51 - Viktning av framgångsfaktorer inom karaktärsdraget känslor 

Inom karaktärsdraget känslor är det “identifiering” som kluster av framgångsfaktorer som 

bidrar mest till en produkts estetiska hållbarhet. Därefter kommer “produkthistoria” och 

“produktsignaler”. 
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Figur 52 - Viktning av framgångsfaktorer inom karaktärsdraget funktion 

Inom karaktärsdraget funktion är det tydligt att “användarvänlig design” som kluster av 

framgångsfaktorer är viktigast för estetisk hållbarhet. Därefter kommer möjlighet till 

“uppdatering” och “grundlig testfas”. 

 
Figur 53 - Viktning av framgångsfaktorer inom karaktärsdraget kvalitet 

Inom karaktärsdraget kvalitet är det tydligt att “beständiga material” som kluster av 

framgångsfaktorer är viktigast för en produkts estetiska hållbarhet. Därefter kommer “kvalitet 

framför kvantitet” och “framhäv ursprung”. 
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6.4 Relation: inneboende karaktärerna i en produkt och deras 

tillhörande framgångsfaktorer 

 

 
Figur 54 - Diagrammet visar inom vilken karaktär som flest framgångsfaktorer påträffas 

Detta visar att i detta forskningsprojekt har attribut som tillhör karaktären estetik nämnts flest 

gånger av de fyra karaktärerna, därefter hamnar funktion och känslor. Enligt denna rapport 

har minst antal attribut nämnts till den inneboende karaktären kvalitet. 

 
Figur 55 - Förhållandet mellan varje framgångsfaktor inom respektive karaktär 
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6.5 Sortering av framgångsfaktorer efter betydelse 

 
Figur 56 – Relation: en produkts inneboende karaktärer och dess estetiska hållbarhet. 

Diagrammet ovan visar vilken framgångsfaktor som väger tyngst och är av högst vikt för 

estetisk hållbarhet samt färgen visar vilken inneboende karaktärstyp den hör till. 

Att avläsa från figur 56 ovan är det en estetisk framgångsfaktor som är av högst vikt för estetisk 

hållbarhet, nämligen minimalism. Den står för 15,5 % av det totala antalet framgångsfaktorer. 

Därefter kommer en framgångsfaktor av funktionell karaktär, vilken är användarvänlig design. 

Att avläsa av resten av diagrammet är dock de inneboende karaktärerna relativt utspritt där 

inget tydligt samband finns mellan dem. Här presenteras framgångsfaktorerna i en lista över 

dess påverkan på resultatet för att nå en estetiskt hållbar produkt. 

 

1. Minimalism  

2. Användarvänlig design  

3. Identifiering 

4. Möjlighet till uppgradering  

5. Överraskande design  

6. Produkthistoria  

7. Beständiga material  

8. Positiv lucköppning  

9. Tydligt formspråk  

10. Förklarande färgscheman  

11. Produktsignaler  

12. Design för underhåll  

13. Konstant balans  

14. Grundlig testfas  

15. Kvalitet framför kvantitet  

16. Inspiration från naturen  

17. Framhäv ursprung  
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7. Resultat  

Ett kvalitativt resultat skiljer sig i sin natur från kvantitativa resultat då inga faktiska siffror, 

data eller beräkningar kan presenteras. Det kan vara nya begrepp som identifierats, mönster 

eller teman man funnit, modeller för hur saker och ting hänger ihop eller nya hypoteser att 

pröva. (Hedin, 1996) Därav består resultatet av detta projekt av det som är användbart, det som 

faktiskt producerats av all insamlad data. 

 

1. Ett sambandsdiagram som visar relationen mellan framgångsfaktorer för estetisk 

hållbarhet i produkter och en produkts inneboende karaktärer, samt hur faktorerna 

påverkar och relaterar till varandra, med fokus på friluftsutrustning.  

 

2. Ett visuellt produktutvecklingsverktyg i form av en designanalys som realiserar 

resultatet från sambandsdiagrammet.  

7.1 Svar på forskningsfrågan 

Vilka framgångsfaktorer finns beträffande utveckling och utvärdering av estetiskt 

hållbara produkter, med inriktning på svenska företag som designar och producerar 

friluftsutrustning? 

 

Svaret på forskningsfrågan hänvisar både till hur dessa inneboende karaktärer bör utvecklas 

men också vilka framgångsfaktorer, i form av attribut, som bör följas för att uppnå estetisk 

hållbarhet. 

 
Figur 57 – Relation: en produkts inneboende karaktärer och dess estetiska hållbarhet 

Minimalism, användarvänlig design, identifiering och möjlighet till uppgradering 

Minimalism är det attribut som tydligast väger mest för att skapa estetiskt hållbara produkter. 

Parollen Less is more och att designa med avsaknad av icke-funktionella ornament är två 

nyckelfaktorer i minimalism vilka tillsammans skapar estetisk hållbarhet i produkter. Detta kan 
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handla om att inte lägga till onödiga sömmar, snitt eller detaljer. Ornament, enligt litteraturen 

och intervjustudien, tenderar att främja och följa samhällstrender, vidare kan det rentav göra 

att produkterna hamnar i ett tidsbundet fack som då inte gör produkterna trendoberoende. En 

design utan datum som minskar risken för produkterna att hamna på rea skapar långvarighet. 

 

Det är återkommande både i litteraturen och i intervjustudien att vi uppskattar det familjära, 

det vi förstår och det som inte tar konstiga språng åt olika håll. En enkel och ren design som 

inte är högljudd och skriker på uppmärksamhet i alla detaljer. Det vill säga att ett tydligt 

formspråk som talar om för kunden att detta är genomtänkt, detta kommer att hålla och fungera 

för dig över tid, stärker den estetiska hållbarheten.  

 

Att skapa en form som följer funktionen, ett tydligt formspråk med en trygg lösning där 

slutanvändaren förstår funktionen och blir varse om hur produkten ska användas, är en stark 

framgångsfaktor. Alla utföranden på produkten fyller därav ett syfte och ingenting lämnas åt 

slumpen. Designen är bekvämlig, har bra passform och är sammantaget användarbaserad. Den 

är logisk, har en tillförlitlig design och är fri från irrelevanta funktioner.  

 

Produkter där slutanvändaren förstår produktens identitet och personligen identifierar sig med 

den skapar ett starkare band. Identiteten kan bygga på lokal geografisk estetik eller en kulturell 

identitet som efterfrågas av slutanvändaren, där en känsla av stolthet infinner sig som 

sammanfaller med det slutanvändaren vill identifiera sig med. 

 

Att designa för uppgradering innebär att göra produkter modulära och till viss del med så få 

komponenter som möjligt, där delar kan uppgraderas, läggas till eller bytas ut efter förändrade 

behov. Produkter med dessa egenskaper blir då estetiskt flexibla och innovativa i sin 

utformning, samtidigt blir de multifunktionella och tillgodoser förändrade behov med en 

funktion som inte är tidsbunden, vilket bidrar till att produkter som bevaras och brukas över 

tid. 

 

Överraskande design, produkthistoria, beständiga material och positiv lucköppning  

En produkt med en överraskande design som till viss del tar användaren utanför hens 

komfortzon är en framgångsfaktor. Detta kan kopplas till människans biologiska förmåga och 

uppskattande av att lösa problem och se mönster. Det innebär att slutanvändaren lär känna sin 

produkt över tid, nya funktioner eller överraskningar i produkten upptäcks, vilket kan innebära 

positiva lucköppningar i samband med användande av produkten. Det kan handla om att en 

nyinköpt vandringsryggsäck dels fungerar bra vid förvaring i trånga utrymmen och därefter 

inser användaren att ryggsäcken även är totalt beständig mot regn, vilket då även möjliggör 

och förenklar vid underhåll och rengöring och produkten har överträffat förväntningarna. 

Överraskande design skapar en känsla av att “någonting händer” som imponerar på 

användaren. Det kan vara detaljer som förstoras eller förstärks, en formgivning som syns, 

sticker ut och tillhör något som är icke-familjärt - en design som är unik i form av asymmetri, 

där designen stör den traditionella harmonin.  

 

En framgångsfaktor är en design som även gör att användaren stannar upp och ser över sina 

dagliga rutiner, vilket kan leda till mer hållbart beteende. Har produkten även blivit laddad 

med historia och att den har en transparent design som tydligt berättar denna historia, 

exempelvis genom spår från produktion eller storytelling, vilket ökar det känslomässiga bandet 

mellan användare och produkt. Ser användaren att produkten genomgått en ordentlig och 

grundlig designprocess där formgivarens noggranna arbete framhävs tenderar det att öka 
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förståelsen för produktens uppkomst. Dessa historier fyller dess värde om de är så tydliga att 

användaren snabbt kan applicera och förstå dem. Produkter bör utvecklas utifrån ett design-

DNA från företaget som grundas i företagsfilosofin. Produkten som dessutom utvecklats utifrån 

ett personligt engagemang och intresse för produkten tenderar att bli mest estetiskt hållbara. 

 

En annan framgångsfaktor för estetisk hållbarhet är att använda beständiga och slitstarka 

material som passar till användningsområdet.  En produkt med naturmaterial som åldras fint 

och som höjer värdet på produkten snarare än sänker det under åldrandes gång. Detta skapar 

en djupare relation mellan slutanvändare och produkt, slutanvändaren tenderar att vårda 

produkten över generationer, samla minnen i produkten och även låta någon ärva produkten 

när det tillfället infaller. Har material som är återvinningsbara och/eller har miljövänliga 

framställningar använts tenderar slutanvändaren att stärka bandet till sin produkt i och med 

den emotionella kvalitet som förpackas i produktens material. Förstärkningsdetaljer som är 

synliga finns av en anledning, de tenderar att tala om för slutanvändaren att produkten går att 

lita på; signaler som skapar tillförlitlighet, en djup relation och som främjar estetisk hållbarhet.  

 

Tydligt formspråk, förklarande färgscheman, produktsignaler, design för underhåll och 

en konstant balans 

Lyckas formgivaren förmedla begriplighet i en design som tydligt visar funktionen, med 

förklarande (nästintill metaforiska) färgscheman och positivt klingande produktsignaler 

(såsom att en jaktkniv är vass och styv) så tenderar de långvariga känslorna för produkten att 

öka. Vore det tvärtom skulle slutanvändaren ge upp hoppet efter tid, då hen inte förstår eller 

begriper sig på produktens funktioner eller kapacitet. Användarens fysiska eller emotionella 

förväntningar måste mötas; om en design signalerar att produkten är tung ska den också vara 

tung i handen, om en design ser mjuk ut ska den också vara mjuk för användaren. För att lyckas 

måste designern sätta sig in i vad användaren upplever och förstå vilka triggerpunkter 

slutanvändaren har. Sammanfattningsvis bör produkten vara enkel att koda och känna igen och 

användaren ska snabbt få förståelse för objektets funktion, genom dess signaler. 

 

Formge för underhåll är en framgångsfaktor som både litteratur och intervjustudie belyser 

starkt för att skapa estetiskt hållbara produkter. Just i friluftsbranschen kan det handla om att 

kunna vända ut och in på plagget för att komma åt sömmar, konstruera dragkedjor så att de är 

lätta att byta ut eller förstärka de ställen som utsätts för förslitning. Detta för att underlätta för 

att kunden själv ska underhålla sina produkter eller för att förenkla för reparation hos skräddare 

eller sömmerska. Det ska vara enkelt att tvätta eller rengöra och att formen och materialet ska 

vara tillåtande för det ändamålet. 

 

Med en konstant balans menas ofta en design som är symmetrisk, en okomplex form med 

kontinuitet och harmoniska linjer. En konstant balans är familjär för ögat; en ärlig och säker 

design som har ett varaktigt uttryck och är trovärdig för slutanvändaren. 

 

Bestående färger med långvarigt uttryck är oftast dova, klassiska eller naturlika färger. Det är 

färger som är harmoniska, som använder naturens element som metafor, färger som är 

lättmatchade med andra färger. Att använda sig utav färger som knyter an till varumärket och 

företagsfilosofin är också en framgångsfaktor, då det kan skapa hållbar estetik över tid. 
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Grundlig testfas, kvalitet framför kvantitet, inspiration från naturen och framhäv 

ursprung 

En grundlig testfas med labbtest för material och relevanta fälttester med utvärderingar är en 

framgångsfaktor för att uppnå satta mål för funktioner och behov. Om en industridesigner kan 

leverera det kunden betalar för och förväntar sig når man ett möte och en relation som tenderar 

att fördjupas, slutanvändaren får det hen förväntar sig och mer därtill när förväntningar 

överträffas. Lyckas företag förmedla kvalitet framför kvantitet med goda argument och varför 

kunden ska satsa på det, upplever kunden med tiden förhöjd kvalitet. 

 

Framgångsfaktorer är också att ta hänsyn till resurser, utnyttja materialspill och gärna visa 

ursprunget till produkters komponenter. Kan företag framhäva produktens ursprung, ge 

grundlig information kring var produkten producerats och av vem och gör det möjligt för 

användaren att spåra materialets ursprung, stärks förtroendet till produkten och varumärket. 

 

Att använda inspiration från naturens element och att efterlikna naturens lösningar på problem 

(biometri) skapar en estetisk hållbarhet. Naturens lösningar, dess skönhet och färger är sådant 

som håller över tid och det är en framgångsfaktor att transformera det till produktdesign.  

 

Affärsstrategi med siktet inställt på full hållbarhet 

Oundvikligen finns många framgångsfaktorer i företagens affärsstrategier. De uppenbarar sig 

i både interna och externa kluster såsom företagsledningen och styrelsen, yttre påverkan (såsom 

kunder och leverantörer), under utvecklingsprocessen och i teamet samt i personalens 

kompetens och motivation. Flest framgångsfaktorer finns internt inom företaget. Lyckas 

företagen greppa tag om dessa framgångsfaktorer och implementera dem kan en mer hållbar 

produktutveckling skapas. Till följd av detta stöttas även utvecklingen av estetisk hållbarhet 

inom en produkts inneboende karaktärer, dess estetik, känsla, funktion och kvalitet. 

 

Företag som arbetar med att förankra normer, värderingar, mål och visioner hos sina anställda, 

exempelvis genom corporate storytelling, anses som en framgångsfaktor för företag i strävan 

att nå hållbar produktutveckling. Corporate storytelling används internt för att ena de anställda 

så att de arbetar mot samma mål samtidigt som det stärker gemenskapen och företagskulturen. 

Engagemanget hos de anställda är viktigt och avgör hur pass hållbara produkterna som skapas 

blir. Närvaro av en miljöhjälte eller miljöexpert i utvecklingsteamet är en slående 

framgångsfaktor, som i ur och skur lyfter engagemang i frågan. Ledarskapet ska från tidig start 

ha hållbarhet i sikte och ska förmedla trygghet som föder mod hos kollegorna att ta beslut. 

Team som arbetar tvärfunktionellt med mycket utbildning är en framgångsfaktor. Samtidigt bör 

kontakten och relationen med leverantörerna och kunderna vara god och kontinuerlig. 

 

Sammanfattningsvis är det en framgångsfaktor för företaget att ha siktet helt och hållet inställt 

på hållbarhet. Medarbetarna måste känna sig delaktiga i ett arbete som grundas på goda 

värderingar för att fortsätta att arbeta för en hållbar produktutveckling. 
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7.2 Designanalys för estetisk hållbar friluftsutrustning 

 

Designanalysen är uppdelad i fem pedagogiska steg, där de fyra första stegen baseras på 

sambandsdiagrammet, figur 56, och presenterar framgångsfaktorerna för en estetisk hållbar 

produkt. Det femte och sista steget summerar totalen och visar i antal poäng/procentsats hur 

pass väl produkten är estetiskt hållbar. Se bilaga 3 för förklaring till hur stegen i designanalysen 

skapades. 

 

Syfte: Designanalysen är ett relativt verktyg där designteamet kan jämföra ett produktkoncept 

a mot ett produktkoncept b, för att i stora drag kunna avgöra vilket av koncepten som är mer 

eller mindre estetisk hållbar, genom poäng. Designanalysen används antingen för 

produktkoncept som är i idéstadiet, produkter som är under utveckling eller för att 

vidareutveckla en färdigutvecklad produkt.  

 

Mål: Målet med designanalysen är att underlätta för designteamet att fatta klokare beslut i 

designprocessen. 

 

Värde: Designanalysen är till för att en redan färdigutvecklad produkt eller en produkt i 

utveckling eller på idéstadiet ska stämmas av gentemot varje framgångsfaktor för estetisk 

hållbarhet, i syfte att öka chansen att bli estetisk hållbar över tid.  

 

Vem: Riktar sig till vem som helst i designteamet som är med i utvecklingen av produkten. 

 

När: Kan användas under hela designprocessen, men får bäst genomslagskraft i planerings- 

och konceptgenerering stadiet.  

 

Innan användning av designanalysen bör designteamet först och främst göra en grundlig 

kundanalys för att specificera slutanvändaren och hens behov för att känna till hur 

slutanvändaren kommer använda produkten och i vilket kontext. Dessutom bör teamet 

grundligt förstå företagets filosofi samt veta hur, var och i vilket sammanhang som produkterna 

ska säljas. Följande designanalys kan inte genomgås om inte ovanstående genomgås. Se bilaga 

4 för tydlig manual till hur designanalysens steg ska genomföras och vad delarna innehåller. 
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Figur 58 - Steg 1 i designanalysen 

Steg 1 i designanalysen motsvarar de fyra viktigaste framgångsfaktorerna enligt 

sambandsdiagram figur 56. Under steg 1 kan totalt 45 poäng uppnås, se totalboxen. 

Totalpoängen baseras på att de fyra första framgångsfaktorerna tar upp cirka 45 % i 

diagrammet. Under steg 1 finns de fyra viktigaste framgångsfaktorerna för estetisk hållbarhet, 

varav även där finns de högsta möjliga poängen. Här är det alltså viktigt att få en hög 

procentsats då dessa faktorer är väsentliga att uppnå.  

 

 
Figur 59 - Steg 2 i designanalysen 

Steg 2 i designanalysen motsvarar de 5–8 viktigaste framgångsfaktorerna enligt 

sambandsdiagram figur 56. Under steg 2 kan totalt 25 poäng uppnås, se totalboxen. Under steg 
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2 finns de fyra nästkommande viktigaste framgångsfaktorerna för estetisk hållbarhet, varav 

även där finns de högsta möjliga poängen.  

 

 
Figur 60 - Steg 3 i designanalysen 

Steg 3 i designanalysen motsvarar de 9–13 viktigaste framgångsfaktorerna enligt 

sambandsdiagram figur 56. Under steg 3 kan totalt 20 poäng uppnås, se totalboxen. Dessa 

framgångsfaktorer är den nionde till trettonde i ordningen av viktigaste faktorer. 

 

 
Figur 61 - Steg 4 i designanlysen 

Steg 4 i designanlysen motsvarar nummer 14–17 framgångsfaktorerna enligt sambandsdiagram 

figur 56. Under steg 4 kan totalt 10 poäng uppnås, se totalboxen. De fyra framgångsfaktorerna 

är de som har viktats lägst gentemot de andra. 



 

69 

 

 

 
Figur 62 - Steg 5 i designanalysen 

Steg 5 i designanalysen består utav ett resultatark där användaren för in samtliga poäng från 

steg 1–4. Poängen från alla steg räknas ihop för att slutligen placera totalsumman i relation till 

maxbeloppet 100. På så sätt får användaren en totalprocent i hur väl produkten uppfyller 

estetisk hållbarhet. Detta bör inte ses som en matematisk sanning, utan mer en rådgivare eller 

ett mindset där ett produktkoncept a kan jämföras med ett annat produktkoncept b. Därefter är 

det upp till designteamet att avgöra om siffran är tillfredsställande eller om konceptet eller 

produkten ska förbättras utifrån framgångsfaktorerna. 
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8. Analys 

8.1 Den ofrånkomliga paradoxen 

“Kan verkligen design - som trots allt förknippas med produktion och konsumtion av prylar i 

snabb takt - och hållbar utveckling förenas? Meningarna går isär, minst sagt. Önskan om mer, 

nytt och bättre är lika mycket mänsklig drivkraft som marknadsekonomiskt bränsle. En önskan 

som bidrar lika mycket till framsteg som vansinnig överkonsumtion, lika mycket förbättrade 

innovation som oreparerbara miljöeffekter. En omöjlig paradox, menar somliga, att önska 

både tillväxt och hållbar utveckling. Andra anser att fortsatt tillväxt och hållbarhet visst kan 

samexistera. En utmaning som även designvärlden aktörer är i full färd med att förstå och 

agera efter”  

– (Helgeson och Sommar, 2012, s. 16) 

 

Texten beskriver paradoxen som projektgruppen har brottats med under hela projektet. Denna 

rapport grundas i en bransch där företagen måste lansera kollektioner varje år för att fortsätta 

existera som varumärke på marknaden. Slutar de producera kommer de inte överleva. Därav 

framhäver de sin hållbara utstrålning, samtidigt som flera ton kläder och utrustning produceras 

och konsumeras. Retoriken blir lika paradoxal som Systembolagets “Köp gärna, men drick 

helst inte”. Vad än de medvetna företagen gör blir det alltid mer prylar, som bidrar till 

överkonsumtion. Konsumtion av varor och produkter kommer aldrig gå att hejda, men det går 

att bromsa takten på konsumtionscykeln. 

8.2 Kritisk analys av projektets resultat 

Den framtagna designanlysen är ett väldigt pragmatiskt förhållningssätt och lösning till en 

komplex fråga. Dess existens täcker ett stort område och råder inte för att skapa en matematisk 

sanning kring förhållandet mellan estetik och en produkts hållbarhet, snarare för att fungera 

som ett relativt verktyg där designteam kan jämföra ett produktkoncept a mot ett annat 

produktkoncept b. Det är en vägvisare som praktiskt ska underlätta för beslutstagaren att fatta 

ett klokare beslut ur ett estetiskt hållbarhetshänseende, både under utveckling av produkten och 

i utvärderingsprocessen. Det är även så att teamet inte nödvändigtvis behöver använda alla steg. 

Det är extremt komplext och inte användbart att använda alla framgångsfaktorer för en och 

samma produkt, då vissa framgångsfaktorer till och med talar emot varandra. Däremot kan 

designteamet nå en skräddarsydd strategi genom att handplocka de framgångsfaktorer som bäst 

skapar estetisk hållbarhet i produkten. Teamet kan därför bygga en produkt som delvis sticker 

ut - överraskande och oväntad - och som delvis smälter in - minimalistisk och logisk. 

 

Detta projekt fokuserar på svenska företag som designar och utvecklar friluftsutrustning och 

resultatet fokuserar främst därför på friluftsutrustning. Projektgruppen anser dock att chansen 

är stor att verktyget kan användas till andra produktsegment. 

 

Då personlig smak i många fall baseras på upplevda händelser och minnen så är varje 

människas smakupplevelser högst känslomässiga och subjektiva - och därav väldigt svåra för 

designers att kontrollera och styra. Framgångsfaktorerna i designanalysen kan dock vara 

missvisande om bedömningen viktas felaktigt och vissa bedömningar kan vara subjektiva. De 

verktyg som presenteras under resultat i denna rapport är också subjektiva och bygger på 

bedömning, kan därmed också tolkas. De verktyg som tagits fram till resultat i denna rapport 

uppmuntrar och stödjer i projektet att jobba med en produkts inneboende karaktärer för att 
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främja den estetiska hållbarheten. Dock är det bevisat att det trots allt finns gemensamma 

element för vad vi upplever som skön design och många utav de universella principerna 

existerar i designanalysen som presenteras i projektet. Intentionen i skapelsen av 

designanalysen var att fånga dessa signifikanta estetiska upplevelser som högst är subjektiva 

och formulera dessa till principer i en designanalys. Lyckas designteamet fånga några av dessa 

principer ökar chansen att en estetisk hållbar produkt utvecklas med ett långvarigt uttryck.  
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9. Slutsats och diskussion 

9.1 Uppfyllande av projektets syfte och mål  

>Syftet med detta projekt var att klargöra och identifiera framgångsfaktorer hos estetiskt 

hållbara produkter, med fokus inom svenska företag som utvecklar friluftsutrustning, som en 

designer måste överväga under produktutvecklingsprocessen. 

Syftet är idag uppfyllt. Framgångsfaktorer för estetisk hållbarhet presenteras i denna rapport i 

form av en visuell designanalys. 

 

>Den övergripande målformuleringen med detta projekt var att generera ett visuellt 

produktutvecklingsverktyg med tillhörande sambandsdiagram, innehållande 

framgångsfaktorer för utveckling av produkter med estetisk hållbarhet.  

Projektgruppen har uppfyllt den övergripande målformuleringen. Ett visuellt 

produktutvecklingsverktyg i form av en designanalys med tillhörande sambandsdiagram 

presenteras i denna rapport. 

 

>Delmålet med litteraturstudien var att identifiera minst tjugo stycken framgångsfaktorer för 

hållbar produktutveckling och estetisk hållbarhet i existerande forskning. 

Delmålet med litteraturstudien är uppnått, fler än tjugo stycken framgångsfaktorer i form av 

attribut hos produkter som främjar estetisk hållbarhet har identifierats. 

 

>Delmålet med intervjustudien var att intervjua fem stycken svenska företag som designar och 

utvecklar friluftsutrustning, samt att identifiera tjugo stycken framgångsfaktorer i form av 

attribut hos produkter som främjar estetisk hållbarhet.  

Delmålet med intervjustudien är idag uppnått, fler än fem intervjuer har genomförts och fler än 

tjugo stycken framgångsfaktorer i form av attribut hos produkter som främjar estetisk 

hållbarhet har identifierats. 

9.2 Värdet av projektet 

Vilket värde har projektets resultat för praktiken? Skapar projektets resultat en grund för samtal 

mellan människor inom det studerade fältet? Den övergripande slutsatsen från detta projekt är 

att friluftsutrustning definitivt kan formges till att bil ett estetisk hållbar, både i termer som 

estetik, känsla, funktion och kvalitet. 

 

Den andra stora slutsatsen av detta projekt är att implementering av arbetssätt kring estetisk 

hållbarhet i produkter är väldigt viktigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Kan produkter 

utvecklas med ett långvarigt uttryck bevaras de längre och är därmed ett avgörande steg i att 

dämpa vår tids överkonsumtion och slit-och-släng kultur.  

 

Utfallet av detta projekt skapar diskussion och kritik mot det för givet tagna; varför produkter 

formges och ser ut som de gör och varför vi väljer att bevara och vårda vissa produkter. 

Författarna av detta projekt har som avsikt att ge läsaren en ny insyn på våra konsumtions och 

produktionssätt, samt förmedla till framtidens industridesigners hur de kan tänka för att skapa 

produkter som innehar en hållbar estetik. 

 

Estetisk hållbarhet i produkter som forskningsområde är relativt nytt och värdet att kolla på 

detta framöver kommer vara av stor vikt, ett relevant ämne som alla bör begrunda och reagera 
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mot. Forskning kring detta behövs för att bygga vidare kunskap och verktyg och senare även 

lagar och regler på hur estetisk hållbarhet ska genomföras.  

9.3 Rekommendation om vidare forskning inom området 

 

● Hur mycket spelar en produkts livslängd i förhållande till andra miljörelaterade 

problemområden? 
 

● Hur skulle samhällsekonomin och globalisering utvecklas och påverkas utifall 

produkter fick en betydligt längre livslängd? Hur påverkas faktorer såsom inkomst, 

arbetslöshet, affärsstrategier och hur produkter säljs?  
 

● Om konsumtion och produktion minskar och dämpas avsevärt till följd av estetisk 

hållbara produkter, hur pass väl gynnas miljön och vårt klimat? 
 

● Flera tester av designanalysen måste genomföras ute bland företag. Rekommendation 

är att undersöka och utreda designanalysen för att eventuellt utveckla den för att 

optimera det som fungerar. 
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Vi hyllar resurser. Vi hatar avfall. 
(Åsa Andersson, Peak Performance) 

 

 

 

 

 

Vårt varumärke bygger på funktionalitet och slitstyrka men även hållbarhet.  
(Erik Blomberg, Tierra)  

 

 

 

 

 

 

 

Material och lösningar som är hållbara både för oss användare och planeten. 
(Erik Blomberg, Tierra) 

 

 

 

 

 

 

Att förena användbarhet och extrem hållbarhet med miljömedvetenhet. 
(Isabelle Malm, Klättermusen) 
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https://www.fjallraven.se/high-coast-trail-20
https://www.wildearth.com.au/buy/hilleberg-anjan-2-gt-light-weight-2-person-4-seaso/16311
https://www.wildearth.com.au/buy/hilleberg-anjan-2-gt-light-weight-2-person-4-seaso/16311
https://www.klattermusen.com/sv/herr/jackor/10250m-brede-jacka-herr-ebony/
https://www.klattermusen.com/sv/herr/jackor/10250m-brede-jacka-herr-ebony/
https://www.fjallraven.se/kajka-75
https://www.naturkompaniet.se/shop/fjallraven-kajka-100-F27097/
https://iprice.my/vaude/
http://www.patagonia.com/product/mens-retro-pile-fleece-pullover/22810.html?dwvar_22810_color=NVYB&cgid=mens-jackets-vests#tile-56=&start=1&sz=72
http://www.patagonia.com/product/mens-retro-pile-fleece-pullover/22810.html?dwvar_22810_color=NVYB&cgid=mens-jackets-vests#tile-56=&start=1&sz=72
http://www.patagonia.com/product/mens-retro-pile-fleece-pullover/22810.html?dwvar_22810_color=NVYB&cgid=mens-jackets-vests#tile-56=&start=1&sz=72
http://www.lillaedet.se/omsorghjalp/giftasigborgerligvigsel.505.html
https://www.google.se/search?q=backpack+well+used&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp_oeD647aAhUIESwKHU-uDVYQ_AUICigB&biw=766&bih=746#imgrc=k3jDqb1WuCxUqM:&spf=1522233906802
https://www.google.se/search?q=backpack+well+used&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp_oeD647aAhUIESwKHU-uDVYQ_AUICigB&biw=766&bih=746#imgrc=k3jDqb1WuCxUqM:&spf=1522233906802
https://www.google.se/search?q=backpack+well+used&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp_oeD647aAhUIESwKHU-uDVYQ_AUICigB&biw=766&bih=746#imgrc=k3jDqb1WuCxUqM:&spf=1522233906802
https://www.min-mave.dk/artikel/baby-leksikon/fodtoj.html
http://polar.fjallraven.com/about-polar/the-story/
https://www.fjallraven.com/about-fjallraven/history
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Figur 30 ursprungskälla: https://www.canvasbutik.se/fototapeter/pafagel-fototapet.html 

(Hämtad 2018-04-19) 

Figur 31 ursprungskälla: http://foxtrail.fjallraven.com/2017/07/11/how-to-take-care-of-your-

kanken/ (Hämtad 2018-03-18) 

Figur 32 ursprungskälla: https://www.instagram.com/p/Bd18kTelD9W/?taken-

by=hestragloves (Hämtad 2018-03-18) 

Figur 33 ursprungskälla: https://www.journeys.com/product/Fjallraven-Kanken-Backpack-

Yellow-30279 (Hämtad 2018-03-17) 

Figur 34 ursprungskälla: https://genius.com/Jones-tender-lyrics (Hämtad 2018-05-07) 

Figur 35: Egen bild 

Figur 36 ursprungskälla: https://ferrari-liker.deviantart.com/art/Dodge-Challenger-RT-

113101997 (Hämtad 2018-04-03) 

Figur 37 ursprungskälla: https://www.fjallraven.se/keb-eco-shell-jacket (Hämtad 2018-04-03) 

Figur 38 ursprungskälla: https://www.quitokeeto.com/products/hohenmoorer-y2-monostahl-

chefs-knife?variant=1000065201 (Hämtad 2018-03-15) 

Figur 39 ursprungskälla: https://www.pinterest.se/pin/484277766176109364/ (Hämtad 2018-

04-21) 

Figur 40 ursprungskälla: https://www.fjallraven.se/kajka-75 (Hämtad 2018-03-02) 

Figur 41 ursprungskälla: http://www.peachriot.com/reading-normans-design-of-everyday-

things-and-emotional-design/ (Hämtad 2018-04-12) 

Figur 42 ursprungskälla Grönroos 2002, s.77 

Figur 43 Egen bild 

Figur 44 Egen bild 

Figur 45 ursprungskälla: https://www.slowfashion.nu/vad-ar-slow-fashion/ (Hämtad 2018-

03-20) 

Figur 46 ursprungskälla: http://repairability.org (Hämtad 2018-02-22) 

Figur 47 ursprungskälla: https://biomimicry.org/biomimicry-design-spiral/ (Hämtad 2018-03-

08) 

Figur 48 ursprungskälla: http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Process/Metoder/Design-

for-Sustainable-Behaviour/ (Hämtad 2018-04-01) 

Figur 49-62: Egna bilder 
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11. Bilagor  

Bilaga 1 - Frågeformulär  

 
Intervjustandard 

● Är det okej för dig att vi spelar in den här intervjun? 

● Vi planerar att transkribera denna intervju i text och använda den i vår rapport. 

Är det okej för dig? Vi kan skicka utskrift till dig. 

 

1. Kan du beskriva din roll och vad som ingår för arbetsuppgifter? 

2. Hur många är ni som jobbar med produktutveckling? 

3. Hur definierar ni estetisk hållbarhet/hållbar design/tidlös design och vad innebär det 

för företaget? 

4. Skapar hållbar design mervärde för företaget? 

5. I er produktutvecklingsprocess, vilka verktyg eller strategier använder ni er av för att 

skapa för hållbar design/som inte känns föråldrad? (styrdokument, checklistor, 

handfasta verktyg?) 

6. Hur arbetar ni med att ta fram nya idéer? Hur väl ta ni hänsyn till kunder? Vilka 

behov grunder nya idéer sig i för att leverera en funktion? 

7. Vilka verktyg överför och omsätter behoven till kriterier i er PU-process? 

8. Hur testar ni era idéer? 

9. Vad är er röda tråd, formgivningsmässigt? 

10. Använder ni er av något typ av design-DNA? Eller jobbar designer fritt? 

11. Hur tänker ni gällande färgsättning? 

12. Vilka känslor tror ni att era produkter skapar? Vilka signaler sänder era produkter ut? 

13. Hur lång livslängd har era produkter? 

14. När ni tittar på era produkter, brukar ni förutspå då om de produkterna är hållbara 

över tid? Och hur görs det isåfall? 

15. Hur tror ni att ni kommer att arbeta om 10–20 år från nu? (designa/producera/sälja) 

16. Hur tror ni ert persona kommer se ut om 10–20 år? 

17. Hur kan era metoder eller strategier förbättras för att skapa ännu mer hållbar design? 

18. Vad är framgångsfaktorn när ni designar över tid, dvs lång livslängd och 

generetionslös? 

 

Injutervjustandard på engelska 

1. What we really want to talk about today is tools in your design process how they are 

working with the aesthetic aspect of the product. 

2. What is sustainable design and figuration for you? 

3. In a product development process, which tools for sustainable product development 

are you using? 

4. How do you think that the tools treat the aesthetics/the beauty and the figuration? Is 

there any phase in the tools where the aesthetics disappear? 

5. How do you work with ageless design that does not feel outdated? 

6. What is the most important thing when designing over time? 

7. Which kind of persona/target group do you design to? Is the target group really living 

a sustainable life? 
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Bilaga 2 –  Ingående information kring underkategorier  

1. Avsaknad av ornament 
Om produkter är utformade efter en estetik som uttrycker funktionaliteten tenderar vi att gilla 

det än mer. Vi tenderar helt enkelt att estetiskt tycka om det som fungerar. Detaljer som adderas 

till det kan uppfattas som tidsspecifika ornament eller som ornament kopplade till kultur. 

Trygga lösningar (nämns tidigare i rapporten) är lösningar som vuxit fram och visats sig 

fungera, estetiskt eller funktionellt, över tid.  Bra design och trygga lösningar är ärlig och 

innehåller så lite design som möjligt, det vill säga estetik utan ornament, mönster eller detaljer. 

 

Många har i intervjuerna vittnat om att friluftsbransch särskiljer sig i avseende att funktionen 

används som en ledstjärna för estetiken. Estetiken har i första hand bestämts av användnings-

området, senare designhandboken och allra sist av trender. Det är en bransch som inte arbetar 

med fast fashion eller snabba trender. Hestra beskriver trygga lösningar och att de litar på sin 

erfarenhet samt att de inte tar så många konstiga språng utåt olika håll. Tierra beskriver vidare 

att det ”inte ska finnas massa konstiga sömmar på deras produkter som är fräsiga utan att de 

måste fylla en funktion”. Man skulle kunna nämna detta som minimalistisk design vilket i sin 

tur till viss del är kopplad till vår kultur och skandinaviska arv. Det ska då sägas att det kan 

vara just för oss som det fungerar över tid, just för att minimalistisk formgivning är rotad i vår 

historia. 

 

Det är en balansgång mellan att göra design med “less is more” som paroll och att skapa en 

attraktiv produkt som inte uppfattas tråkig. Självklart kan detaljer läggas till för att skapa ett 

designspråk eller för att göra produkter attraktiva och intressanta för köparen att slå till. Det 

kan också vara detaljerna i sig som köparen sen identifierar sig med och för den personen gör 

att produkterna behålls över tid. De deltagande företagen var överlag inställda på att det var 

trygga lösningar och design utan ornament som innebär en estetisk hållbarhet. 

Sammanfattningsvis bör en estetisk hållbar produkt inte skrika på uppmärksamhet i alla 

beståndsdelar; färg, funktion, material och detaljer. En produkt som har avsaknad av opassande 

ornament är en framgångsfaktor, då hjärnan har en begränsad kapacitet att ta in detaljer. Vi har 

evolutionärt lärt oss att sortera ut det som är viktigt och uppskatta det som har relevans. 

 

Don’t overdesign the product in general. Try to keep it simple.                                                                                                                        
(Jacopo Bufacchi, Haglöfs) 
 
Så fort du börjar lägga till onödiga sömmar eller detaljer så blir det nästan ornament, 
då blir det mer mot trender, och vi försöker hålla oss borta från trender.                                                                                                                                         
(Niklas Kull, Fjällräven) 
 
Men vi adderar ingenting som ornament, utan det ska finnas där av en anledning.                                                                                                                  
(Erik Blomberg, Tierra) 
 
Inga linjer ska vara onödiga. Att sätta en söm i ryggen utan att det behövs är det 
ultimata misslyckandet, det gör ingenting det enda det kan göra är att det går sönder 

fortare eller att det läcker.                                                                                                                 
(Niklas Kull, Fjällräven) 
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2. Följa företagets designhandbok 
Införandet av en designhandbok som följer företagets DNA har stor påverkan på produktens 

estetiska hållbarhet. Företag som använder sig av en tydlig linje i sina produkter förenar inte 

bara produkterna i sortimentet utan även de anställda att jobba mot samma mål. De flesta 

företag använder sig av designhandböcker som en del av sin affärsstrategi. De är skrivna utifrån 

företagets grundidé, hur de vill utveckla sina produkter och till vem. Handböckerna innehåller 

kriterier kring utformning och uttryck, om funktioner, om material och färger för att kunna nå 

det som är ett företags core, deras innersta DNA. 

 

Haglöfs beskriver det bra, att det är viktigt att ha kriterier och ett ramverk att verka inom för 

att kunna uttrycka ett varumärke och däri arbeta fritt och samtidigt att boxen måste vara lite 

öppen för att inte ”döda all kreativitet” hos sina designers. Handböckerna används som en 

riktning inom företaget för att de ska veta sin nisch och sitt område. Företagen använder sig av 

handböckerna men för företag som har få nya medarbetare eller mindre till storleken känner de 

sina produkter bättre. Tierra beskriver det som att de bläddrar genom sin designhandbok då och 

då för att checka av att ”okej, ligger det här i linje med det vi en gång har sagt att det är det här 

Tierra handlar om” och Hestra intygar att mycket av känslan sitter i ryggraden.  

 

Flera företag vittnar om vikten av att dokumentation för att nya designers eller formgivare ska 

kunna arbeta efter företagets ursprungliga idé. Utvecklingen av en designhandbok kan ske 

successivt men bottna i en filosofi som grundade företaget från början. Ett tydligt uttryck som 

symboliserar varumärket vittnar många om är en framgångsfaktor till estetisk hållbarhet, 

kunder känner igen sig och köper inte bara produkten utan också filosofin och företagets 

värderingar.  

 

Our job with the design-DNA is to define how some people can recognize it is Haglöfs 

from distance. 
(Jacopo Bufacchi, Haglöfs) 
 
Jag tror på det att man ska ha liksom sitt tydliga språk så att man har sin nisch.  
(Marianne Knutsson Hall, Hestra) 
 
Och förstår man ursprunget så kan man skapa hur mycket nya saker som helst. 
(Isabelle Malm, Klättermusen) 

Så ser du ”åh där är Fjällräven” för att den är tydlig med två sömmar och kanske en 

dragkedja och så är den matt. Där skiljer den sig. Vi har tur att kunna vara så på ett 
sätt. Så håller vi oss till det där så kan vi hålla vår identitet. Och så har vi vår logga som 

är en läderpatch eller en mer vår röda logga som är på Kånken. 
(Niklas Kull, Fjällräven) 
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3. Personlig anpassning 
Något som verkligen skulle göra produkter hållbara är om produkter anpassas efter exakt de 

personliga preferenser som finns. Om estetiken och utseendet på en produkt kan förändras om 

önskemål och behov finns. Detta är en smart strategi, att lämna över designen till användaren, 

för att veta vad som är hållbart och snyggt. Nya tekniker kan komma att möjliggöra det här 

framöver. 
 

Personlig anpassning kommer i framtiden vara en enorm framgångsfaktor, enligt majoriteten 

av representanterna. Klättermusen tror att framtiden kommer innebära ännu mer kundinriktning 

på individnivå, speciellt inom viss produktkategorier där kunden beställer till speciella ändamål 

vilket gör att företag inte behöver ha stora lager. Om kunden upplever att produkten är 

personligt anpassad tenderar det till långvarig användning. En grundlig formgivning som håller 

och är beständig, men där slutanvändaren själv får bestämma färg och/eller material. Om 

företagen gjort grundstrukturen och slutkunden gör vissa val ökar känslan av att ”det är min 

produkt” vilket i slutändan påverkar den estetiska hållbarheten. Att lyckas skapa personlig 

anpassning, utan att frångå design-DNA, kommer framöver vara av ännu större vikt för att öka 

den estetiska hållbarheten i produkter. 

 

Att sälja direkt till slutkonsument är något som spås hos flera företag. En sådan utveckling 

skulle innebära att företag kan producera på beställning, inte köpa upp stora mängder tyg eller 

ha produkter liggande på lager. En sådan utveckling skulle påverka hållbarheten i stort. 

Så det är en sak som är intressant framöver att man kommer att se att folk kommer vilja 
ha mer udda grejer och letar efter det. 
(Marianne Knutsson-Hall, Hestra) 
 
Kan man hitta vägar att inte vara styrd utav det, kvantiteterna, då har man ju plötsligt 

mycket större möjligheter för individuella val till exempel. Med placeringar av fickor, 
färger.  
(Erik Blomberg, Tierra) 
 
Det kommer alltid vara så att folk förändras i hur de vill ha sitt uttryck. Men om saker 

och ting fungerar i det de är tänkta att fungera som, det tror jag är grunden. 
(Isabelle Malm, Klättermusen) 
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4. Färgval och användandet av färg 
Att välja rätt färgsättning är ett sätt att skapa estetisk hållbarhet samt ett tydligt sätt för 

företag att märka ut sin nisch. Färg kan användas för att följa specifika trender eller som 

metaforer för naturens element. Färg i kombinationer, color blocking, kan skapa kontraster, 

eller för att skapa symmetri i en produkt eller för att användas för att gruppera detaljer i en 

produkt (grouping), vilket får hjärnan att hitta mönster och samband. 
 

Färgval är något som tycks vara en del i designhandboken hos de flesta tillfrågade företagen. 

Färg skapar igenkänning hos kunder där färg och färgkombinationer finns i varumärket och 

produkterna. Hilleberg har en tydlig strategi kring sina färger, de är funktionella mot hur deras 

tält används, antingen vill folk gömma sig och då är det grön eller sandfärg som gäller. Eller 

så vill folk synas, antingen genom att de ska fotas eller ur säkerhet- och räddningssynpunkt och 

då är det röda tält som gäller.  

 

Tierra har en intressant strategi gällande hur de ser på hållbarhet i färgval. Enligt deras filosofi 

är hållbara färger sådana färger som är “lätta att uttrycka”. Det vill säga de färger som är tydliga 

och inte de som ”ligger och glider, som blå-grön-aktig eller röd-rosa-lila”. De färger som är 

långlivade och håller över flera säsonger är de som man utan tvekan kan bestämma och tydligt 

säga vad det är för färg. Även kallade klassiska färger. 

 

Hestra har en tydlig strategi med det vita lädret och en klar klassisk färgkombination 

tillsammans med det. Det har blivit ett uttryckssätt för de som de gärna förknippas med och 

som skapar en igenkänning hos kunder. Color blocking lyfts fram hos alla företag, som jobbar 

med det på ett eller annat sätt.  

 

Bara några företag använder sig av trendinstituter för att kolla av vilka färger som trendmässigt 

kommer, andra kompletterar med någon säsongsfärg per år för att attrahera eller för att skapa 

nyheter som lockar. Flera företagsrepresentanter säger att de har ett begränsat antal färger i sitt 

bassortiment och att de enbart ändrar en liten del till olika säsonger. Många av de deltagande 

företagen säger att deras kunder inser att det är de klassiska färgerna som är mest gångbara 

över tid och oftast väljer slutkunderna ändå ”säkra” färger som håller över tid. 

Det är enklare för oss inom sportbranschen att välja mer klassiska färger, det gör 

ingenting om man missar en stor modefärg, många safear ändå när de kommer och vilja 
köpa en skidjacka eller en casualjacka, det är svart som gäller! Marinblått kanske, dova 

färger. 
(Åsa Andersson, Peak Performance) 
 
De (säsongsfärgerna) finns där för att de ska attrahera lite och så kommer man in och 

så köper man en svart, mörkblå eller mörkgrön ändå liksom. 
(Niklas Kull, Fjällräven) 
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5. Smart användning av storytelling 
Företag använder sig av storytelling för att skapa känslor. Storytelling byggs upp som en 

berättelse kring företaget och/eller produkten, där berättelsen förmedlar det som är av vikt för 

kunden för att denne ska få en känsla som företaget vill åt. Storytelling kan bygga på historier 

bakom varför företaget ser ut som det gör och deras mindset, utvecklingen och ursprunget och 

utförlig fakta kring produktens komponenter och processer. Anledningen till storytelling är dels 

att locka kunder att köpa konceptet men också internt för att ena de anställda. 

 

Fjällräven menar att produktutveckling är en väsentlig del men inte avgörande för en produkts 

framgång, för om ett företag inte kan prata om eller förmedla produkten, då brister det ändå.  

Som det ser ut nu i den värld vi lever i har vi tillgång, genom e-handel, till alla världens 

produkter. Storytelling hos företag är en nödvändighet för att utkristallisera sig och skilja sig 

från konkurrenter och för att möjlighet att skapa långsiktiga relationer med sina kunder. 

Kunderna måste sympatisera med det företaget står bakom. Vikten av att behålla sitt unika 

uttryck ökar när globalisering och digitalisering ökar. Klättermusen, ett företag som jobbar hårt 

för att vara ett företag som pushar för innovation, nya miljövänliga material och processer 

förstod det tidigt och arbetar starkt för att förmedla sitt uttryck.  

 

Kommunikationsmässigt har företag mycket att kolla på kring hur målgruppen vill uppfattas. 

Kanske är det en hype att DJ’s i Chicago går runt i Fjällrävens vandringsbyxor eller att loggan 

skymtas överallt i Stockholms tunnelbana, men hade kunder inte velat förknippas med 

varumärket hade produkten inte synts till så mycket som den gör idag. En annan aspekt av 

storytelling är den egna minnesberättelsen kring produkter och att minnen är kopplade till ting. 

Både Hestra och Tierra märker att deras produkter skapar känslomässiga band när kunder hör 

av sig och berättar om de äventyr som de har varit med om tillsammans med produkterna. 

Dessa emotionella värden är starka och att kunder väljer att behålla, laga och vårda sina 

produkter, trots att det finns nya produkter, innebär i hög grad estetisk hållbarhet. 

 

Sammanfattningsvis måste nämnas att Storytelling är en stor del i marknadsföringsstrategin, 

vem mottagaren är och vad denne vill bli och identifiera sig med när produkterna används. 

 

Till en början kan man tycka att det inte är så snyggt, men när du läser om det så växer 

det verkligen i dina ögon. Jag tror mycket på det emotionella tillsammans att det ska 

vara hållbart både fysiskt och hållbart i som miljövänligt. 
(Niklas Kull, Fjällräven) 
 

Main reason is they want to belong a community; they want to look like a climber of a 
skiier.  
(Jacopo Bufacchi, Haglöfs) 

 

Världen är så himla stor och det finns jättemycket märken idag så det är superviktigt att 
behålla sin unikitet i sitt uttryck. 
(Isabelle Malm, Klättermusen) 



 

89 

 

6. Uppmuntra till hållbart beteende 
En produkt som uppmuntrar till hållbart beteende hos sin användare är en framgångsfaktor 

för att skapa en estetisk hållbar produkt. Uppmuntringen baseras till viss del på storytelling 

samt på de signaler en produkt sänder ut till mottagaren, en produkts semiotik sammanfattar 

vad produkten förmedlar för budskap. Ett hållbart beteende kan vara slutkundens 

köpbeteende, hur den väljer att ta hänsyn till en produkts livscykel, från materialutvinning, 

till producent, till användande och slutligen till återvinning. En produkt som förmedlar rätt till 

rätt målgrupp har makten att påverka beteenden, hållbara beteenden och uppmuntra till 

aktiviteter. 
 

Vissa av företagsrepresentanterna vill få fram att de undervisar kunder, att de vill uppmuntra 

till utomhusaktivitet och hållbart tänk. Vissa företag ser en trend i att man nu tycker om att vara 

hållbar och tänka på miljön och sitt konsumtionsmönster och att kunder gärna vill förknippas 

med det.  

 

När det gäller undervisning av företagen är det viktigt det är inkluderande för kunden och inte 

exkluderande. För att verkligen skapa en produkt som är estetisk hållbar ska den inte vara 

beroende av varken kultur, ålder eller kunskap. Vissa av de deltagande företagen erbjuder 

kompletterande undervisning och engagemang hos sina kunder. Hestra arbetar med utbytbara 

foder, men förstår att det är kunden som måste uppmuntras till hållbart beteende för att det 

måste ske. Haglöfs har ”swapstores”, där begagnade kläder kan bytas in men det är kunden 

som bär ansvaret för att det ska ske. De flesta företag undervisar främst genom hemsidan, 

genom filmer eller genom ”tags” eller lappar som följer med produkten. 

 

Fjällräven ser sig själva som ett utbildande företag, de arrangerar vandringsresor och motiverar 

och inspirerar sina kunder online med information. Fler företag säger samma sak, att ”om du 

använder produkterna på rätt sätt, så kommer du vilja ha de igen och igen”. Ett ohållbart sätt är 

bristen på information kring användandet något som kan medföra till exempel skav av en 

produkt eller att den inte fungerar som den ska. Alla de delarna leder till en känsla av att det 

känns jobbigt att vara ute i naturen. Kan företag uppmuntra till att vara i naturen så vill du inte 

skada varken den eller dina produkter, du vill vårda och ta hand om de. Flera företag vittnar 

om att utvecklingen går framåt, att de måste hänga med för det som ansågs miljövänligt för 

några år sedan har skärpts och kunder ställer generellt högre krav. 

 

  
Vi ser oss som ett utbildande företag, så vi har våra trekkings […]där tanken är att du 
ska på ett säkert sätt våga gå ut för om du vågar du gå ut - forskningen säger att om du 

är ute i naturen så är du en mer hållbar människa. [...]Så jag tror att alla sådana grejer 
gör att man får ett emotionellt värde till våra produkter på något sätt. 
(Niklas Kull, Fjällräven) 

Våra events mottas ju väldigt bra, det är folk som tatuerar in Fjällräven på sig själva för 
att de ”äntligen jag får komma ut, jag får lära mig och vara ute”. 
(Niklas Kull, Fjällräven) 

I våra grundkriterier står det ju att vi jobbar mot ett hållbart samhälle. 
(Isabelle Malm, Klättermusen) 
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7. Signaler - känns produkten säker, effektiv och tillförlitlig? 
Känslan av att den här produkten förmedlar säkerhet, att användaren känner förtroende för dess 

funktion för ändamålet, är oerhört viktigt. En produkt som för en kund känns bräcklig, tunn 

och opålitlig kan för en annan kännas slitstark, innovativ och säker. Skillnaden är produktens 

signaler, hur och vad den förmedlar, produktens aura ger upphov till emotionella anknytningar 

och knyter det samman med tidigare erfarenheter. 
 

En reflektion från intervjuerna är att företagen vill alla vara premiummärken. Detta handlar 

primärt om att kunderna och målgruppen till dessa varumärken är beredda att lägga en extra 

slant för produkterna. Kundens upplevda känsla av varumärket och produkterna är och ska vara 

att det är ett tillförlitligt märke. Förutom prissättning finns det estetiska egenskaper som spelar 

in såsom känsla kring material, kvalitet på sömmar/detaljer, tyngd och liknande.  

 

Hestra säger tydligt att de vill förmedla att deras handskar är tillförlitliga och att kunderna vet 

om det och därför köper deras handskar återkommande. Även Klättermusen har jobbat med 

den upplevda känslan av en säker produkt. Deras integrering av säkerhetsdetaljer i plaggen, 

kundens upplevda känsla kring att man ska förstå att det är ett säkert plagg, känslan av att 

plagget löser situationen. 

 

Den estetiska upplevelsen sänder ut signaler och formgivningen kan påverka att ”rätt känslor” 

dyker upp hos slutanvändaren. I intervjun med Hilleberg framkom det tydligt att deras kunder 

uppfattar deras tält som säkra och tillförlitliga, de är ett premiummärke och de är medvetna om 

att de måste motsvara de krav som kunderna ställer på produkten. 

 

  
Jag tror att de signalerar förtroende. Att man tror på dem, att de håller och att de 

kommer vara länge. Trustworthy, som vi säger från USA. 
(Niklas Kull, Fjällräven) 

Vi har jobbat utifrån säkerhetsgrejen, att man ska kunna snabbt förstå vad man ska 

göra, man ska se, typ dra åt den här för att det kommer kalla vindar, så måste jag kunna 

förstå att här kan jag dra med handskar på, tydligt. 
(Isabelle Malm, Klättermusen) 

Det finns ju vissa plagg, och andra produkter, som jag inte kan göra mig av med, även 

om det finns nyare, fräsigare grejer som skulle fylla samma funktion. De har något visst 
i sig, som gör att de funkar bra några år till. 
(Erik Blomberg, Tierra) 
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8.Design med användaren i centrum – behov och krav 

En estetisk hållbar produkt är en klok produkt som primärt är extremt funktionell. Det är inte 

bara att den är funktionell, utan produkten löser ett problem, och inte vilket problem som helst, 

utan ett relevant problem. Ju längre designers sitter i sina kammare, ju dummare blir lösningen. 

Desto snabbare och desto mer designers väver in slutanvändarens krav och behov, desto 

klokare blir också lösningen.  

 

Det är inte hos industridesigners som behoven och kraven sitter, utan det är intelligensen i 

slutanvändarens kunskaper kring sitt egna liv som är kreatören. Metoder att finna användarens 

behov och krav kan variera, men att finna dem är nödvändigt för en produkts hållbarhet. Dessa 

behov och krav översätts sedan till relevanta funktioner. För att stärka bandet mellan användare 

och produkt finns enligt vetenskapen framgångsfaktorer som att förstärka relevanta funktioner 

vilket leder till aha-upplevelser. Dessa förstärkta funktioner kan i sig även överträffa kundens 

förväntningar och krav. Samtliga företagsrepresentanter beskriver att de själva besitter ett 

personligt intresse kring friluftsaktiviteter, vilket alla belyser är en stor inkomstkälla av behov 

och krav från fältet. Flera av de deltagande företagen har en gemensam målgrupp och persona; 

aktiva människor i åldern 30–45, med eller utan barn, god ekonomisk ställning och ”balans i 

livet”.  

 

Utöver att lyssna och utvärdera sina egna behov har de även flera utvecklings-processer där de 

lyssnar på kundernas önskemål och behov, allt för att skapa en estetisk hållbar produkt. Tierra 

skriver in reklamationer i deras affärssystem, Klättermusen arbetar hårt med hemsidan som ett 

verktyg för direktkontakt med kunder, Hestra och Peak Performance använder butiker som 

kundunderlag och utvärderar vad som efterfrågas, vilka krav som finns på produkterna och vad 

som säljer bäst. Hestra studerar sina specialistgrupper noga och uppdaterar detaljer om 

exempelvis en jägare efterfrågar en specifik handske eller funktion för jakt. I frågan om behov 

och krav ändras på grund av trender går representanternas svar isär och uppfattningarna 

varierar. Fjällräven hävdar att företagets kläder och utrustning inte följer några trender när det 

kommer till färg och form, men att de definitivt följer världsfenomen, som att fler och fler 

börjar vandra samt att de nu vandrar lättare och kortare. Ser de en ändring i människors 

aktiviteter och därav även behov och krav, följer de det.  

 

Vi tittat på statistiken på den gamla varianten av produkten för att se om vi kan förbättra 

den. Helst vill man ju då förbättra den så att den inte kommer att gå sönder på samma 
sätt, alternativ nummer två att man gör en konstruktion som gör det lättare att reparera. 
(Erik Blomberg, Tierra) 

Det vi behöver, anser vi andra behöver. 
(Isabelle Malm, Klättermusen) 

Vi gör produkter som vi själva gillar och har behov utav. 
(Erik Blomberg, Tierra) 
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9. Form follows function 
Grundprincipen för form follows function innebär att syftet med en produkt eller konstruktion 

ska fungera som utgångspunkt för dess design. Principen bygger på sätt och vis på föregående 

kapitel där vi hävdar att användaren ska sättas i centrum. Mycket av de friluftskläder och 

utrustning för friluftsaktiviteter som finns idag har formats enligt denna princip, där formen 

helt enkelt får följa efter huvudfunktionen. Funktionen kan för frilufts-utrustning vara 

användarens upplevelse av hens behov på funktion, men även funktion utifrån naturens 

element. Mycket av kläderna och utrustningen är avsedda att användas i miljöer där vädret kan 

förändras från en minut till en annan. Det är därför viktigt att produktens funktionalitet och 

användarvänligheten fungerar på högsta nivå.  
 

Alla företagsrepresentanter kan skriva under på att de har som vision att skapa produkter med 

hög funktionalitet. De söker lösningar på produkter som löser uppgiften som användaren står 

inför. En design är inte estetisk hållbar om funktionen fallerar. Enligt Hilleberg utgår de till 

100% från funktionen och ett klart uttalat behov och att konstruktionen ger med sig efter att 

behoven är definierade. Det ska alltså inte finnas något ”onödigt” i konstruktionen av deras 

tält, utan en minimalistisk design är avgörande. 

 

Både Tierra och Fjällräven uttrycker att de starkt utgår från principen Form Follows Function. 

Alla designval på produkterna ska argumenteras för i Fjällrävens designprocess, enligt Niklas 

Kull. Jacopo Bufacchi på Haglöfs designar alltid sina jackor med funktion i centrum men säger 

också att ”när en produkt har rätt egenskaper, med perfekt passform, med de rätta snitten och 

gjord i passande material går form och funktion hand i hand”. Designen följer funktionen i 

aktiviteter vilket ofta medför en minimalistisk design, med lätt vikt och med funktioner 

grundade i relevanta behov. Finns en ficka på jackan är den till för en karta, telefon eller 

plånbok.  

 

Enligt Klättermusen skapas estetisk hållbarhet genom att arbeta med kollektioner som är 

trendoberoende och som alla bottnar i ett uttalat behov från början. Deras designuttryck har 

enligt Isabelle Malm utkristalliserat från deras funktions-orienterade inställning. En produkt 

som låtit estetiken träda fram och funktionen träda tillbaka är Fjällrävens Kånken, enligt Niklas 

Kull. Det är deras storsäljare, men där ”funktionaliteten och ergonomin inte är magisk”, men 

kanske tillräckligt funktionell för formen är tilltalande. 

 

Ur hållbarhetssynpunkt är det den minst viktigaste saken, att det är snyggt. 
(Bo Hilleberg, Hilleberg) 

Vi låter funktionen styra utformningen av produkten. 
(Erik Blomberg, Tierra) 

Starkt alltså. Det är inga streck som läggs onödigt. Allt skådas och man måste 

argumentera för det. det handlar om att funktionerna ska vara där, för även om ett 
plagg är i tidlös design men att det inte funkar så är det ingen som vill ha det. 
(Niklas Kull, Fjällräven) 
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10. Affordance & användarvänlighet 
Funktion är lika med användarvänlighet. I vissa fall kan förståelsen av objektets identitet vara 

separerad från förståelse för hur den utför sin funktion. Somliga produkter är förstådda för 

gemene man, en produkts affordance signalerar en produkts egenskaper och ger ledtrådar till 

vad du ska göra med produkten. Det erbjuder - afford - mening i användandet. En estetisk 

hållbar produkt ska signalera hög affordance med hög användarvänlighet. Exempelvis en 

teknisk jacka bör även uttrycka den funktionaliteten, ”jag är stark, vattentät, ordentlig, robust 

och kommer skydda dig”. Vi tenderar att uppskatta en produkt mer om vi förstår dess funktion. 

Förstår vi dess funktion uppstår en relation mellan användare och produkt. Ett sätt för 

industridesigners att förmedla den känslan i en produkt och för att få kunden att förstå en 

funktion som nämnts under intervjuerna kan vara att förstärka funktioner.  
 

Flera av företagsrepresentanterna belyser vikten av en tydlig design och ett formspråk som 

uppmanar användaren till vad den ska göra med produkten. Fjällräven poängterar att deras 

produkter ska ge användaren information om var funktionerna sitter; ”här ska du stänga, här 

ska du spänna och här ska du dra åt”. Även Hilleberg utvecklar sina högteknologiska tält med 

tydlig design tillsammans med lättillgänglig information så att de ska vara så enkla som möjligt 

för användaren att sätta upp dem. Enligt Klättermusen är en framgångsfaktor att tydligt visa de 

förstärkta detaljerna i en hållbar produkt, istället för att dölja dem. Finns det någonstans en 

förstärkning i produktens funktion ska den förstärkningen synas för att höja värdet på 

hållbarheten. Detta kan göra att kunden mer förstår produktens funktion och litar mer på 

produkten.  

 

Gränssnittet mellan produkt och användare ska vara sömlöst utan krångel för att skapa 

förutsättningar att användaren bevarar produkten över tid och produkten ska i sin passform, 

designspråk och utformning passa användaren. Tierra utvärderar hur deras produkter sitter på 

användaren och kontrollerar att produkterna inte skaver, hamnar på ett opassande ställe eller 

skapar irritation under användandet. De menar att det är de värdena som blir viktiga över tid 

och att de värdena växer fram över tid och under användande. Sådana värden kan vara svåra 

att inse i butik. Tierra jämför med en metafor ”en produkt kan vara som en låt, värdet ökar för 

varje gång du lyssnar på låten”. Klättermusen påpekar att gräns-snittet mellan produkt och 

produkt även ska betraktas så att inte en produkt sliter ut den andra, exempelvis en sport bh ska 

inte sitta så att det skaver när personen bär ryggsäck.  

När du står där ute och det regnar, snöar och blåser och det är jäkligt på alla sätt och 

vis, då vill du inte ha några extra små, onödiga detaljer för att snabbt krypa in och 

komma in i värmen. 
(Bo Hilleberg, Hilleberg) 

Om det fungerar bra så är det ett plagg som du integrera i din aktivitet. Att man lär sig 

produkten. ”Jag vet hur den fungerar, jag vet att med den klarar jag mig där ute”. 
(Isabelle Malm, Klättermusen) 
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11. Testförfarande 
Att skapa en estetisk hållbar produkt kräver en djup förståelse på slutanvändaren. Det är sällan 

industridesignern som direkt kan inse vad användaren mest av allt behöver, utan det är 

användaren som sitter på svaren. Det är snowboardåkaren som spenderar åtskilda timmar i 

backen i iskyla eller medeltemperatur som vet bäst, det är expeditionsteamet som vandrar över 

Grönland och ska campa i regn, iskyla och blåst som vet vad ett tält behöver. Industridesignens 

roll blir då att extrahera den tysta kunskapen som användare har, det som användaren med ord 

inte kan förklara och kunna konkretisera vad som egentligen behövs på fältet. En rigorös 

process som kan vaska fram exakt det som behövs och varför det behövs är fälttester. I fälttester 

kan industridesigners äga problemet, skapa sympati för slutanvändaren och nästan i sig bli 

slutanvändaren. 
 

Många av företagsrepresentanterna vittnar om något typ av långtidstest ute på fältet med deras 

produkter. Testerna varierar men i mångt och mycket skickas produkter ut på fältet i olika 

perioder och av olika användare (bergsguider, jägare, vandrare, snowboardåkare eller 

liknande). Dessa grupper använder då produkten över en viss tid och utvärderar sedan 

passform, material, känslan, estetiken och igenkänning av varumärke. Bland annat har 

Klättermusen både forskare på Svalbard och hundspannsförare som använder deras utrustning 

och produkter, företaget får då värdefulla kommentarer som de använder vidare i 

produktutvecklingen. 

 

Även designteamet hos många av de deltagande företagen utvärderar aktuella produkter privat 

över semestrar, över helgen eller dagen. På så sätt lämnas inte testförfarandet över till någon 

helt annan, utan designteamet, de som ska definiera lösningen, får vara slutanvändaren. Tierra 

menar att sådana tester är extremt värdefulla för att utvärdera hur hållbara produkterna blir. De 

menar att man kan testa tyger i maskin på alla möjliga vis, men att sådana tester missar att testa 

funktionerna som måste utvärderas ute på fält av riktiga användare.  

 

Hestra nämner att fälttesten även är en innovationsknäckare och att flera kreativa idéer kan 

komma från tester utförda av specialistteam. För Hilleberg betyder dessa fälttester hög nivå av 

feedback på vad som krävs av deras produkter, deras minimalistiska tält är ett resultat av detta 

då vissa användare kräver extremt lätta tält att bära. Enligt företaget ger dessa fälttester med 

sig den primära funktionen, vilket gör att formen kommer därefter. 

 

 

Jag menar, vi har ju all labbutrustning man kan tänka sig för att testa styrka, slittålighet 

och sådana saker, men det gör du ju på själva tyget, inte på sömmarna, eller du märker 
inte om det skaver till exempel. Detta kan du inte testa i en maskin, utan detta måste du 

testa utomhus och gärna bli svettig och smutsig och tyget måste bli styvt utav 

saltavlagringar och grejer. Det är först då du märker hur det faktiskt beter sig över tid. 
(Erik Blomberg, Tierra) 

Det är återigen det här att det är funktionen det hänger på, sedan ger det sig vad det blir 

för utförande. Olika lösningar på olika funktioner. Vi står inte och tittar på olika saker 
och står och tänker om kan det där bli snyggt eller inte. 
(Bo Hilleberg, Hilleberg) 
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12. Multifunktionalitet 
Att skapa produkter som har flera funktioner som löser samma eller andra behov, är hållbart 

ur den synvinkeln att en produkt löser flera problem, vilket gör att färre produkter behövs och 

därmed skapas och färre även kastas. 
 

Peak Performance strävar efter att överträffa kundens förväntningar, exempelvis genom att 

kunden finner en extra funktion på jackan som kunden inte såg i butik. Flera företag eftersträvar 

att kunden ska upptäcka att produkter är multifunktionella och går att använda i flera miljöer 

och integreras i flera aktiviteter.  

 

Tierra påpekar att detta är något som kan märkas mer och mer över tid, att man lär sig 

produkten, vilket ökar värdet på produkten.  

 

Hestra menar att deras handskar är utvecklade för specifika situationer med funktioner som 

fungerar i just den sporten eller aktiviteten, men att deras handskar är multifunktionella i det 

avseendet att fodret går att byta ut till tunnare eller tjockare vilket gör att en och samma 

skalhandske kan användas till olika aktiviteter. Vissa av deras kunder har haft en och samma 

handske i mer än 20 år med utbytbara foder vilket gör att kunden upplever en helt ny upplevelse 

kring handen, i samma fina, inslitna, härliga handske som kunden haft länge. 

 

 

Efter det första halvåret när man märker att det här är en så himla bra jacka, ”jag kan 

ha den både när jag cyklar, när jag paddlar och när jag seglar”. 
(Erik Blomberg, Tierra) 

 

Och när det gäller nya modeller som ska till då är det också lite olika för det beror på 
vad som gör att vi tar fram den här modellen, oftast är det ett behov som är det första, 

behovet av en ny modell som ska vara till den och den aktiviteten eller den och den 

miljön. Så det styr ju. 

 Då kan det komma till att man måste prata med de personerna som är i den miljön eller 

som ska använda den här, om det är speciella miljöer måste man verkligen sätta sig in i 
hur deras, ja vad ska man säga, hur ska den här funka då på olika sätt, både då slitage, 

funktion, temperatur och taktilitet och det är mycket att ta hänsyn till. Så det är väldigt 

olika beroende på modell kan man säga hur djupt man går in i designprocessen”. 
(Marianne Knutsson-Hall, Hestra) 
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13. Användarorienterad kvalitet 

Enligt det användarorienterade perspektivet av kvalitet är det kunden eller användaren som är 

den yttersta kvalitetsbedömaren och således är det den produkt som bäst möter kunden eller 

användarens behov och önskemål också den produkt som har högst kvalitet. Detta leder till att 

företag måste definiera kvalitet på samma sätt som kunden upplever kvalitet för att kunna 

utveckla estetiskt hållbara produkter. Den användarorienterade gruppen av kvalitetsprodukter 

har blivit allt mer dominerande när företag och organisationer ska utveckla särskilda 

kvalitetsaspekter.  

På frågan hur företagen definierar tidlös design svarar Hestra att kvaliteten på produkten är det 

som skapar tidlöshet, människans upplevda kvalitet över tid, när man förstår att den håller och 

fungerar i många avseenden. Detta gör att kunden återkommer till deras produkter. Kunder 

söker upp Peak Performance på grund utav att de uppskattar den höga kvalitet, mode-

beständiga design och långa livslängd på produkterna, enligt de själva. Detta är Peak 

Performance noga med att möta, i och med att kunden investerar ett högt pris för deras 

produkter, ska också produkterna hålla över tid och inte slitas och slängas direkt. I deras 

processer ställer de sig alltid frågan “kommer detta överträffa kundens önskemål och 

förväntningar?”. 

Ett sätt att arbeta med användarorienterad kvalitet ligger dels i företagens affärsstrategi och 

designprocess, menar flera av representanterna. Flera menar att målet är att designa och 

utveckla produkter och utrustning som håller en klassisk design som inte utdateras, vilket gör 

att modellerna återkommer och där också signalerar till kunden att modellerna kommer 

fortsätta. De utvärderar alltså vilka som säljer bäst, vilka som får högst betyg av kunder och 

vilka som håller en lång livslängd och väljer sedan att bevara dessa som klassiska modeller. På 

det viset har företagen definierat kvalitet på samma sätt som kunden; genom utvärdering och 

agerande efter det. Hestra menar att flera av deras återförsäljare tänker på detta sättet, att vissa 

delar i sortimentet inte behöver säljas till ett nedsatt pris, utan att de plockas undan för att senare 

plockas fram för kommande säsonger. Tierra belyser samma fenomen. Genom att bevara de 

plaggen och produkterna som uppskattas mest behöver de heller inte sorteras ut ur sortimentet. 

En kund värderar en produkt på rea lägre än de som säljs för full pris. Utsorterade produkter 

driver fram överkonsumtion genom att de mättar marknaden med nedsatta priser. 

 

Du har liksom råd att byta Goretex jacka vart tredje år, för att du alltid kan hitta de på 

rea. Det är ju så himla dumt för när vi konstruerar plaggen för att de åtminstone ska hålla 

i tio år. Då har man ju på något sätt överkonsumerat åt ena hållet och överspecificerat 

produkten. 
(Erik Blomberg, Tierra) 
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14. Teknisk & funktionell kvalitet 

- reparation, service, support, förebyggande underhåll och uppdatering 

Enbart en bra teknisk lösning är inte den slutgiltiga nyckeln till framgång idag när de flesta 

företag är bra på att ta fram tekniska produkter. En del av framgången ligger i möjligheten att 

kunna underhålla, reparera och uppdatera produkten så att kunden inte köper nya och kastar de 

som fortfarande är funktionellt dugliga. Detta kräver god support och service från företagen. 

Kunden köper idag värdet som den tekniska och funktionella kvaliteten levererar; processens 

slutprodukt vid användandet.  

 

Om kunden upplever hög funktionell kvalitet innebär det att kunden uppskattar hur värdet av 

produkten levereras. Och med hög upplevd funktionell kvalitet kan företag skapa sig 

konkurrensfördelar på marknaden. Att skapa hög funktionell kvalitet, som i sin tur främjar 

teknisk kvalitet, kan göras genom att formge för möjlighet till reparation och uppdatering, 

vilket nästintill alla företag belyser.  

 

Hilleberg, som själva säger sig ligga i en hög prisklass, värderar lång livslängd högt och att 

kunden enbart ska behöva köpa ett tält och bevara det över flera år. De vill att om funktionen 

fallerar ska kunden reparera produkten i någon av deras verkstäder. Tierra, Klättermusen med 

flera nämner att produkter med dragkedjor bör formges så att dragkedjan på ett smidigt och 

användarvänligt sätt kan bytas ut, då det i de flesta fallen är det dragkedjan som går sönder 

först. Haglöfs belyser även vikten av att designen på produkten ska skapa förutsättningar för 

att användaren själv kan reparera sin produkt. Enligt Hestra är det fodret i handskar som först 

slits ut, det blir antingen tillplattat, klumpigt eller slött, medan själva ytterskalet av handsken 

är helt, rent och har formats perfekt runt handen. Således konstrueras handsken med ett skal 

tillsammans med ett utbytbart foder. Därav är skalhandskar hos Hestra designade för enkel 

reparation, istället för en komplicerad konstruktion som inte går att reparera.  
 

Vid support och reparation gäller det förstås att känna förtroende till och ha ett gott samarbete 

med sina leverantörer och verkstäder. Fjällräven poängterar att kunder tenderar att uppskatta 

företaget mer vid service av reparation och att det leder till att de vill behålla produkterna 

längre. Att kunden även uppsöker service är såklart även en förutsättning att produkterna 

bibehålls över tid och för det krävs tydlig information om vad man kan göra när produkten går 

sönder. Företagen måste på ett tydligt vis informera om denna tjänst. Kunden upplever högre 

kvalitet om företaget erbjuder support efter köp. 

 

Vi är ganska dyra också vilket gäller att vi måste motsvarar det man ställer på vår 

produkt. Om någonting går sönder ska det vara reparerbart. 
(Bo Hilleberg, Hilleberg) 

Next topic is about the repairability, which means that you can repair your product 
yourself. 
(Jacopo Bufacchi, Haglöfs) 

Håller det inte så måste servicen att laga vara jätte jättebra. För att om det går sönder 

och man får hjälp så kan man nästan tycka bättre om företaget sedan. Och då vill man 

nästan investera mer i det företaget eller behålla plaggen längre. 
(Niklas Kull, Fjällräven) 
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15. Miljövänliga material som åldras med värdighet 
Ett medvetet materialval kan skapa värde för både producenten, användaren och för vårt 

jordklot. Ett miljövänligt materialval främjar fortsatta liv på jorden där materialet utvinns på 

ett sådant sätt att det inte finns någon risk att råvaran tar slut. Bra material bidrar också till att 

skapa förutsättningar för att användaren vill bruka och bevara över tid då produkten håller 

funktionen, inte heller tappar färg eller form. En produkt som håller över tid tenderar att vara 

skapt i ett material som åldras med värdighet, som upplevs mer attraktivt och bekvämare efter 

års användande - alltså där värdet snarare ökar än minskar över tid. 
 

Materialfrågan är en aspekt som inte berörts djupt i intervjuerna. Anledningen till detta är för 

att det undersöker andra faktorer som projektgruppen inte studerar, såsom etik och moral vid 

framställning och utvinning av råmaterial. Däremot är det en het fråga som alla är överens om; 

materialvalet har en stor inverkan till en produkts estetiska hållbarhet över tid. Företagen har 

olika strategier när det kommer till material där vissa utvecklar materialen själva medan andra 

köper in material från leverantörer där de är med och ser till att de får fram det bästa möjliga.  
 

Många av företagsrepresentanter säger sig ha dyra och väl kontrollerade processer för att skapa 

hållbara material med lång livslängd för miljön skull. Haglöfs nämner nya tekniker som 

minskar användandet av vatten vid färgning av kläder, bland annat docdye, drydye och 

solutiondye vilka alla är extremt dyra och komplexa. Klättermusen arbetar hårt med att se till 

att använda så lite kemikalier som möjligt under tillverknings-processen och på så sätt få en 

hållbar slutprodukt bestående av så lite kemikalier som möjligt. De arbetar även med återvunna 

och biobaserade material och beskriver att man vinner två gånger om biobaserade material 

återanvänds, alltså både vid utvinning och vid återanvändning i form av second hand. Åsa på 

Peak Performance menar att det är en process som tar flera år, att konvertera alla konventionella 

material till hållbara inom företaget. 
 

Haglöfs har strikta kriterier i materialvalet där de alltid eftersöker återvunnet material, med 

blue sign-märkning och där kemikalier är godkända att använda. Dock är det svårt att vara ett 

totalt hållbart företag när verksamheten lever på att lansera kollektioner, menar Haglöfs, vilket 

flera andra också hävdar. 

 

Fjällräven är stolta över sitt material G1000 (en mix mellan syntet och bomull) som kan bevaras 

länge om det behandlas rätt och de hävdar att deras dun är det mest hållbara dunet som finns i 

världen. Fjällräven såg i livscykelanalysen (LCA) i deras ryggsäckar att det var 

aluminiumramen som främst var miljökritisk att framställa, så de ersatte aluminium med trä 

och fick fram helt andra siffror på LCA vilket de var nöjda med. Utöver det använder Fjällräven 

gärna material som i mångt och mycket åldras fint.  

Det finns också en risk i att konvertera icke hållbara material till hållbara; vi måste 
testa, både fysiska tester och kemikalietester, och dessutom se till att produkterna funkar 

i sin rätta miljö. 
(Åsa Andersson, Peak Performance) 

We have some strict criteria on how to choose the fabrics, we are always looking for 
recycled fabrics, blue-sign and also of course the chemical have to be approved and 

have to agree with our kind of sustainable report. 
(Jacopo Bufacchi, Haglöfs) 
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16. Lyft fram produktens ursprung 
Den upplevda kvaliteten kring uppfattningen av olika komponenters ursprung. Kan företag 

använda komponentens ursprungliga livsmiljö och dela ner ursprunget i olika kriterier och 

variabler kan kvaliteten värderas på det sättet. Kunden upplever mer identitet, äkthet och mer 

känsla för sina rötter samtidigt som producenten upplever ett potentiellt rättsligt skydd då 

produktens exakta ursprung går att spåra. 

 

Fjällräven arbetar med att kunder framöver ska kunna scanna deras produkter i butik, så att 

kunden kan finna komponenterna eller materialets ursprung. Exempelvis kommer kunder då 

kunna se exakt vilken gård som ullet kommer ifrån, var tyget vävs och sys och var de 

tillhörande plastspännerna utvecklats. Allt för att kunden ska få en känsla av kvaliteten i varje 

komponent. Fjällräven anser sig själva som ett premiumföretag med en hög prispunkt, vilket 

tack vare det gör att företaget kan investera i dyra och hållbara material, att de kan stanna kvar 

i länder där folk i alla led har goda levnads- och arbetsvillkor, och att de även ständigt kan 

kontrollera det. Det i sig är kvalitet, enligt de själva. 
 

Att arbeta med standardorienterad kvalitet är något Peak Performance trycker på att de gör. De 

har en välutvecklad process då de går igenom kvalitetsfrågor, både i hur de riskbedömer och 

hur de arbetar med material för att det ska leva upp till deras standarder, exempel när de arbetar 

med color blocking så att färgen inte ”ska blöda vid tvätt”. 
 

Fjällräven lyfter även stoltheten i deras produkter, samt att vi i Sverige kan vara dåliga på att 

lyfta produktens ursprung som en stolthet. Vad står i vägen, då andra länder som USA tydligt 

skyltar sin stolthet över deras produkter? Kanske beror det på svenskars rädsla för att 

misslyckas, att det ska visa sig som en skandal, eller för att vi är blyga, menar Fjällräven. 
  

Det är kul att gå tillbaka för att se var våra uttryck kommer ifrån. 

(Isabelle Malm, Klättermusen) 

Vi vill vara väldigt säkra på att vi gör rätt innan vi säger för mycket, vilket kan vara 

frustrerande ibland. 

(Niklas Kull, Fjällräven) 
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17. Företagsledningen 
Enligt litteraturen och vetenskaplig forskning är företagsledningen en underkategori i att skapa 

hållbara produkter med en hållbar produktutvecklingsprocess. Ledarskapet ska först och främst 

bestå av hållbarhet som drivkraft. Om ledningen åtar rätt åtagande och ger stöd till sitt team 

skapas en trygghet som föder ett mod hos designteamet att fatta rätt beslut i hållbarhetsarbetet. 

Företagsledningen måste ha tydliga miljömål redan vid start av ett projekt för att säkerställa att 

miljöaspekter tas med från början. Dessa miljömål ska betraktas lika som affärsmålen, för att 

skapa en hållbar produktutveckling i längden. Slutligen bör behandlingen av ecodesign 

behandlas på operativ och strategisk nivå och ingå vid etableringen av teknologistrategi. 
 

Flera av företagen vittnar om vikten av att företagsledningen ger rätt åtaganden och stöd för att 

personalen ska finna trygghet att våga fatta självständiga beslut om materialval och 

tillverkningsprocess. Fjällräven menar att det antingen krävs starka direktiv från ledningen eller 

så måste personalen själva besitta ett väldigt stort intresse för hållbarhetsfrågor, om en hållbar 

produkt ska uppnås. Tierra menar även de att det inte är förrän ledningen eller ägarna 

bestämmer en hållbar vision och strategi som det går att skapa hållbara produkter fullt ut.  

 

Angående tydliga miljömål belyser även Peak Performance vikt av detta. ”Miljömål måste vara 

bestämda inför varje säsong, där alla på företaget ska informeras om dem och aktivt delta för 

att uppnå dem”. 
 

Försäljningsstrategier och att miljömålen väger lika som affärsmålen, menar Hestra och 

Haglöfs är viktigt. Hestra producerar få nya grejer, cirka 25 % av deras kollektioner är komplett 

nya, medan 75 % av kollektionen är återkommande produkter med ingen eller delvis 

uppdatering. Det är en strategi och viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Även Haglöfs har 

minskat antalet i deras kollektioner, i syfte att nå miljömålen men också affärsmålen.  

 

Angående hur miljöfrågor etableras vid val av teknologistrategi menar många av 

representanterna att de hela tiden pressar sina produktionsprocesser och tekniken för att skapa 

hållbarare material. Om företagen utvecklar egna material varierar, men alla arbetar på samma 

vis i att leta teknik som kan skapa hållbarare produkter. Dock påpekar de flesta att det är 

kostsamt på grund av att tekniken ännu är dyr.  

 

Delar personalen vår filosofin behöver man inte anstränga sig så mycket för att skapa 

de saker som är rätt. De sitter på ett sätt i ryggraden. 
(Marianne Knutsson-Hall, Hestra) 

Det mesta blir dyrare och den diskussionen blir mycket lättare om det finns ett tydligt 
fokus från ägarna.  
(Erik Blomberg, Tierra) 

Det är väldigt kul att vara designers för vi ges även utrymme att argumentera för mer 
hållbara val. 
(Niklas Kull, Fjällräven) 
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18. Yttre faktorer 
Underkategori yttre faktorer innebär kunder, leverantörer och samhällslagar, enligt litteraturen. 

Om företagen inför ett starkt fokus på kunder och slutanvändaren så främjar det en hållbar 

produktutveckling. Kunden och slutanvändaren måste medverka i processen och deras insikter 

och situationer måste stå i centrum. Dessa kunder och slutanvändare ska sedan utbildas i 

miljöfrågor, såsom var materialet ursprungligen kommer ifrån och fördelarna med 

tillverkningsprocessen. Därutöver bör företaget ha en väldigt nära kontakt med samtliga 

leverantörer i kedjan för att kontrollera att det sker hållbara val, för människor och planeten vi 

lever på. I och med globaliseringen är det också viktigt att bevara eller upprätthålla 

internationella nätverk för att ytterligare se om produktutvecklingsprocessen kan göras ännu 

mer hållbar. Företag kan även mobilisera sig för att påverka lagar eller subventioner som 

påverkar hela branschen och som förhindrar en hållbar utveckling. Slutligen borde företag ta 

efter framgångsfaktorer från konkurrenter, snarare än att stänga de ute. 
 

Representanterna belyser vikten av att observera slutkunden och sedan utgå från ett klart uttalat 

behov hos slutkunden under produktutvecklingen, i syfte att skapa produkter som brukas och 

bevaras över generationer. Tillvägagångssättet skiljer sig, från fälttester till insamling av data 

från marknadsundersökningar. 

 

Samhällstrender är totalt uteslutna för vissa företag, andra menar att de tar tillvara på dem för 

att skapa rätt produkter och vissa menar att de inte följer trender utan skapar dem. Att följa 

snabba samhällstrender är något som de flesta tycker är en icke hållbar utveckling, men att det 

är svårt att inte följa vilka färger, former eller texturer som uppskattas av rådande generation. 

Fjällräven ser sig själv som ett utbildande företag. Dels arbetar de för att informera och 

motivera slutanvändaren hur hen kan hantera materialet i deras produkter och att vissa 

produkter inte kräver så många tvättar som de flesta tror. Testa att hänga ut ditt ullplagg, istället 

för att tvätta det, säger Niklas Kull på företaget. I samma fråga nämner även Fjällräven att de 

anordnar vandringsresor i vildmarken tillsammans med naturintresserade människor. Under 

Fjällräven Classic Sweden vandrar gruppen tillsammans från Nikkaloukta till Abisko i syfte att 

sprida Fjällrävens vision och skapa lust hos människor att njuta av och vårda naturen. 

Vi har en strategi angående materialleverantörer, vi försöker att minimera dem i antal i 

syfte att skapa en starkare relation till de vi jobbar med. 
(Åsa Andersson, Peak Performance) 

Vi har väldigt uppstyrda processer som kontrollerar beslut om vilka fabriker vi startar 

produktionen i.  
(Erik Blomberg, Tierra) 
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19. Utvecklingsprocess & teamet 
I litteraturen hittades tio framgångsfaktorer som berör utvecklingsprocessen och 

personalteamet. Några av dem är liknande de framgångsfaktorer som berörs under 

underkategorin ”företagsledningen”, såsom att miljöfrågor bör behandlas tidigt i 

produktutvecklingsprocessen och med tydliga kontrollpunkter och milstolpar. Utöver det är det 

en framgångsfaktor att arbeta i tvärfunktionella grupper med gränsöverskridande samarbeten. 

Supportverktyg är en framgångsfaktor tillsammans med företagsspecifika principer för 

miljödesign, regler och standarder. En annan framgångsfaktor är att skapa omfattande 

marknadsundersökningar under produktutvecklingsprocessen, då det främjar utveckling av 

hållbara produkter. Att visa på ett tydligt ekonomiskt värde med hållbar produktutveckling är 

väsentligt för verksamheter att nå framgång. Företag måste hitta lösningar att sätta det i fokus 

och att visa detta värde för den interna organisationen. Slutligen anses det som en 

framgångsfaktor att vara öppen för en verksamhetsförändring - att tänka i gamla banor räcker 

inte om man vill nå en hållbar produktutveckling. Nya idéer, tankar och strategier måste då och 

då ses över. 
 

De flesta företagsrepresentanter vittnar om att de arbetar i en konsultation av tvärfunktionell 

grupp där de inför gränsöverskridande samarbeten. Ibland testar designteamet själva sina 

utvecklade produkter ute på fältet, istället för ett testteam. Något företag tillsätter en 

materialansvarig som har spetskompetens inom hållbara material.  
 

De flesta ser svagheten i att vara ett företag som varje säsong lanserar kollektioner för att 

överleva på marknaden och att det är svårt att i och med det bli hundra procent hållbara. De 

flesta ser detta och är öppna för förändring och nya affärsidéer på hur det kan lösas. Peak 

Performance har en ansvarig för allt överblivet material och förhandlar ut det till dit det behövs. 

Haglöfs försöker alltid skapa nya produkter av överblivet, outnyttjat material, istället för att 

slänga eller bränna upp materiallagret. De har båda tydligt arbetat efter framgångsfaktorerna 

att vara öppen mot verksamhetsförändring och skapat projekt utöver den primära 

produktutvecklingen 

 

As a company it is hard to be fully sustainable because this market is about launching 
clothing every season. We are trying to share the fabrics to more than one product in 

order to minimize the waste and leftover fabric, leftover projects. 
(Jacopo Bufacchi, Haglöfs) 
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20. Motivation & kompetens 
Viktigt är att utbildning och övning delas med produktutvecklingsteamet och att samma 

tankegång som betonar vikten av miljöfrågor blir etablerad. Till följd av det anses det vara en 

framgångsfaktor att ha närvaro av en miljöexpert och en miljöhjälte med oändlig passion för 

miljö. Dessa ska tillföra ett brett och djupgående engagemang som får motivationen hos 

personalen att växa och bibehållas i ur och skur. De ska sprida ringar på vattnet samtidigt som 

de kontrollerar att målen nås. De uppmuntrar även individer inom personalen att aktivt delta i 

hållbarhetsarbetet. Därutöver behöver checklistor, vägkartor, analysverktyg och instruktioner 

visualiseras för att medarbetare ska kunna vägledas i hur de kan fatta kloka beslut i 

produktutvecklingsprocessen.  

 

Om ett företag siktar på full hållbarhet inom verksamheten har de mycket att vinna. Det kan 

gynna kreativitet om hur ett helhetsperspektiv kan appliceras på processen. Om bågen spänns 

för löst riskerar resultatet att hamna kort.  

 

Många representanter har under intervjuerna belyst vikten av att ha närvaro av en miljöhjälte 

eller eldsjälar med oändlig engagemang för miljön. Detta driver på strävan att prestera bättre 

för miljön hos alla. Denna eller dessa personer blir så viktiga att det anses som en risk om de 

slutar på företaget. Fjällräven menar att det är tack vare deras medarbetares motivation och 

engagemang i dessa frågor som gör att produkterna blir hållbara. De brinner för frågorna i 

dubbel bemärkelse, dels har de stora intressen för friluftsliv och friluftsaktiviteter och dels (eller 

snarare till följd av det) brinner de för att vårda den naturen de vill utöva sina aktiviteter i. Det 

är en win-win situation som främjar varandra. Kanske just därför är företag inom friluftsliv i 

framkant i hållbarhetsarbetet, på grund utav deras djupgående engagemang och kompetens om 

naturen. 
 

Hilleberg brinner för att utveckla sina tält så att de används och fungerar rent funktionellt över 

generationer. De har ett sådant engagemang för användaren och naturen att det automatiskt blir 

det väsentliga.  

  

Jag skulle säga att en del av våran framgång är att vi har ett fantastiskt team, vi har 
både designers, mönsterkonstruktörer som besitter en stor kunskap, de har också ett 

stort engagemang. 
(Åsa Andersson, Peak Performance) 

Of course, sustainability for us is always the main topics. For this we always keep it in 
mind when we start any kind of design. 
(Jacopo Bufacchi, Haglöfs) 

Vi som jobbar har ett helhetsperspektiv. 
(Niklas Kull, Fjällräven) 
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Bilaga 3 - Förklaring till designanalysen 
Då framgångsfaktorerna har olika betydelse, enligt figur 56, gjordes en indelning av faktorerna 

inför skapelsen av designanalysen. Indelningen baserades på hur pass viktiga faktorerna var. 

 

 
 

Således tar framgångsfaktorerna från steg 1 upp 45 % av totalen, steg 2 tar upp 25 %, steg 3 tar 

upp 20 % och steg 4 tar upp 10 %. 
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Bilaga 4 - Manual-anvisning till designanalysen 

 
Manual-anvisning till steg 1-4 i designanalysen 

 

1. Överskriften inom varje box presenterar framgångsfaktorn för estetisk hållbarhet. 

 

2. Under framgångsfaktorn presenteras ett antal punkter som mer ingående beskriver 

aktuell framgångsfaktor. Dessa punkter baseras på som baseras på nyckelfaktorerna 

som hittades i studien och bör stämmas av gentemot produkten som ska utvärderas, 

för att framgångsfaktorn ska anses uppfylld. 

 

3. Inom de tre små boxarna presenteras en poängskala som baseras på punkternas 

betydelse för att uppfylla en estetisk hållbar produkt. Poängskalan i boxarna varierar 

beroende på vilket steg som genomförs, då faktorerna i steg 1 är mer värda enligt 

denna forskning. Desto högre möjliga högsta poäng, desto viktigare är 

framgångsfaktorn för att skapa estetisk hållbarhet. Användaren av designanalysen 

väljer en box där siffran som bäst förklarar hur många punkter i framgångsfaktorn 

som uppfylls. Uppfyller produkten mer än hälften av punkterna bör det högsta betyget 
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i poängskalan ges. Uppfyller produkten enbart en punkt bör det lägsta betyget i 

poängskalan ges.  

 

4. Efter att varje framgångsfaktor har betygsatts beroende på hur väl produkten uppfyller 

framgångsfaktorn, räknas alla betyg ihop och fylls i som ett totalpoäng i Total-boxen. 

Total-boxen presenterar förhållandet mellan hur väl faktorerna i steg 1 är uppfyllda, 

där i steg 1 exempelvis finns totalt 50 möjliga poäng. 

 

Efter att steg 1 till steg 4 är ifyllt summeras totalen i steg 5. 

 

5. Totalpoängen från varje steg fylls i respektive steg och totalsumman för alla steg 

summeras undertill. Totalsumman kan maximalt bli 100 poäng och kan översättas till 

procent och därmed enkelt att jämföra koncept med varandra. 

 


	1. Varför estetisk hållbarhet?
	1.1 Vår ohållbara tidsera...
	1.2 ... och vägen ur den.
	1.3 Svensk friluftsutrustning i fokus
	1.4 Syfte och mål med projektet
	1.5 Forskningsfråga och forskningsområde
	1.5.1 Frågeställningar

	1.6 Projektdirektiv från Mälardalens Högskola
	1.7 Projektavgränsningar

	2. Forskningsmetod
	2.1 Litteraturstudie
	2.2 Intervjustudie

	3. Litteraturstudie del 1: En produkts inneboende karaktärer
	3.1 Estetik
	3.2 Känslor
	3.3 Funktion
	3.4 Kvalitet

	4. Litteraturstudie del 2: Estetisk hållbarhet och framgångsfaktorer
	4.1 Hållbarhet och hållbar utveckling
	4.2 Estetisk hållbarhet och långvarigt uttryck
	4.3 Handfasta produktutvecklingsverktyg för hållbar design och estetisk hållbarhet
	4.4 Framgångsfaktorer i affärsstrategier för hållbar produktutveckling

	5.  Intervjustudie
	5.1 Teman och underkategorier
	5.2 Presentation av empirisk data
	5.3 Vem bär ansvaret för estetisk hållbarhet?

	6. Analys och viktning av all insamlad data
	6.1 Sortering av framgångsfaktorer inom de inneboende karaktärerna
	6.2 Kodning av framgångsfaktorer
	6.3 Viktning av framgångsfaktorer inom varje inneboende karaktär
	6.4 Relation: inneboende karaktärerna i en produkt och deras tillhörande framgångsfaktorer
	6.5 Sortering av framgångsfaktorer efter betydelse

	7. Resultat
	7.1 Svar på forskningsfrågan
	7.2 Designanalys för estetisk hållbar friluftsutrustning

	8. Analys
	8.1 Den ofrånkomliga paradoxen
	8.2 Kritisk analys av projektets resultat

	9. Slutsats och diskussion
	9.1 Uppfyllande av projektets syfte och mål
	9.2 Värdet av projektet
	9.3 Rekommendation om vidare forskning inom området

	10. Referenslista
	11. Bilagor

