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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the incentives and barriers existing within 

companies focusing on eco-design. The aim was also to examine the consumers’ thoughts on 

eco-design and sustainable products. A further aim was to try to concretize important lessons 

for future work on sustainable production and consumption. Two methods were used for 

completing this study; a literature study, and a practical study consisting of interviews with 

companies focusing on eco-design and a survey among students. The result shows that 

durable goods over the last decades have had a varied revenue growth, showing an increasing 

trend over recent years. The result also shows a slightly increasing trend on sustainable 

consumption and production. The main incentives presented in the result were based on 

some form of recognition of the unsustainable attitude in our society. Among existing 

barriers the most prominent was associated to economic issues, ignorance and material 

problems. The result of the survey showed that consumers ranked factors related to eco-

design among those who are least considered. For the work towards a sustainable future, 

people with a similar attitude as the ones involved in the interviewed companies are of great 

importance. There also seems to be a need for altered market conditions, but this would 

require a dramatic behavioral change.  
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Sammanfattning 
 

Det ökade utsläpp av växthusgaser som har skett efter den industriella revolutionen har 
inneburit stora negativa konsekvenser för vårt klimat. Växthusgasernas ökning har lett till en 
ökad växthuseffekt, som i sin tur har resulterat i klimatförändringar såsom höjd global 
medeltemperatur vilket leder bland annat till att glaciärisarna har börjat smälta. Miljömålet 
begränsad miljöpåverkan syftar delvis till att minska utsläppen som verkar 
klimatpåverkande. Utsläppen kan ske bland annat från industriprocesser och lösningsmedel. 

För en hållbar utveckling krävs det ett förändrat förhållningssätt till de naturresurser 
mänskligheten nyttjar. I nuläget sker förbrukningen av naturresurserna på ett ohållbart sätt 
som leder till att kretslopp och ekosystem i naturen påverkas negativt. För att motverka 
fortsatt utveckling av miljöproblemet och för hållbar utveckling har olika lagstiftningar och 
mål tagits fram inom den internationella miljöpolitiken. Utöver miljöpolitiken finns det 
verktyg och principer för att arbeta mot hållbar utveckling. Framför allt kan dessa verktyg 
och principer användas i samband med hållbar design, eller ekodesign, inom industrier och 
företag.  

Syftet med studien var att undersöka vilka drivkrafter som ligger till grund för 
ekodesigninriktade företags engagemang, samt vilka eventuella hinder som kan finnas för 
deras verksamhet. Syftet var även att undersöka hur inställningen är till ekodesign och 
hållbara produkter bland konsumenter. Vidare var syftet att försöka konkretisera viktiga 
lärdomar för ett fortsatt arbete med hållbar produktion och konsumtion.  

För att uppnå önskat resultat har studien genomförts i två delar. En teoretisk del i form av en 
litteraturstudie och en praktisk del i form av intervjuer med ekodesigninriktade företag samt 
en enkätundersökning bland studenter.  

I resultatet visas att sällanköpsvaruhandeln (som är en del inom detaljhandeln) har haft en 
varierande omsättningstillväxt de senaste 20 åren, men att den under senare år har varit 
relativt hög. I sällanköpsvaruhandeln berörs konsumtion av kläder, möbler och inredning 
etc. Resultatet visar även att det finns en något ökande trend gällande hållbar konsumtion 
och produktion. De drivkrafter som presenteras i resultatet grundas i stort på att företagarna 
har kommit till insikt och vill göra gott för miljön, samt att de vill påverka andra att göra 
likadant. Gällande hinder var de mest framträdande kopplade ekonomiska frågor, okunskap 
och materialproblematik. Enligt resultatet av enkätundersökningen som utfördes för att 
undersöka hur konsumenter tänker vid inköp rangordnades de faktorer som var relaterade 
till ekodesign bland de som spelade minst roll. 

För att den gröna trenden ska utvecklas och arbetet mot en hållbar utveckling fortsätta krävs 
det fler företag och organisationer med engagerade och engagerande nyckelpersoner som 
arbetar för att värna om miljön. Området behöver belysas, det krävs att fler agerar istället för 
att endast prata om det. Det krävs även att konsumenterna kommer till insikt om vad deras 
konsumtionsvanor kan innebära. Marknaden måste ändras, men för att detta ska kunna ske 
behöver en revolution av förändrade beteendemönster äga rum. Det handlar om att påverka, 
engagera och utveckla. Vad krävs för ändrade beteendemönster? Detta är inget som tagits 
upp under denna rapport, men skulle vara kunna vara ett lämpligt objekt för vidare studier. 
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1. Inledning 
 

Det slit- och slängsamhälle som har utvecklats i välfärdsländerna har idag nått en sådan grad 
att kretsloppet i naturen har börjat ta effekt. Faktum är att den förbrukning av resurser som 
råder går i sådan takt att naturen har svårt att hinna med det återställningsarbete som krävs 
för att kunna bilda nya resurser (Thorpe, 2007). Dessutom har den industriella revolution 
som tog sin början i slutet på 1800-talet visat effekt i form av ökade koldioxidutsläpp och i 
takt med detta har den globala temperaturen ökat, till följd av den ökade växthuseffekten 
(Orbach, 2011). Frågan är vad som behöver göras för att förhindra att utvecklingen fortsätter 
vidare i samma riktning?  

När ett företag inom industrin väljer att arbeta med hållbar design, även känt som ekodesign, 
gör de miljön en stor tjänst. Genom att tillämpa olika principer för hållbarhet går det att 
minska produkters miljöpåverkan. Dock associeras tyvärr hållbarhetsarbete och insatser för 
miljön ofta med ord som krångligt och omständigt. Bevisligen finns det ändå de företag som 
väljer att arbeta miljövänligt och för en hållbar utveckling. Frågan är hur fler företag ska få 
upp ögonen för detta? Hur ser trenden gällande ekodesign ut och vad har företag som är 
aktiva idag haft för drivkrafter vid start? Går det att påverka fler företag att göra deras 
verksamhet mer inriktad mot hållbarhetsarbete?  

En annan aspekt i frågan är hur konsumenter konsumerar. Vilka faktorer tar de främst 
hänsyn till vid inköp av produkter? Det är viktigt att vi som konsumenter, tillsammans med 
företagen tar vårt ansvar för en hållbar utveckling för vår miljö och för oss själva. Framför allt 
bör vi värna om generationerna som komma skall, det är de som kommer få stå till svars för 
hur vi agerar idag. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka drivkrafter som ligger till grund för 
ekodesigninriktade företags engagemang, samt vilka eventuella hinder som kan finnas för 
deras verksamhet. Syftet är även att undersöka hur inställningen är till ekodesign och 
hållbara produkter bland konsumenter. Vidare är syftet att försöka konkretisera viktiga 
lärdomar för ett fortsatt arbete med hållbar produktion och konsumtion.  

De frågeställningar arbetet har utgått ifrån är de som följer; 

 Hur ser trenden för konsumtion och produktion ut? Hur har det sett ut i Sverige de 
senaste decennierna?  

 Vad karaktäriserar de företag som inriktar sig på ekodesign? Vad gör de för typ av 
produkter? 

 Vad har ekodesigninriktade företag haft för drivkrafter för påbörjandet av deras 
verksamhet? Vad har de för mål och visioner? 

 Vilka möjligheter finns, och vilka eventuella hinder kan man stöta på i samband med 
arbete inriktat mot ekodesign och hållbar utveckling? 

 Hur ser konsumtionsvanorna ut idag? Vad är viktigast vid inköp; funktionalitet, 
miljöpåverkan, pris? 

 Går det att öka engagemanget för hållbara produkter och i förlängningen hållbar 
utveckling? Hur ska detta ske? 
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1.2 Avgränsning 
 

Studien har avgränsats till åtta företag, varav sex produktproducerande företag, en 

återförsäljare samt ett tjänsteföretag. Vidare har enkätundersökningen avgränsats till att 

omfatta endast studenter vid Umeå universitet.  

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Konsekvenser av levnadsmönster i dagens samhälle 

 

Den industriella revolutionen nådde global utsträckning vid sent 1800-tal. I samband med 
denna revolution kan en tydlig förhöjning av koldioxidutsläpp urskiljas och ökningen 
berodde då på att det inom industrin förbrändes stora mängder kol. I takt med att 
koldioxidutsläppen fortsatt har ökat, har det gett konsekvensen förhöjd global temperatur 
(Orbach, 2011). Utan vidtagna åtgärder för minskade utsläpp förutspås växthusgaserna år 
2035 ha fördubblats i jämförelse med förindustriell nivå och den globala medeltemperaturen 
förutspås öka med mer än 2°C (Naturvårdsverket, 2007). Den ökade växthuseffekten har lett 
till denna klimatförändring. Redan i nuläget har detta inneburit stora världsomspännande 
konsekvenser. Global glaciärsmältning, minskning av havsistäcket på Arktis, ekosystem som 
kollapsar är ett axplock av effekterna som går att urskilja på jorden (Världsnaturfonden, 
[WWF], 2011 A). Det har debatterats huruvida klimatförändringen är kopplad till mänsklig 
aktivitet, dock finns det mycket som talar för att det är så (WWF, 2011 B).  

Klimatproblematiken är en av många aspekter i frågan gällande hur vi människor påverkar 
miljön. För att tydliggöra vilken effekt ökad konsumtion och produktion har på miljön kan vi 
studera våra ekologiska fotavtryck (WWF, 2012). Ekologiska fotavtryck kan vara konkreta 
följder av konsumtionen i samhället. Det kan röra sig om ett kalhygge i tropikerna som har 
skövlats för att få palmolja till chipsen du äter eller försaltade åkrar där bomullen i din t-shirt 
kan ha odlats (WWF, 2012). För att räkna ut ett ekologiskt fotavtryck används inte dessa 
konkreta spår, utan beräkningarna grundas på statistik över konsumtion och produktion. 
Resultatet ska kunna ge en uppskattning av hur mycket som krävs av planetens förnyelsebara 
förmåga för att skapa det vi konsumerar och hur mycket krävs för att absorbera det avfall 
som bildas (WWF, 2012).  

I höginkomstländer är det ekologiska fotavtrycket betydligt större än i länder som är låg- och 
medelinkomstländer (WWF, 2010). Världsnaturfonden använder ett mått för biologisk 
mångfald, Living Planet Index [LPI], i sina rapporter och detta mått visar en tydlig negativ 
trend för världen i stort, skillnader går dock att se i olika regioner. I höginkomstländer kan 
LPI se ut att öka, medan det kraftigt minskar i låginkomstländer (WWF, 2010). Orsaken till 
förlusten av biologisk mångfald i låginkomstländer kan vara kopplat till 
höginkomstländernas stora ekologiska fotavtryck. De rika länderna har möjligheten att 
importera naturresurser från andra delar av världen, vilket kan leda till att deras LPI inte 
störs. Fattigare länder, vars ekonomi kan bygga på export av exempelvis naturmaterial till 
höginkomstländerna, försätts i en svår situation eftersom deras LPI riskerar att fortsätta 
sjunka. Speciellt då biologisk mångfald är en förutsättning för tillgång till rent vatten, bränsle 
och andra naturresurser. (WWF, 2010). 

 

2.2 Miljöpolitik och hållbar utveckling  

 

Sedan tillkomsten av EU i form av kol- och stålgemenskapen 1951 och Romfördraget 1957 har 
fokus för det politiska samarbetet varit målen för stark ekonomisk utveckling och 
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säkerställandet av fred och stabilitet (Naturvårdsverket, 2004). Det var först under tidigt 
1970-tal som miljöfrågorna togs upp i dagordningen och det första miljöpolitiska 
handlingsprogrammet (EAP) upprättades 1973 (Naturvårdsverket, 2004).  

Brundtlandkommissionen 1987, som var en del i det fortsatta globala miljöarbetet, gav 
begreppet hållbar utveckling en definition med grund i dimensionerna ekonomisk hållbarhet, 
social hållbarhet och ekologisk hållbarhet (Regeringskansliet, 2012). Det globala miljöarbetet 
utvecklades vidare, och bland annat anordnade UNCED (United Nations Conference on 
Environment and Development) år 1992 en konferens i Rio de Janeiro med syftet att utveckla 
arbetet för miljö och hållbar utveckling. Syftet var även att påverka medlemsländerna att 
reflektera över den ekonomiska utvecklingens tillvägagångssätt och att de skulle hitta 
möjligheter att bromsa användandet av naturresurser och arbeta för att minska föroreningen 
av miljön (Förenta Nationerna [FN], 1997). Budskapet var att ändrad attityd och ändrat 
levnadssätt hos människor är det som krävs för att en förändring ska kunna ske. Det blev 
tydligt vilket komplext problem det var eftersom såväl fattigdom som överkonsumtion kan ha 
negativ påverkan på miljön. Regeringarna förstod att nationella mål och policys behövde 
justeras för att försäkra att ekonomiska beslut skulle ha så liten effekt på miljön som möjligt 
(FN, 1997). 

 

2.3 Integrerad produktpolicy, produktion och konsumtion 

 

Inom nationell miljöpolitik har produktrelaterade miljöfrågor sedan 1970-talet utvecklats 
och under 1990-talet uppkom den integrerade produktpolicyn [IPP] i europeiska 
miljöpolicysammanhang som begrepp och strategi. Uppkomsten av IPP skedde under 
inflytande från aktörer inom näringslivet, intresseorganisationer och miljövårdssektorn samt 
genom bidrag från forskning och politisk policyutveckling (Naturvårdsverket, 2004).  

Den övergripande tanken med IPP är att den ska behandlas som en del i policy- och 
begreppsbildningen inom arbetet för hållbar utveckling och den syftar till att produktions- 
och konsumtionsmönstren ska miljöanpassas. Den integrerade produktpolicyn ska alltså 
verka som en åtgärdsstrategi i programmet för hållbar utveckling, där förändrade 
konsumtionsmönster anses vara en kärnfråga (Naturvårdsverket, 2002). Den 
industrialiserade världens mönster gällande konsumtion och produktion erkänns alltmer 
vara starkt kopplade till miljö- och naturresursproblematiken som råder idag. Hållbar 
produktion och konsumtion är därför en viktig del inom IPP och de strategier som finns för 
hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 2004). 

I Naturvårdsverkets rapport På väg mot miljöanpassade produkter från 2002 framgår att 
det är tre grundelement som bygger upp tanken med IPP.  

 Ökad helhetssyn; genom att öka kunskapen om produkters belastning på miljön ur 
livscykelperspektiv och ett förbättrat informationsflöde 

 Bättre förutsättningar för marknadens aktörer; tydliga spelregler, ökat utbud och 
efterfrågan av miljöanpassade produkter samt internalisering av miljökostnader. 

 Ökad aktörssamverkan; genom att dialog förs längs hela produktkedjan i större 
omfattning, ökat utbyte av erfarenheter och kunskaper samt att ”nya aktörer” 
engageras.  

År 2000 färdigställdes en skrivelse av regeringen som syftade till att redovisa strategin för att 
såväl i Sverige som internationellt arbeta enligt en miljöorienterad produktpolitik, för 
produktion och konsumtion med ett miljövänligt tänkande (Regeringen, 2000). I denna 
skrivelse står det att Sverige skulle vara med och agera inom EU och internationellt genom 
att påverka reglernas utformning. Tanken med engagemanget i internationella led var att 
förändringarna bör utgå därifrån i första hand (Regeringen, 2000). I skrivelsen förklaras att 
alla aktörer bör vara delaktiga och känna ett ansvar, för att omställningen mot en ekologisk 
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hållbarhet skulle vara möjlig beskrevs även vikten av en god ekonomisk utveckling samt 
social välfärd (Regeringen, 2000). CSD (United Nations Commission on Sustainable 
Development; FN:s kommission för hållbar utveckling) är det organ som konfererar mest 
angående hållbara produktions- och konsumtionsmönster. I skrivelsen konstaterar de att 
efter Rio de Janeiro 1992 har komplicerade diskussioner ägt rum, det är svårt att enas över 
beslut som sträcker sig längre än Agenda 21 när det gäller global konsumtion och produktion. 

 

2.4 Lagstiftning, medel och mål 

 

2.4.1 Lagen om ekodesign 

Ekodesign går mer eller mindre att applicera på alla produkter, men det är lagstiftat att 
företag ska arbeta enligt detta sätt när det gäller energirelaterade produkter; vitvaror, 
glödlampor etc. Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/125/EG om ekodesign och 
lagen (2008:112) om ekodesign ställer då krav på att en produkt måste ha resurseffektivitet 
och energieffektivitet för att framöver få tas i bruk på den europeiska marknaden 
(Energimyndigheten, 2012). Dock är det inte endast energi som skall tas i beaktning i fråga 
om ekodesign. Ekodesign, eller hållbar design och hållbara produkter, innebär även ett 
hänsynstagande om var det material som används kommer ifrån och vilket material man 
väljer att använda sig av.  

 

2.4.2 Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

År 2008 ställde EU upp en handlingsplan (KOM (2008) 397) för ett gemensamt arbete mot 
minskad klimatpåverkan och för att uppnå minskad energianvändning från konsumtion och 
produktion. Även hållbar industripolitik omfattas, då med fokus på resurssnål produktion, 
smartare konsumtion, bättre produkter och globala marknader (Sveriges Riksdag, 2008). 
Handlingsplanen innebär exempelvis en utvidgning av ekodesigndirektivet - för att det ska 
beröra fler produkter och möjligtvis fler miljöaspekter, den innebär även att EU:s miljömärke 
och direktivet om energimärkning skall ses över etc. 

 

2.4.3 Svenska miljömål 

Det finns totalt 16 miljökvalitetsmål i Sverige, samt ett övergripande generationsmål 
(Naturvårdsverket, 2012 A). Syftet med dessa är att ge riktlinjer för miljöarbetet i stort och 
att nästa generation ska överlämnas ett samhälle fritt från de stora miljöproblemen 
(Naturvårdsverket, 2012 B). 

2.4.3.1 Begränsad klimatpåverkan 

För att hejda den ökning av global medeltemperatur som vi står inför har medlemsstaterna 
enats om målet att medeltemperaturen ska öka med maximalt 2°C i jämförelse med den nivå 
som rådde förindustriell tid. För att åstadkomma temperaturbegränsningen skall utsläpp av 
växthusgaser regleras så att den sammanlagda halten ej överskrider 400 ppm (parts per 
million) i atmosfären (Naturvårdsverket, 2012 C). I Sverige såväl som i övriga världen är det 
förbränning av fossila bränslen, främst i samband med transport, el- och värmetillförsel, som 
bidrar mest till växthuseffekten (Naturvårdsverket, 2012 C). Målet går följa upp med hjälp av 
indikatorn klimatpåverkande utsläpp. Där presenteras bland annat data för industriprocess- 
och lösningsmedelsrelaterade utsläpp (Naturvårdsverket, 2011). 

2.4.3.2 Giftfri miljö 

I nuläget har mer än 12 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter registrerats i 
Kemikalieinspektionens produktregister. Utöver dessa tillkommer ämnen som finns bland 
annat i plastartiklar, kläder och bilar. Av dessa är det oklart hur många ämnen som via 
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importerade varor har kommit till Sverige. Kemiska ämnen kan även oavsiktligt bildas i 
samband med industriella processer (Naturvårdsverket, 2012 D). Att vissa av dessa kemiska 
ämnen som finns runt omkring oss har negativ effekt på miljö och hälsa är välkänt 
(Naturvårdsverket, 2012 D). De kemiska ämnena sprids i miljön då tillverkning, användning 
eller skrotning sker av kemiska varor, produkter etc. Förutom att de kommer ut i naturen 
finns risken att människor blir utsatta för dem (Naturvårdsverket, 2012 D). Målet går 
övergripande ut på att förekomsten av ämnen som skapats eller utvunnits inte ska innebära 
ett hot för människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  

 

2.5 Hållbar design 

 

Det levnadssätt vi människor i Sverige har idag innebär en förbrukning av naturresurser 
motsvarande tre jordklot (WWF, 2010 C). Enligt Thorpe (2007) är faktum att förbrukandet 
av naturresurser i nuläget har sådan hastighet att naturen inte hinner återskapa det förlorade 
materialet i samma takt, om den ens klarar av att återskapa det överhuvudtaget. 
Utvecklingen av vårt slit och släng-samhälle har kommit till den grad att det börjar ha effekt 
på kretsloppet i naturen (Thorpe A, 2007).  

När människan idag designar en produkt används i regel material från litosfären. Vid 
produktion och när produkten blir avfall sprids detta material ut i relativt oanvändbar form 
till resten av sfärerna; biosfären, hydrosfären och atmosfären (Thorpe A, 2007). Där kan 
materialet ha en miljöförstörande verkan i samband med den form det då har tagit. Även om 
detta kan innebära skador på miljön och faror för människors hälsa är materialproblemet 
inte uppenbart för alla. Thorpe (2007) menar att för en hållbar design är insikten om 
materialen - var de kommer ifrån, hur de färdas, vad de består av - en nyckelfråga. Designern 
bör utreda behovet av just det material som används i produkten, finns det möjlighet att 
ersätta materialet om det är farligt? Varför används det från första början? Vad händer när 
produkten eventuellt återvinns och blandas med annat material? Vad händer om det 
förbränns (Braungart och McDonough, 2009)? Det går att angripa problemet från flera olika 
synvinklar. 

Ett exempel på produkter som kan vara mindre bra ur ekodesignsynpunkt är hitech-
produkter, eftersom de ofta består av material som håller låg kvalitet (Braungart och 
McDonough, 2009). Det kan t.ex. röra sig om billiga plaster och färgämnen som 
tillhandahålls av den leverantör som säljer dem till lägst kostnad – som dessutom kan 
befinna sig på andra sidan jordklotet. Ämnen som är förbjudna i USA eller Europa kan med 
andra ord nå dessa regioner ändå, genom importen av material och produkter från regioner 
där de giftiga ämnena är tillåtna (Braungart och McDonough, 2009).  

Cradle to Grave är det designsätt som dominerar marknaden idag (Braungart och 
McDonough, 2009). Detta designsätt innebär att produkterna designas med en built in 
obsolescence, att de är designade för att hålla endast en viss tid. Konsumenten ska med gott 
samvete kunna göra sig av med den gamla utslitna produkten och tillåta sig att köpa en ny 
produkt av senare modell istället. Produkten som konsumenten förbrukar och sedan kasserar 
utgör endast en bråkdel av den mängd material som krävs för produktens existens 
(Braungart och McDonough, 2009). Faktum är att över 90 procent av materialet som tas ut 
för tillverkning av konsumentvaror blir till avfall nästan omedelbart, enligt beräkningar som 
gjorts i USA (Braungart och McDonough, 2009).  

Den industriella infrastruktur vi har idag medför en designintention att skapa produkter som 
har ett överkomligt pris, fyller sin funktion och håller tillräckligt länge. Produkter av detta 
slag uppfyller tillverkarens önskemål samt vissa av konsumentens förväntningar. Emellertid 
anser man ur ett annat perspektiv att produkter som inte är designade specifikt riktat mot 
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mänskligt och ekologiskt välbefinnande är ointelligenta och oeleganta, så kallade Crude 
Products (Braungart och McDonough, 2009).  

I 80 procent av fallen avgörs en produkts miljöpåverkan tidigt i utvecklingsarbetet (Stiftelsen 
svensk industridesign [SVID], 2012 A). För att den kreativa förmågan hos en designer ska 
göra nytta för sociala frågor, ekonomi och miljö bör de inkluderas tidigt när en produkt eller 
tjänst planeras. Det handlar om att en designer har förmågan att utgå ifrån användaren – 
vilket är grundläggande då förändring av konsumenters konsumtionsmönster är en mycket 
viktig aspekt för hållbar utveckling (SVID, 2012 A).  

En definition av hållbar design lyder enligt SVID och Hållbarhetsguiden ”Teorier och rutiner 
för design som kultiverar mänskligt välbefinnande med en fungerande ekonomisk utveckling 
och samtidigt ser till att de ekologiska systemen är i balans”. Det handlar om att göra saker 
på rätt sätt och att det finns tillvägagångssätt som gör att en produkts miljömässiga påverkan 
kan minskas. 

 

2.6 Principer för hållbar design 

 

Det är viktigt att få ut kunskapen om vad som går att göra för att uppnå minskad 
miljöpåverkan inom en verksamhet. Hållbarhetsguiden är framtaget av SVID för att inspirera 
företagare att använda sig av de olika principer som finns inom området, t.ex. Biomimicry, 
Cradle to Cradle och Det naturliga steget. Genom att använda sig av dessa principer, och 
implementera ett miljövänligt designtänk tidigt i utvecklingsprocessen har företagen goda 
möjligheter att nå ett hållbart resultat (SVID, 2012 B). 

Det finns alltså ett antal olika principer som kan tillämpas inom ekodesignområdet. I stort 
går de ut på att likna naturens funktioner, eller hur naturens resurser skall användas på ett 
bättre sätt, men de har olika inriktning. Nedan följer de principer som nämns i 
Hållbarhetsguiden (SVID, 2012 B). 

Det naturliga steget är en riktlinje som har utvecklats med tiden och det är en rörelse och ett 
tankesätt som byggts upp av Karl-Henrik Robért. Idén grundades i att Robért började tänka 
tanken att vi borde nå en gemensam grundläggande förståelse för frågor som ger 
förutsättningar för fortsatt liv. Kanske gick det att skapa samstämmighet bland politiker 
näringsidkare och miljöforskare för planetens tillstånd? Det var då han började 
sammanställa och beskriva de villkor som ansågs vara grundläggande för liv. Efter 21 utkast 
som skickades till tvärvetenskapliga forskargrupper världen över rådde till slut konsensus om 
vad som krävs för att upprätthålla liv på vår planet – Det naturliga steget var fött (Det 
Naturliga Steget, 2008). Med Det naturliga steget beskrivs huvudsakligen fyra 
grundläggande delar – systemvillkor – som krävs för ett hållbart samhälle. Det naturliga 
steget är en icke-vinstdrivande organisation som finns till för att strategiskt vägleda beslut 
för hållbarhet (SVID, 2012 C). Enligt de fyra systemvillkoren (som finns uppradade nedan) 
kan alltså Det naturliga steget fungera som en vägledning för att undvika att samhället 
exempelvis utsätts för påfrestningar till följd av utsläpp av ämnen som egentligen går att 
ersätta med något som har mindre miljöpåverkan (SVID, 2012 C).  

I ett hållbart samhälle utsätts naturen inte för systematisk 

1. koncentrationsökning av ämnen från bergrunden (t.ex. fossilt kol och 

tungmetaller). 

2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t.ex. NOx, 

hormonstörande ämnen etc.). 

3. undanträngning med fysiska metoder (t.ex. från trafikinfrastruktur, 

skogsskövling, överfiske etc.). 
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Samt, i det samhället hindras inte människor systematiskt 

4. från att tillgodose sina behov (t.ex. via missbruk av politisk och ekonomisk makt). 

Med dessa systemvillkor vägleds vi med andra ord exempelvis att använda de mineraler det 
finns rikligt av i naturen, istället för de som är sällsynta. Likaså bör de svårnedbrytbara och 
syntetiska ämnena bytas ut mot sådana som lättare bryts ned i naturen. Dessa ämnen bör 
även användas effektivt och inte belasta naturen genom att släppas ut i för hög takt (SVID, 
2012 C). För att skona naturen från stora ändringar ska resurser och mark användas på 
effektivt och produktivt sätt samt att resurser endast från stabila ekosystem används. 
Dessutom skall åtgärder och strategier som eliminerar hinder för människors förmåga att 
tillgodose sina grundläggande behov t.ex. till följd av slösaktig och orättvis 
resursförbrukning, osäkra arbetsförhållanden etc (SVID, 2012 C). 

Biomimicry är en princip som imiterar de ekologiska systemen i syfte att utveckla ett 
samhällsbygge som är mer hållbart, eller så imiteras specifika arters funktioner för att 
användas i produktionsprocesser och produkter för att göra dem mer hållbara (SVID, 
2012 D). Huvudtanken med principen är att naturen, till följd av 3,8 miljarder år av 
evolution, redan har löst problem som vi människor i många fall fortfarande får handskas 
med. Om vi då vill efterlikna naturens funktioner måste vi titta på den på ett annat sätt. 
Naturen ska ses som en mentor, ett mått och en modell (The Biomimicry Institute, 2012). 
Biomimicry Designspiral är ett verktyg, utarbetat enligt Biomimicry-principen, som kan 
delas upp i fem olika steg; 

1. Identifiera funktion 

2. Biologisera funktion 

3. Upptäck naturens modell 

4. Efterlikna naturens strategi 

5. Utvärdera design 

Designspiralen som verktyg använder naturen som mått och modell när nya system, 
produkter och tjänster ska skapas. Genom att ”fråga” naturen och efterlikna dess funktioner 
kan människan designa en produkt som fungerar och smälter in i sin omgivning på ett mer 
miljövänligt sätt. I och med de fem stegen utreds behovet av produkten, funktionen anpassas 
efter alternativ som går att hitta i biologiska lösningar och det utvärderas till sist huruvida 
designen går att utveckla, kan den anpassas till sin omgivning (SVID, 2012 E)? 

Cradle to Cradle är en princip som har utvecklats av Michael Braungart och William 
McDonough och har fungerat som inspiration för flera produktionssystem, byggnader och 
produkter (SVID, 2012 F). Braungart och McDonough (2009) beskriver hur naturens 
kretslopp kan efterliknas i designprocessen och exempelvis hur vi ska betrakta avfall som mat 
för tillverkning av produkter. Från början misstogs Cradle to Cradle-metoden för att enbart 
handla om att byta ut innehållet i produkter, vilket är en del i arbetet, men det handlar även 
om att förstå innebörden av att det utförs. Hur fungerar substitutet tillsammans med de 
andra komponenterna i produkten? I begynnelsen tillämpades Cradle to Cradle-metoden 
som pilotprojekt för enstaka produkter hos olika företag, nu anser Braungart att det ska 
genomsyra hela verksamheten (Braungart och McDonough, 2009). Författarna menar att 
Cradle to Cradle-metoden handlar om att göra Jorden trivsam snarare än att rädda den. De 
menar att det handlar om att få folk att förstå att det krävs ett levnadssätt som inte nöter på 
jorden för att miljön ska gå att reparera. 

Öppen design handlar om produktens historia. Vilka sociala omständigheter som finns kring 
produkten och vilken miljöpåverkan har den? Utöver detta kan det beröra huruvida 
användaren är engagerad i utvecklingen – de har större kontroll över materialen som ingår, 
hur den tillverkningen går till samt att de är delaktiga i idéstadiet av tillverkningen (SVID, 
2012 G). 
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Faktor 10 grundas på tanken att minska världens uttag av naturens resurser med 9/10. 
Tanken är att välfärd ska ökas eller bibehållas fast med 1/10 av den mängd resurser som 
används i dagens läge (SVID, 2012 H). Faktor 10-institutet finns till för praktisk vägledning 
mot sätt att uppnå bättre resurseffektivitet vid produktion och konsumtion. Det skall göras 
genom att exempelvis designa ekoeffektiva processer och tjänster samt att förbättra 
konsumentens kunskap om miljövänliga produkter och tjänster (Faktor10 Institute, 2008). 

Med principen Produkter till tjänster menas att det går att effektivisera användandet av 
produkter genom tjänstedesign. Tjänstedesign syftar till att skapa en övergång till 
konsumtion av tjänster istället för konsumtion av produkter. Tanken är att utvecklingen av 
övergången ska leda till att producenterna i större utsträckning ska ansvara för produkternas 
omhändertagande och livscykel. Detta skulle då troligtvis innebära att produktionen av lätt 
reparerade och lätt återvunna produkter uppmuntras (SVID, 2012 I). 

Principen Förändra brukarbeteende innebär precis vad det låter som. Att konsumera ska 
inte behöva vara avgörande för att kunna leva ett bra liv. Detta är möjligtvis den viktigaste 
aspekten, att genom design kunna ändra folks beteenden och mot en förändrad och minskad 
konsumtion. Genom att berätta mer om en produkts ursprung, dess ekologiska eller 
kulturella påverkan skulle det kunna gå att få konsumenterna mer engagerade. De kanske 
kan relatera till produkten på ett annat sätt och då kanske får en större vilja att betala mer för 
den samt behålla den längre (SVID, 2012 J). 

 

3. Metod och material 
 

Examensarbetet har genomförts genom en teoretisk del; litteraturstudie, samt en praktisk 
del. Den praktiska delen bestod av intervjuer med åtta olika företag inom området ekodesign, 
samt en enkätundersökning. 

 

3.1 Litteraturstudie 

 

För arbetet har en litteraturstudie utförts, dels för att ta del av hur få en inblick i hur det ser 
ut inom området ekodesign idag och för att få bakgrundsfakta till arbetet. Dels har 
litteraturstudien utförts för att besvara vissa frågeställningar och för att hitta data för hur 
utvecklingen gällande konsumtion av produkter tenderar att se ut. Litteraturen har hämtats 
från internet och från böcker.  

 

3.2 Intervjuer med företag 

 

För att hitta de specifika företagen har sökningar utförts på internet. Företagen har hittats 
antingen via återförsäljare eller via andra forum för ekodesign. Vidare har de företagen som 
deltagit i intervjuerna kontaktats först antingen via mejl eller via telefon för att boka tid för 
telefonintervju. Under varje intervju ställdes förutbestämda frågor (se bilaga 1) och 
anteckningar fördes över de svar som gavs. Svaren har sedan sammanställts med 
frågeställningarna som utgångspunkt. 

 

 



9 
 

3.3 Enkätundersökning 

 

För att undersöka vad personer på Umeå universitets campus tar i beaktning när de 
konsumerar en produkt har enkäter (se bilaga 2) delats ut runt om på området. På enkäten 
stod syftet med undersökningen kort beskrivet och att undersökningen inte gälldes livsmedel 
eller kläder. Huvudfrågan löd ”Vad är det som spelar mest roll när ni köper en produkt?”. De 
deltagande skulle sedan rangordna sex olika faktorer som har betydelse vid konsumtion av en 
produkt. Den faktor som rangordnades med siffran ett är den som spelar mest roll och den 
faktor som rangordnas med siffran sex är den faktor som spelar minst roll. Enkätsvaren 
fördes sedan in och bearbetades i Excel. 

 

4. Resultat 
 

4.1 Hur har trenden för konsumtion och produktion sett ut de senaste 

decennierna? 

 

Granskas detaljhandeln (dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel kombinerat) två 
senaste decennierna går det att urskilja tydliga variationer gällande i omsättningsutveckling 
(Handelns utredningsinstitut, [HUI], 2010). Under 1990-talets början var 
sällanköpsvaruhandeln (där konsumtion av kläder, möbler, inredning etc. ingår) under en 
djup och relativt långvarig nedgång, den backade exempelvis med 6,5 procent år 1992 och 4,5 
procent år 1993. Åren som följde varierade tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln, men i 
jämförelse med dagligvaruhandeln (där livsmedel, hygienartiklar etc. ingår) låg den på en 
förhållandevis hög nivå. Tillväxten för sällanköpsvaruhandeln har i snitt legat på 6,1 procent 
per år sedan 1999, jämfört med perioden 1991-1998 då den i snitt låg på 1,8 procent per år 
(HUI, 2010). Enligt SCB var årssnittet för omsättningen inom detaljhandel med 
sällanköpsvaror år 1991 59,9 (omsättningsindex 2005=100). År 1992 hade snittet minskat till 
55,8 och år 1993 hade det minskat ytterligare till 52,4. Åren som följde ökade omsättningen 
med viss variation, perioden 2000-2011 har årssnittet ökat från 75,0 till 131,9 (SCB, 2012). 

Detaljhandeln har ökat starkt de senaste 20 åren, med förklaring av den kraftiga tillväxten 
inom sällanköpsvaruhandeln. Handeln med sällanköpsvaror har gynnats av det långvariga 
goda konjunkturläge som varit aktuellt (HUI, 2010). Inom den privata sektorn omsatte 
sällanköpsvaruhandeln år 2009 331 miljarder kronor, vilket jämfört med år 2008 är en 
ökning med 2,6 procent. Den totala omsättningen inom detaljhandeln var år 2009 602 
miljarder kronor (inkl. moms), dagligvaruhandeln stod således för 271 miljarder kronor med 
en 3,6 procentig ökning från år 2008 (HUI, 2010).  

Den privata konsumtionen stod år 2008 för cirka 47 procent av BNP i löpande priser, 33 
procent utgjordes av detaljhandeln (HUI, 2010). Enligt HUI (2010) går det att se starka 
samband mellan hushållens totala konsumtion, konsumtionen av detaljhandelsvaror och 
detaljhandelns omsättningsutveckling. 

Det går att skönja en ökad tendens för att handel i större utsträckning sker konsumenterna 
emellan, något som även underlättas av internet. Blocket hade exempelvis år 2009 en 
omsättning på nära 200 miljarder kronor. Även second hand-butiker och exempelvis 
loppmarknader, där det går att köpa varor med benämningen vintage, visar en stadigt 
ökande trend (HUI, 2010). 

I svensk handels rapport Konsumera från 2010 påvisas en ökande trend inom detaljhandeln i 
Sverige. Trots att landet bidrar med endast 1,4 promille av jordens befolkning finns stora 
möjligheter att nå ut på den globala marknaden. Det gäller att ligga steget före, vara 
uppdaterad om trender och att möta kundens behov och förväntningar (Svensk Handel, 
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2010). Enligt rapporten finns enorma möjligheter att skapa positiva förändringar genom att 
miljö- och klimatsmarta lösningar tas i beaktning, även goda affärer skall komma utav en 
miljömässig inriktning. Det går att se en begynnande trend för ökad efterfrågan efter 
miljövänligt och socialt ansvarsfullt producerade produkter. Att då driva en verksamhet som 
kan erbjuda varor som är både eko och reko blir en viktig konkurrensfördel i flera 
sammanhang (Svensk Handel, 2010). I rapporten beskrivs även den andra vågen som en 
tydlig trend. Den andra vågen innebär att gamla produkter i större utsträckning återanvänds, 
då i befintligt skick eller omarbetade och/eller förädlade med nya detaljer eller delar (Svensk 
Handel, 2010). Ett mervärde skapas för såväl företag som kund, genom att den gamla varan 
omarbetas för att passa konsumenten samtidigt som det gynnar miljön. 

Ett ökat engagemang tycks finnas hos konsumenten för hur produkter transporteras, 
förpackas och tillverkas. Gällande paketeringen går det att se fler smarta förpackningar ute i 
Europa; för att paketera varorna så miljö- och klimatvänligt som möjligt läggs det ner mycket 
kraft och allt fler butiker har även börjat erbjuda alternativ till engångskassarna. Faktum är 
att det inom handeln används i genomsnitt 300 plastkassar per person och år (Svensk 
Handel, 2010). Att produkter i form av tjänster som Spotify, Voddler och iTunes finns på 
marknaden är ultimat ur förpackningssynpunkt – eftersom de inte kräver varken transport, 
plast eller papper. 

Stiftelsen svensk industridesign utförde 2008 en undersökning för att utreda hur svenska 
företag ser på design inom företaget, samma undersökning hade utförts år 2004. De 
intervjuade 1000 företag vilka då fick svara på frågor t.ex. om hur de använde sig av design, 
om de använder sig av design och vad de tycker att design kan bidra med. En del av 
undersökningen handlade om hållbar utveckling och hänsyn till miljön, där menade endast 
ett av två hundra företag (0,5 procent) att kraven på design för hållbar utveckling de tre 
föregående åren hade minskat, resten ansåg att kraven var oförändrade eller större. Vad 
gäller trenden om hållbar utveckling och hänsyn till miljön menar 84 procent att det är en 
ihållande trend. Dock är det få företag som anser att hänsyn till miljö och hållbar utveckling 
bidrar till företagets framgång (SVID, 2008).  

Med start 2004 har Energimyndigheten finansierat olika projekt som syftar till att ändra 
vanor och beteende hos människor när det gäller energikonsumtion. År 2005 startades 
forskningsprogrammet Energi, IT och Design, vilket har stöttat olika projekt som t.ex. har 
handlat om att visualisera elförbrukning på skolor, arbetsplatser och i hem. Efter detta ville 
Energimyndigheten etablera forskningsområdet ytterligare och tog det vidare genom att 
stötta ett centrum för detta. År 2011 gav Energimyndigheten klartecken för ett projekt 
gällande tre år framåt som kallades Nätverks- och kunskapsbyggande för hållbar design. 
Sara Ilstedt Hjelm, KTH, gjorde då en förstudie för att utreda vilka förutsättningar som fanns 
för en sådan rörelse. Det visade sig då att ett initiativ i denna riktning, inom hållbar 
utveckling och design, omgavs av ett stort intresse och låg helt rätt i tiden (Ilstedt Hjelm, 
2011). Green Leap är ett samarbete mellan KTH och Konstfack, som byggts upp inom 
projektets ramar och det har Nätverks- och kunskapsbyggande för hållbar design som bas. 
De menar att designbranschen har stor betydelse för att ändra attityder och beteende vilket 
är nödvändigt för en hållbar utveckling. Detta genom att det är designern som kan skapa 
trender, kontakten med företag gällande produktutveckling samt själva designen som 
arbetsmetod (KTH, 2012). 

 

4.2 Resultat av intervjuer 

 

4.2.1 Företagen och dess inriktning/produktsortiment  

Företag 1 har varit verksamt sedan 2009. De sysselsätter omkring 100 personer i deras 
verksamhet i utlandet, ägarna är bosatta i Sverige. Företaget erbjuder en tjänst som tar 
ansvar för miljön och för de som arbetar, de har en ekologisk och etisk approach. 
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Företag 2 är ett företag som har existerat i någon form sedan 2006. Det är i nuläget tolv 
anställda varav sju är verksamma på plats. Det är ett cleantech företag som arbetar med 
teknik och förnybart material i form av trä.  

Företag 3 har funnits sedan 2005. Inom företaget är flera olika designers delaktiga och för 
produktionen står ett antal olika företag. De arbetar med förnybara, ekologiska eller 
återvunna material. 

Företag 4 startades 1985, men miljöinriktningen infann sig 1990 då de började arbeta med 
returmaterial. Det är fyra anställda som arbetar på detta företag som är byggt på kreativitet 
och som kombinerar arkitektur och design. De inriktar sig på att hjälpa andra företag med 
olika uppdrag. 

Företag 5 är egentligen ett varumärke som formades 2008. Personerna som är involverade i 
varumärket är samma personer som i huvudföretaget. I nuläget utgörs kärnan av tre 
designers/ingenjörer som designar produkter enbart av återvunnet material eller spill. De 
kan exempelvis hacka produktionen hos andra företag och tillverka deras produkter i samma 
process, för att på plats minska materialspillet.  

Företag 6 är återförsäljare av ekodesignade produkter. Personen som startade företaget (den 
intervjuade) gjorde detta 2007 men valde att sälja det vidare år 2010. Dock är sortimentet 
fortfarande inriktat på ekodesign av olika slag. 

Företag 7 startades 2007, men var en produkt av ett tidigare miljöinriktat företag som såg 
dagens ljus år 1992. Företaget har två anställda, men i nuläget är endast en aktiv. Deras fokus 
ligger på miljötänk och inkluderande design. Det ska vara finurligt och naturligt!  

Företag 8 är ett företag i form av en produktdesignstudio som har funnits sedan 2010 och i 
verksamheten finns fem anställda. Företaget fungerar som två delar; en del som agerar i en 
konsultroll till företag som tillverkar konsumentprodukter och en del som på ”labbet” visar 
och förklarar tanken med ekodesign.  

Alla företag tillverkar, designar eller säljer produkter som är kopplade till hållbar design, 
vilket var avgörande för att de skulle vara lämpliga objekt för intervju. Som synes är det lite 
olika inriktning gällande vilka specifika produkter det rör sig om. Dock är det endast ett 
företag som uttalat inte riktar sig på konsumentprodukter, företag 4. Företag 3 vänder sig 
främst till inredning av offentlig miljö, men det finns möjligheter för den enskilde 
konsumenten att införskaffa sig en möbel från detta företag. Den enda återförsäljaren som 
intervjuades, företag 6, började sin verksamhet med uteslutande försäljning av inredning. 
Efter en tid så började de istället inrikta sig på försäljning av väskor (se tabell 1).  

Tabell 1. Företagens inriktning resp. produktsortiment. 

Företag 1 1. mattor och textilier, produkter som ej kommit i kontakt med konstbevattning 

eller gifter. 

2.  Företag 2 kort som fungerar som hotellnycklar, presentkort osv. som tillverkade i trä. 

Företag 3 3. gröna möbler av lokala naturmaterial eller återvunnet material, riktar sig främst 

till offentlig miljö. 

Företag 4 4. riktat åt andra företag, ej konsumenter. Produkter för kommunikation eller 

prisutdelning. 

Företag 5 konsumentprodukter i form av inredningsartiklar, leksaker etc. av spillmaterial 

eller återvunnet material. 

Företag 6 5. inredning, väskor av ekologiskt eller återvunnet material. 

Företag 7 recycling, produkter i textil som ökar välbefinnandet för människa och miljö. 

Företag 8 6. svårt att specificera, designar allt möjligt. Mycket konsumentprodukter för 

storskalig tillverkning. 
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4.2.2 Miljö- och hållbarhetsarbete och policys 

På företag 1 anser man att miljön genomsyrar hela verksamheten. Till en början funderade 
de på om de skulle certifiera sig enligt ett miljöledningssystem, de landade senare i sin egen 
definition som kändes bäst för dem. Företag 2 har en policy för virket de köper in för sin 
produktion av träkorten. Virket ska vara märkt enligt FSC (Forest Stewardship Council). 
FSC-märkning innebär att virket som används är ansvarsfullt tillverkat (FSC, 2012). Företag 
2 satsar även på den sociala dimensionen genom att skapa arbetstillfällen i området där de är 
verksamma.  

Företag 3 har ingen miljömärkning eller liknande, men arbetar enligt tre kriteriegrupper i 
sin verksamhet; 

 Innovation/Funktion – de vill tillföra något nytt till världen. 

 Estetik/Affektion – konsumenten ska vilja vårda och behålla möbeln. 

 Ekologi/Etik – De vill använda sig av hållbara material och begränsa mängden giftiga 
material i verksamheten. 

Genom dessa tre kriteriegrupper vill de jobba mot att leda utvecklingen av ekologiska möbler 
och på så vis värna om miljön. Samt göra den trivsam för oss som lever i den. Företag 4 är 
miljödiplomerade enligt svensk miljöbas, de som utförde miljödiplomeringen hade svårt att 
hitta några brister i verksamheten. De arbetar i övrigt aktivt med miljöarbetet så mycket de 
kan. När det gäller företag 5 anser de att hela verksamheten går ut på att värna om miljön. 
Detta eftersom de enbart arbetar med återvunnet material eller spillmaterial. Policymässigt 
så är de noga med att endast arbeta med bra material och bra processer, något som innebär 
genomgående utfrågningar av de producenter de ska välja att arbeta med. Återförsäljaren 
företag 6 hade som riktlinje inom miljöarbetet att alltid välja bästa möjliga transport av 
deras produkter och hade stort miljötänk i övrigt.  

Företag 7 har som miljömål att minimera deras ekologiska fotavtryck och ha en verksamhet 
som är så långsiktigt hållbar som möjligt. De önskar att öka sitt miljövänliga bidrag i form av 
att hitta miljövänlig hampa för tillverkningen, dock är det väldigt dyrt. Att de som syr 
produkterna har det bra är också en viktig del i arbetet. Designbyrån, företag 8, har en policy 
som lyder; ta allt i steg mot ökad hållbarhet! Det är svårt att efterleva, men de tycker att det 
räcker som sammanfattning för miljöarbetet i deras verksamhet. Även om en kund inte 
efterfrågar hållbarhet så ger de ändå kunden förslag på hur det skulle gå att uppnå detta. 

4.2.3 Hållbarhetsprinciper och metoder inom verksamheten 
 

Tabell 2. Eventuella hållbarhetsprinciper företagen anser sig arbeta utefter. 

Företag 1 7. Ingen specifik. Verksamheten baseras på vad som är bra för de som arbetar och 

vad som är bra för miljön. 
Företag 2 Det naturliga steget, ständigt pågående förbättringsarbete. Kontinuerliga 

livscykelanalyser på produkterna. 

Företag 3 8. Cradle to Cradle, men ej certifierade enligt det. För dyrt! 

Företag 4 9. Indirekt Cradle to Cradle. Har alltid Det naturliga steget i tankarna. Att ha 

livscykelanalysaspekten med sig tar arbetet långt. 

Företag 5 Cradle to Cradle-nätverk. Flera andra principer. I grund och botten går det ut 

på att produkten ska vara hållbar hela tillverkningsprocessen ut. 

Företag 6 10. Inte direkt. Fokus låg på att produkterna ska vara gjorda av återvunnet material 

och att tillverkarna arbetade under goda arbetsförhållanden. 

Företag 7 Cradle to Cradle så långt som går. Biomimicry förespråkas. 

Företag 8 11. Har arbetat med alla principer, men ”det finns för och nackdelar med alla 

verktygslådor”, beroende på sammanhang. 
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Vid frågan om vilka hållbarhetsprinciper de ansåg sig arbeta enligt inom verksamheten 
varierade svaren något. De flesta kan dock på ett eller annat sätt kopplas till Cradle to Cradle 
(se tabell 2). Även om de inte nämner någon specifik princip eller metod anser de sig arbeta 
ändå arbeta för vad som är bra och miljövänligt. 

4.2.4 Mål/Vision för respektive företag  

Samtliga mål och visioner berör en insats för miljön och hållbar utveckling. Några av 

företagen berör även målet och visionen om att sprida budskapet om hållbar utveckling och 

varför det är viktigt att värna om miljön. 
 

Tabell 3. Mål och visioner företagen ser med sin verksamhet. 

Företag 1 12. Att tillverka produkter som inte är skadliga för människa eller natur, samt få fler 

att följa med i samma spår. 
Företag 2 Att tillverka så miljövänliga produkter som möjligt och att kunderna ska se 

fördelarna med en sådan produkt. 

Företag 3 13. Att designa miljövänliga produkter och att genom utmaning få fler designers att 

anamma det gröna tänket. 

Företag 4 14. Att arbeta för en hållbar utveckling genom att agera i form av grön design, inte 

bara prata om det!  

Företag 5 Att minska spillet och minska materialflödet, samt konkurrera ut företag som 

inte arbetar med samma miljömässiga tänk. 

Företag 6 15. Att driva en verksamhet som gjorde gott för miljön och kunna livnära sig på 

avkastningen.  

Företag 7 Att erbjuda attraktiva produkter med minimalt ekologiskt fotavtryck och att det 

ska god omsättning. 

Företag 8 16. Att starta den industriella revolutionen 2.0 där människan räddar sig själv 

genom hållbar industri! 

 

4.2.5 Drivkrafter för att påbörja hållbarhetsarbetet 

Gemensamt för alla företag är att de ville göra rätt genom att arbeta för miljön, bakgrunden 
till varför varierar dock. En grundläggande drivkraft som fanns hos företag 1 var själva 
entreprenörskapet. De ville förändra något som de inte tyckte var bra. Framför allt ville de 
visa att ”det går att vara ansvarsfull och tjäna pengar samtidigt”. För grundaren av företag 2 
var det som väckte intresset ett resultat av ett liv i USA där det tydliggjordes hur 
användningen av plastkort ökade. I nuläget produceras det 30 miljarder plastkort per år 
(Företag 2, 2012). De såg möjligheten att kombinera arbetet för att värna om miljön med att 
skapa arbetstillfällen på glesbygden. Grundaren av företag 3 började sin karriär med att 
producera möbler utan vidare ekologiskt tänkande, på efterfrågan från utlandet. Denne fick 
då känna ”hur illa möbelindustrin luktade” och drivkraften uppstod för att arbeta mot en 
förändring till det bättre!  

Företag 4 hade inga speciella drivkrafter som gjorde att verksamheten fick en grön 
inriktning, ”det kändes helt enkelt kul och rätt”. För företag 5 var den största drivkraften vid 
uppstart att rädda materialen! De ville hitta vägar för att stoppa det allt för stora 
materialspillet. Dock är det svårt för ett litet företag att finansiera inköp av återvunnet 
material och på så vis uppkom idén om att hacka produktionen hos andra företag och på 
plats minska spillet. Drivkraften som blev grunden till påbörjan av företag 6 var viljan att 
göra något miljövänligt, samt influenser från ekodesignens marknad i England.  

Grundaren av företag 7 anser att den huvudsakliga drivkraften grundas på ett budskap 
denne tog till sig under en kurs i etik år 1991. Budskapet var att livets mening är att göra det 
man innerst inne tror på. Personen i fråga är även väldigt nära naturen och vill värna om den, 
dessutom anser personen att vi bör tänka på våra framtida generationer. Allt detta 
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kombinerat resulterade i verksamhetens inriktning. Personen i fråga menar att det inte är 
okej att ta av våra framtida generationer och förstöra världen på samma gång. Drivkraften 
som låg till grund för påbörjan av företag 8 var främst att ”90 procent av det som finns på 
marknaden är skit”. Insikten om hur mycket avfall som ”ligger ute” var chockerande och de 
visste att det gick att göra bättre. En av de aktiva slutade även sitt tidigare arbete för att vara 
med och starta företaget, för att arbeta för en hållbar utveckling. 

4.2.6 Hinder för verksamhetens hållbarhetsarbete 

Företag 1 anser att det ibland kan vara svårt materialmässigt och produktionsmässigt på 
hållbarhetsfronten. Just material och produktionsaspekten kan kopplas till företag 2 då vissa 
av kunderna (inte många) anser att trä är tråkigt. Företaget kan få frågan om det finns någon 
möjlighet att måla korten, vilket gör att syftet med deras verksamhet i princip försvinner. 
Materialfrågan kan även kopplas till företag 3, eftersom de satsar på lågt giftinnehåll. Detta, 
utöver att det ska vara naturmaterial innebär att de behöver testa kvaliteten på materialen de 
vill använda. Extra arbete innebär en extra kostnad och just prisfrågan gällande ekologiska 
produkter är ett problem för även företag 2, företag 6 och företag 7 (se tabell 4).  

Att folk anser att hållbarhetsarbete innebär omständiga ingrepp t.ex. genom ökade insatser 
för miljön ser företag 5 som ett hinder. Utöver att folk tycker det är krångligt menar 
personen bakom företag 5 att okunskap är en annan stor bidragande faktor till att fler inte är 
villiga att arbeta miljövänligt. Personen bakom företag 7 menade att innan Al Gore kom fram 
med An inconvenient truth var det ett totalt mörker gällande miljöarbetet och att det efteråt 
har förbättrats. Dock tycker folk fortfarande att det är fört dyrt med ekodesignade produkter. 
Företag 8 menar att ”det är viktigt med en tydlig förpackning” för att folk ska förstå vilken 
tjänst företaget erbjuder, annars blir det inte tillräckligt fokuserat i själva säljprocessen. 
Detta företag kallade sig tidigare för hållbarhetsbyrå, då var det ingen som förstod deras 
verksamhet. För att vecka intresse måste folk förstå vad det handlar om, annars blir 
oförståelsen ett hinder (se tabell 4). 

Tabell 4. Olika hinder företagen kunde se i samband med verksamhetens inriktning. 

Företag 1 17. Allt möjligt! Kommunikationsproblem p.g.a. att produktionen ligger utomlands. 

Material- och produktionsmässiga svårigheter emellanåt. 
Företag 2 Trots stående ovationer är prisfrågan ett hinder för att kunder ska köpa 

produkten. Dessutom anser vissa att trä är tråkigt. 

 Företag 3 18. Miljömärkning är dyrt och omständigt. Finns ingen framstående benägenhet att 

betala extra för ekologiskt. Ekodesign samt lågt giftinnehåll prioriteras lågt. 

Företag 4 19. Inget hinder som är kopplat till miljötänk. Konjunkturrelaterade bekymmer, 

men det mesta går att lösa. 

Företag 5 Folk tycker det är krångligt med hållbarhetsarbete. Okunskap hos producenter. 

Företag 6 20. Svårt att hitta bra produkter. Dyrt att köpa från USA och Storbritannien. 

Företag 7 Folk tycker det är för dyrt med ekodesignprodukter, dåligt intresse. De stora 

nationerna bryr sig inte. 

Företag 8 21. Brister gällande förståelse för vad hållbarhet innebär! Folk måste förstå vad det 

handlar om för att det ska väcka intresse. 

 

4.2.7 Hinder för utveckling av verksamhetens hållbarhetsarbete 

Vad som kan fungera som hinder för ett utvecklat hållbarhetsarbete är främst ekonomin av 
svaren att döma. Även okunskap kring ämnet och oförståelse för vad som behöver göras för 
en hållbar utveckling kan fungera som hinder.  

Företag 1 anser att det är marknadens prispress som är det främsta hindret för att 
verksamheten ska utvecklas. De anser att det är viktigt att förmedla produktens värde till 
slutkonsumenten, såväl den som tillverkar som den som säljer måste förtydliga värdet av 
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produkten. Enligt företag 2 ligger det största arbetet på att få ekonomiska investerare, de 
måste få en större marknad för att gå med vinst och kunna utveckla verksamheten. Företag 3 
anser att kostnaden för miljömärkning av produkter är ett stort hinder. Ett annat hinder i 
deras fall är att det vid byte av t.ex. lackeringsmedel krävs många tester för att undersöka 
kvaliteten. I många fall är den dålig, vilket kräver att ett nytt lackeringsmedel hittas och nya 
tester måste göras. För att slippa detta bekymmer är målet är att göra lackfria möbler.  

Företag 4 är ytterligare ett företag som anser att pengafrågan är ett hinder, men man menar 
även att var sak har sin tid. Bara man vet åt vilket håll man vill arbeta. Egentligen finns inga 
hinder, det handlar bara om i vilken takt saker och ting förändras. Ibland kanske 
omgivningen inte håller samma tempo som en själv.  

Företag 5 anser likt tidigare nämnt att det är okunskapen hos människor är ett stort hinder. 
Det är problematiskt att folk väljer bekvämlighet framför ett hållbart arbetssätt eftersom att 
insatserna för miljön ses som krångliga. ”Det är enklare att ignorera miljöfrågan istället”. 
Företag 6 menar att i länder som England är det trendigt inom överklassen att köpa 
ekologiska produkter, det var ”uttråkade hemmafruar som passade på att rädda världen när 
de ändå var ute och shoppade”. Personen anser därmed att det största hindret för den 
specifika verksamhetens utveckling är brist på intresse från konsumenter. Det är svårt att 
hitta en bra målgrupp för försäljningen i Sverige eftersom svenskarna, enligt denne, är 
oerhört prismedvetna. Pengafrågan är det enda och största hindret även enligt företag 7. 
Företag 8 menar att det råder samma hinder för hållbarhetsutveckling som för annan 
utveckling; kultur, normer. Jämför med jämställdhet - alla vet att det är bra, men det händer 
inte mycket. Det blir kognitiv dissonans, det blir för stort och för svårt - vilket är en stor 
fiende till ett utvecklat hållbarhetsarbete.  

Eftersom flera av företagen såg pengafrågan som ett hinder kan detta kopplas till frågan om 
ekonomisk vinst kontra ett arbete för hållbar utveckling. Svaren som tillhandahölls var 
relativt spridda åsiktsmässigt. Men en huvudsaklig tanke var att det handlar om att nå ut till 
konsumenterna och att förändra marknaden. 

Företag 1 menar att om något ska hända, ska det gå undan. Den privata sektorn har makten 
att få något att hända. Om ett budskap som innebär att man genom ett visst arbetssätt kan 
tjäna 1 krona ställs mot ett annat som innebär att man kan tjäna 10 000 kronor blir det 
problematiskt. Det handlar helt enkelt om att antingen göra något, att agera - eller så 
kommer naturen svara så som den alltid har gjort. Personen som talar för företag 1 menar 
även att det ibland handlar om girighet, ibland handlar det om viss okunskap. Poängen är att 
man inte tar tag i problemet. Frågan är om det går att hitta andra sätt att mäta vinst på 
istället för pengar? Företag 2 anser att det måste fungera som ett kretslopp, konsumenten 
måste efterfråga produkten för att det ska fungera. Vissa företag kanske borde ta mer socialt 
och miljömässigt ansvar, men de har även ett ansvar inför sina aktieägare. Utan aktieägarnas 
stöd går det inte runt och bolaget kan inte finnas.  

Företag 3 ser inte miljödelen i arbetet som en belastning, snarare som ett berättigande. Man 
anser att det borde gå att hitta billigare möbler just för att de är miljövänliga! Företag 4 
menar att om det inte går att få miljöarbetet att löna sig är det nog svårt att få fler att 
engagera sig. Samtidigt lönsamheten får inte stå i vägen för arbetet, dock krävs det att fler 
agerar. Eftersom företag 5 inte fokuserar på att göra stora vinster med deras produkter läggs 
inte så stort fokus på ekonomisk vinst. Det viktiga med deras verksamhet är att få ut 
budskapet om en hållbar utveckling och att de genom deras produkter kan värna om miljön.  

Under den tid då den intervjuade var aktiv inom företag 6 kunde de aldrig ta ut någon lön. 
Personen i fråga anser att trots att det finns en vilja att rädda miljön går det inte att arbeta 
gratis. Annars hade personen, som är tidigare ägare och grundare av företaget, troligtvis inte 
gett upp. I företag 7 förklarar man att det varierar det lönemässigt, ibland får de ingen lön 
alls. Men, den intervjuade menar att man gör det man måste och det som rimmar med sin 
egen personlighet, även fast det är ett "lönlöst arbete”. 
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Den intervjuade från företag 8 belyser att det finns olika definitioner på vinst och just hållbar 
vinst. Ska vinster mätas med annat än ekonomiska mått? När det gäller hållbarhet gäller det 
att tänka i steg, det krävs ett systemtänk. Når vi ett gränsvärde och gör att ett helt 
natursystem kollapsar skulle det bli oerhört kostsamt. Vad är ett hållbart samhälle? Ska man 
mäta lycka? Hur mäts framgångsrikhet på bästa sätt? 

4.2.8 Möjligheter för utveckling av verksamheten 

Bortsett från personen bakom företag 6 anser samtliga av de intervjuade att det finns 
möjligheter att utveckla hållbarhetsarbetet i verksamheten på ett eller annat sätt. 
Anledningen till att företag 6 tyckte annorlunda var att ekonomin satte stopp och det var 
därför personen valde att sälja vidare företaget 2010. 

Företag 1 ser möjligheter som att utöka sortimentet och använda sig av mer miljövänliga 
material. De ville även få ett ökat engagemang bland företagare, det hjälper inte att ett 
företag arbetar för hållbarhet – fler behöver haka på för ett hållbarhetsarbete i större skala. 
De ser även möjligheter att öka kontakten med konsumenten för att få dem att köpa deras 
produkter. Företag 2 ser möjligheter som att ta sig an marknaden de befinner sig i och att det 
finns oerhörda möjligheter att få marknaden att tänka annorlunda! Inom verksamheten 
arbetar de även hela tiden för minskat ekologiskt fotavtryck, det finns alltid möjligheter att 
bli bättre.  

Företag 3 ser stora möjligheter att utveckla verksamheten inom den giftfria delen. De är 
exempelvis i färd med att inreda giftfria hotellrum och samarbetar med andra företag inom 
samma bransch. De ser även möjligheten att bli än mer miljöinriktade genom miljömärkning 
som t.ex. svanenmärkning framöver. Dock ändras sammansättningen i möblerna fortfarande 
– vilket skulle innebära nya märkningar efter varje ändring. Därav ser de det som en 
framtida möjlighet. Företag 4 ser utvecklingsmöjligheter i stil med att installera solceller för 
drift av vissa delar av verksamheten som inte är igång hela tiden. Att kunna säga att ”Vi 
producerar vår egen el” ser de som ytterligare ett säljargument. Företag 5 anser att det alltid 
finns möjligheter att utveckla hållbarhetsarbetet. De är med i flera projekt som har med 
utveckling att göra och arbetar ständigt för att den hållbara verksamheten ska komma in i 
marknaden på ett bra sätt. 

Företag 7 ser utvecklingsmöjligheter som går att koppla till att de större aktörerna väljer att 
börja använda sig av ekologisk bomull. Då kommer produktionen inom företag 7 att handla 
mer om hampa, vilket på många sätt är ett väldigt bra material. Det inte är lika 
vattenkrävande som bomull och det kräver inte heller lika mycket gifter och gödningsmedel, 
det är dock inte lagligt ännu i alla former. Företag 8 menar att det absolut finns stora 
utvecklingsmöjligheter, de står inför the opportunity of a lifetime. Att vara den första 
generationen som förstår att en soppåse i havet inte är en droppe i havet, innebär att en unik 
marknad har öppnats upp. Det blir som världens största marknadsmöjlighet. 

4.2.9 Framgångsfaktorer 

När det gäller framgångsfaktorer anser några av de som blivit intervjuade att hela deras 
arbetssätt blir till en fördel och därmed en framgångsfaktor. Detta eftersom det ger bra 
affärsmöjligheter tack vare den ekologiska nischen. Företag 1 har fått bra gensvar från 
marknaden och de har ”lyckats knipa” några av de största aktörerna, där det finns pengar. 
Företag 3 ser det faktum att folk vill ha möblerna som en framgångsfaktor. De vänder sig 
främst till offentliga miljöer och företag där det finns en efterfrågan på ekodesign. Inom 
denna bransch är det inte så stor konkurrens för företaget, det är få och spridda skurar i så 
fall. Företag 4 anser sig även de vara mer eller mindre ensamma på marknaden vilket ger 
konkurrensfördelar, det gäller bara att hitta kunderna! Ett företag som är inriktar sig på 
hållbar design och miljö blir mer unikt och det fungerar som ett bra säljargument, ”vill du 
fortsätta skicka ner världen dit den är på väg, eller vill du hjälpa den upp?”.  
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Företag 2 ser det faktum att de har en kundkrets som en framgångsfaktor, men den är inte så 
stor som de önskar. För att det ska ge mer avkastning och att det utöver den ekologiska 
hållbarheten ska vara ekonomiskt hållbart anser ägaren att kunderna på ett bättre sätt 
behöver inse fördelen med produkten. De måste vara villiga att betala premiumavgiften som 
krävs. Företag 5 anser att hållbara lösningar måste vara gynnsamma, om än inte 
vinstrelaterat så ska det gynna miljön. För fortsatt framgång är det viktigt att 
nyckelpersonerna har driv och att de besitter kunskap om ämnet och på ett bra sätt kan 
förmedla detta vidare. På så vis går det att få gensvar från producenter och omgivningen i 
stort. En framgångsfaktor som var aktuell då den intervjuade från företag 6 fortfarande var 
aktiv inom företaget var att Gemenskap Grön startades. Gemenskap Grön var ett forum för 
ekologiska produkter etc. som gjorde att beställningarna ökade en aning och det blev en 
annan marknad. Det gick framåt, även om det gick trögt och det kändes värt att fortsätta 
trots lågt kundantal eftersom forumet existerade.  

Personen bakom företag 7 anser att även om syftet är bra med företaget är det svårt att vara 
ett litet ekodesigninriktat företag och stå i bräschen för hållbarhetsarbetet. Än så länge är det 
speciellt, men vad händer när stora aktörer såsom Åhléns och IKEA börjar med att sälja 
samma sak till lägre pris? Vilka kommer köpa de dyra produkter som denna lilla verksamhet 
har att erbjuda? Personen från företag 8 menar att man ska ställa sig frågan ”Kan detta bli 
fantastiskt?”. Det är ambitionsnivån hos arbetarna som gör att de vill fortsätta. Det är det 
som gör att det blir meningsfullt. Detta företag har ingen mur som skyddar deras 
verksamhet, utan de vill sprida sina idéer ut till folket! De vill att idéerna ska nå 
människorna.  

4.2.10 Lagstiftning gällande ekodesign, möjlighet – eller hinder? 

Som ”bonus” ställdes under intervjuerna en fråga angående lagen (2008:112) om ekodesign. 
Frågan berörde hur de ser på lagstiftning i övrigt och vad de tänker om att utöka 
lagstiftningen gällande ekodesign. Det var endast ett av företagen som hade god kunskap om 
lagen (2008:112) om ekodesign så resonemanget kring lagstiftning blev relativt brett, men 
samtidigt väldigt kortfattat från vissa håll. 

Företag 1 menar att det i många fall är det en kostnadsfråga, folk är rädda att betala pengar 
för rejäla saker. Det finns ett antal certifieringar som i sin tur konsumenten måste ha koll på, 
ansvaret hamnar på dem. I deras fall arbetar de med naturliga råvaror, kräver kunden en 
certifiering får de se till att skaffa. Annars så gäller det främst att se till att arbetssättet 
fungerar och att det går att följa upp. Företag 2 anser att allting är relativt, det ser ut olika på 
olika ställen vilket gör att anpassningen sker därefter. Företag 3 gav svaret att de ligger så 
långt ifrån gränsvärden så de har inte så mycket åsikter om lagstiftning i just det fallet. 
Liknande svar erhölls från företag 5 som menar att de arbetar så mycket längre än vad 
lagstiftning kräver. 

Företag 4 tror att en utökad lagstiftning säkert kan fungera, men "rätt lag behöver 
bestämmas för rätt funktion”. Den intervjuade ser inga fel med att lagstifta sådant som är 
farligt och därmed bör lagstiftas. Företag 6 anser att det hela tiden är en avvägningsfråga, 
hjulet måste snurra och det krävs att man är realistisk. Huvudsaken är att lagstiftningen inte 
får förstöra mer än vad det ger. Företag 7 är i princip för lagstiftning, speciellt för att skydda 
djur och miljö! Men mycket handlar om att öka medvetenheten hos konsumenten. Vad det 
gäller lagstiftning så bör det på något sätt lagstiftas för att pengarna ska hamna på rätt ställe! 
T.ex. kan de inte odla enligt ekologisk standard i Indien och Pakistan, eftersom det är för 
dyrt. Företag 8 anser att allt bör lagstiftas inom industrin! Sverige är världens största 
konsensusland (bortsett från kärnkraften) – varför då inte lagstifta så mycket som går? Låt 
alla industrier i Sverige gå efter samma riktlinjer. Inom företag 8 anser man att det är bra 
ekodesigndirektiven finns, låt folk bli irriterade - det behövs. Det ska finnas intervall för 
värdena, synka lägstanivån enligt krav men framför allt bör lägstanivån höjas! 
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4.3 Resultat av konsumentundersökning 
 

I enkätundersökningen bland studenter på Umeå universitets campus deltog 118 personer. 
Dock blev det ett bortfall på 14 formulär (11,9 procent), eftersom de var felaktigt ifyllda. I 
resultatet visas därmed resultatet av de resterande 104 formulären som var korrekt ifyllda. 
Av de 104 personer/studenter som deltog var 60 av dem kvinnor och 44 var således män, 
samtliga befann sig i åldersspannet 18-40 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figur 1. Andel av hela populationen som tyckte att respektive faktor spelade störst roll vid inköp. 

 

Vid granskning av hela populationens svar var det 76 procent som ansåg att produktens 
funktion spelar störst roll vid inköp. 14 procent ansåg att priset spelar störst roll, fem procent 
ansåg att utseendet är viktigast. Gällande tillverkningsförhållanden och miljövänlighet var 
det i båda fall en procent som ansåg att det spelar störst roll. Tre procent ansåg att det spelar 
störst roll om den var producerad i Sverige (se figur 1). 

När det gäller fördelningen över vilken faktor som spelar minst roll vid inköp blev resultatet 
följande vid granskning av hela populationens svar. Att produkten produceras i Sverige blev 
oftast satt som sista prioritering, 64 procent ansåg att det spelar minst roll. Hyggliga 
tillverkningsförhållanden rangordnades lägst av 14 procent och att produkten är miljövänlig 
spelade minst roll för 12 procent av populationen. När det gäller funktion och pris var det två 
procent som ansåg att priset spelar minst roll och en procent som ansåg att funktionen spelar 
minst roll (se figur 2).  

Vid granskning av svaren då populationen delats upp kvinnor och män ser resultatet ut som 
följer. Av kvinnorna var det 78 procent som ansåg att funktionen spelar störst roll. 13 procent 
ansåg att priset spelar störst roll och sju procent ansåg att utseendet spelar störst roll. En 
kvinnlig deltagare (två procent) ansåg att den faktor som spelar störst roll är att den är 
producerad i Sverige. Ingen av de kvinnliga deltagarna ansåg att hyggliga 
tillverkningsförhållanden eller att produkten är miljövänlig spelade störst roll (se figur 3). 
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 Figur 2. Andel av hela populationen som tyckte att respektive faktor spelade minst roll vid inköp. 

 

När det gäller de faktorer som rangordnades lägst och därmed spelar minst roll vid 

konsumtion ansåg 70 procent av kvinnorna att huruvida produkten produceras i Sverige eller 

inte spelar minst roll. 13 procent ansåg att faktorn miljövänlig spelar minst roll, tolv procent 

ansåg att tillverkningsförhållanden spelar minst roll och fem procent ansåg att utseendet 

spelar minst roll. Ingen av de kvinnliga deltagarna rangordnade pris eller funktion lägst (se 

figur 3).  

 Figur 3. Andel av kvinnorna som tyckte att respektive faktor spelade störst/minst roll i undersökningen. 

 

Av männen var det 73 procent som ansåg att funktionen är det som spelar störst roll, 16 
procent ansåg att priset är viktigast. Fem procent ansåg att faktorn som spelar störst roll är 
huruvida produkten är producerad i Sverige. De tre faktorerna utseende, 
tillverkningsförhållanden och om produkten är miljövänlig rangordnades högst av en manlig 
deltagare (två procent) vardera (se figur 4).  

57 procent av männen ansåg att faktorn huruvida produkten produceras i Sverige spelar 
minst roll, 18 procent ansåg att hyggliga tillverkningsförhållanden spelar minst roll. 
Faktorerna att produkten är miljövänlig och produktens utseende rangordnades båda lägst 
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av nio procent av de manliga deltagarna. Fem procent ansåg att priset spelar minst roll och 
en manlig deltagare (två procent) rangordnade faktorn funktion lägst (se figur 4). 

 Figur 4. Andel män som tyckte att respektive faktor spelade störst/minst roll i undersökningen. 
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5. Diskussion 
 
 

5.1 Trender för konsumtion och produktion 

 

5.1.1 Konsumtion 

Det går att se en ökande trend för omsättningen inom detaljhandeln, vilket tyder på att 
konsumtionen har ökat. Jag valde att fokusera på sällanköpsvaruhandeln, som är en del av 
detaljhandeln, eftersom de produkter jag inriktar mig på i denna rapport ingår i den 
kategorin. Sällanköpsvaruhandeln har haft en varierad utveckling sedan 1990-talet med 
avstannande tillväxt under de år då lågkonjunktur varit gällande. Att den under senare år har 
ökat tyder på att den goda konjunktursituation som varit aktuell (HUI, 2010). Konsumtionen 
ser ut att fortsätta öka, vilket är på både gott och ont. Givetvis är det viktigt med ekonomisk 
tillväxt för ett fungerande samhälle, men på vilken bekostnad?  

Även det som skrivs i Svensk Handels rapport Konsumera (2010) visar att konsumtionen 
inom detaljhandeln ökar. I rapporten går det även att läsa om att trenden för att konsumera 
grönt går framåt. Detta är något som skulle kunna innebära ett positivt uppsving för dem 
som är i ekodesignbranschen. Något som tas upp är den ökade konsumtionen av vintage. 
Denna trend med återanvändning av kläder och produkter i form av att konsumenterna 
säljer begagnade produkter till varandra är en positiv trend för att minska 
resursförbrukningen i dagens samhälle. Desto mindre resurser som behöver tas från naturen 
för att skapa en ny produkt, då någon istället väljer att köpa en begagnad, är ett steg i rätt 
riktning om vi vill hjälpa vår planet. Även tankarna kring att minska antalet förpackningar är 
en positiv trend som bör uppmuntras i samma syfte (Svensk Handel, 2010). Ju fler tjänster 
som inte existerar annat än på internet, eller tjänster i form av upplevelser som konsumeras 
desto bättre ur resursförbrukningsaspekten.  

I Konsumera, framgår det tydligt att konsumenter är oerhört prismedvetna och att fokus 
även i framtiden kommer ligga på vilken produkt som är billigast att inhandla (Svensk 
Handel, 2010). Hur skulle detta påverka konsumtionen av de produkter som är tillverkade 
med hjälp av ekodesign? Eftersom miljövänliga produkter i regel kostar mer än en produkt 
som inte är tillverkad på det sättet kan vara en nackdel att vara en ekodesignprodukt på 
marknaden ur den synpunkten. Priset gemene man får betala för en ekodesignprodukt är en 
följd av det kostar mer att tillverka en produkt ekologiskt, då certifieringar och dylikt kräver 
ökade utgifter av ett företag. Detta till skillnad från ett företag som tillverkar Crude Products 
där fokus huvudsakligen ligger på att hitta det billigaste materialet och att transporter av 
materialen kan ske världsomspännande (Braungart och McDonough, 2009).  

I rapporten Konsumera (2010) beskrivs vidare arbetet på den främsta handelsplatsen i 
Sverige, Gekås i Ullared. VD:n för företaget menar att de siktar på ett långsiktigt förhållande 
med kunden genom ett gott värdskap, men även genom att erbjuda varor till ett lågt pris. 
Självklart kan det vara bra för den sociala dimensionen av hållbar utveckling att sikta mot att 
kunder ska trivas och att mötesplatser skapas, men min fundering är vad det är för produkter 
som konsumeras på företag som t.ex. Gekås. Trots att de inte siktar på lönsamhet är det en 
extrem mängd varor som inhandlas där, som tidigare skrivet; det är Sveriges mest 
framgångsrika handelsplats (Svensk Handel, 2010). Hur påverkar konsumtion av detta slag 
miljön? 

5.1.2 Produktion – åsikter om design och framtidsutsikter 

När det gäller undersökningen som Stiftelsen svensk industridesign utförde 2008, angående 
företagens syn på design, är det jag har refererat till i examensarbetet endast en liten del av 
undersökningen. Den delen valdes ut eftersom det handlar om just hållbar utveckling och 
anknytande arbete med hållbar design inom företag. 99,5 procent av företagen ansåg att 
kraven på design för hållbar utveckling var oförändrade (49,8 procent) eller att de hade ökat 
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(49,7 procent). 84 procent ansåg att hållbarhetstrenden är här för att stanna, dock är det 
endast ett fåtal som ser hållbarhets- och miljöarbete inom företagen som en framgångsfaktor 
(SVID, 2008).  

1000 företag deltog i undersökningen, med andra ord är den ganska omfattande och ger en 
någorlunda bra bild av hur det i verkligheten såg ut gällande ämnet tidpunkten då den 
gjordes. Samma undersökning hade utförts fyra år tidigare, år 2004. Jag undrar om 
förhållandena har ändrat sig till nu, ytterligare fyra år senare, det hade varit intressant att 
göra samma undersökning igen. Som tidigare nämnt ansåg större delen av de deltagande 
företagen att arbetet för en hållbar utveckling och miljöhänsyn inte räknas som en 
framgångsfaktor. Går det att ändra denna inställning? Eller har inställningen redan ändrats? 
För att utvecklingen ska gå åt rätt håll – för miljöns skull – bör inställningen ändras om den 
inte redan har gjort det. Dock känns det fortfarande som att hållbar utveckling (samt hållbar 
design) för många är ett luddigt begrepp och just det är troligen orsaken till ointresse och lågt 
engagemang hos företag och konsumenter. 

Trots den något negativa inställningen angående hållbarhetsarbete som framgångsfaktor så 
ser framtidsutsikterna aningen ljusare ut med tanke på tillkomsten av centret för Nätverks- 
och kunskapsbyggande för hållbar design. Det är oerhört positivt att Sara Ilstedt Hjelms 
förstudie visade att ämnet omgavs av stort intresse. Green Leap, som är en produkt av 
centret, är precis vad som behövs. Enligt mig kan det jämföras med Hållbarhetsguiden som 
tagits fram av Stiftelsen svensk industridesign. Fler inspiratörer likt dessa och fler med 
samma engagemang i samhället skulle göra mycket gott för hållbar design och hållbar 
utveckling.  

5.2 Företag som inriktar sig på ekodesign 

 

Huvudtanken med de intervjuer som utfördes under arbetets gång var att undersöka vilka 
drivkrafter som låg till grund för deras engagemang för en hållbar utveckling. Jag ville även 
undersöka vilka eventuella hinder som kan ha haft eller fortfarande har negativ inverkan på 
deras verksamheter. Utöver dessa två faktorer var jag intresserad av företagets inriktning och 
arbete i stort. Denna intervjuundersökning blev relativt småskalig, en större hade kunnat ge 
mer statistiskt säkerställda resultat.  

Företagen som intervjuades har framför allt en gemensam faktor. De har alla ett driv för 
förändring och skapande och denna faktor har troligtvis varit avgörande för uppkomsten av 
deras verksamhet. Ett arbete för hållbar utveckling och miljöhänsyn är något som 
genomsyrar svaren då frågor ställdes om ämnet. De strävar efter att arbeta med hållbara, 
miljövänliga material och processer, för att värna om såväl människa som miljö. 
Verksamheter och framför allt produkter som är tillverkade enligt ekodesignens principer 
behövs, hur ofta tänker folk på vilken miljöpåverkan en stol har? Hur många har i åtanke att 
den produkt den köper är tillverkad av förnybart eller återvunnet material?  

Ohållbara produkter finns överallt, när det då tillverkas ett presentkort av trä istället för 
plast bör detta uppmuntras och spridas vidare. Istället för att gå till en lågprisbutik och spara 
några ören borde det vara värt att betala det lilla extra för något som exempelvis har låg 
miljöpåverkan. Att dessa företag, varav de flesta inriktar sig på konsumentprodukter och 
inredning, har valt att arbeta i hållbarhetens tecken är något som borde smitta av sig. Det 
behöver inte vara så omständigt som folk tror. De hållbarhetsprinciper som tagits upp i 
resultaten handlar främst om att ta till vara på materialen, resurserna samt att ta hänsyn till 
produktens livscykel. Cradle to Cradle är den princip som tas upp av flest företag. Troligtvis 
tar de som tycker sig arbeta enligt Cradle to Cradle även hänsyn till Det naturliga steget och 
livscykelanalyser eftersom de är nära besläktade. Och även om det inte går att peka ut någon 
specifik princip inom verksamheten finns troligen spår av dem där ändå. Så länge 
arbetssättet passar verksamheten i fråga och fokus ligger på att det inte ska skada miljön, 
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utan snarare göra den en tjänst, bör deras arbete ses som ett steg i rätt riktning mot hållbar 
utveckling. 

5.3 Mål, visioner och drivkrafter 

 

När det gäller mål och visioner för de olika företagen är det relativt överensstämmande svar 
från samtliga. Att göra gott för miljön efter bästa förmåga är en allmän synpunkt. Ett arbete 
för hållbar utveckling och att fler ska arbeta på samma sätt verkar också stämma överens 
med de flesta. Vissa av företagen har ett till synes lite mer utvidgat tänk. T.ex. ”att konkurrera 
ut de företagen som inte arbetar med samma miljömässiga tänk”, eller ”att starta den 
industriella revolutionen 2.0, där människan räddar sig själv genom hållbar industri”. Tänk 
om fler skulle tänka på detta sätt? Eller åtminstone i närheten av det. Flera av de intervjuade 
har något specifikt att referera till som gjort att de har kommit till insikt om de ohållbara 
förhållandena som råder inom industrin. Hur ska fler företag komma till samma insikt? Går 
det att uppnå? 

Mål och visioner kan länkas till de drivkrafter som har legat till grund för arbetet med deras 
verksamheter. Även här var välviljan för miljön en generell orsak till drivkraftens uppkomst, 
hur den hade uppstått var det som kunde skilja företagen åt. Till exempel ville de förändra 
något som inte var bra, till följd av insikten om exempelvis hur mycket dåligt material som 
finns på marknaden. Vad är då dåligt material enligt företagen? Det kan vara material som 
har högt giftinnehåll, plast, icke-förnybara material etc. Materialfrågan berör även området 
om hur mycket material som egentligen går till avfall, nästan omedelbart. Detta är något som 
inte passar in i visionen om att ”rädda materialen”, ledparollen för ett utav företagen som 
intervjuades. Influenser från utlandet, antingen genom insikt om hur mycket plast som går åt 
till produktion av plastkort eller genom att snappa upp trender inom shopping kunde också 
vara något som gav upphov till drivkrafter. Insikter eller influenser som tids nog innebar att 
personen i fråga beslöt sig för att ta saken i egna händer. Det handlar mycket om vad 
personen i fråga själv tror på, vad är det man brinner för? Något som även nämndes var att 
värna om våra framtida generationer. Är det okej att låna av dem? Vår överdrivna 
förbrukning av naturresurser innebär att det är det vi gör (Thorpe, 2007). Generationsmålet 
är det övergripande målet för miljöpolitiken som syftar till att vi ska lämna över ett samhälle 
till nästa generation där miljöproblemen är avklarade (Naturvårdsverket, 2012 B). Målet 
finns till för att fungera som vägledning inom miljöarbetet i samtliga av samhällets nivåer. 
För att önskad miljökvalitet ska uppnås ska vägledningen visa vilka värden som behöver 
skyddas och den omställning av samhället som krävs. (Naturvårdsverket, 2012 B). Det känns 
som att fler behöver inse innebörden av detta mål och varför arbetet med miljöpolitik 
existerar. 

5.4 Hinder och möjligheter 

 

När det kommer till hinder, såväl vid uppstart som upprätthållande samt för ett utvecklat 
hållbarhetsarbete syns ett ganska tydligt mönster bland de företag som blivit intervjuade. 
Den ekonomiska frågan togs upp i flera av de aktuella fallen som ett hinder för 
verksamheten. Det kan röra sig om; 

 att det är dyrt med miljömärkning 

 marknadens prispress 

 att det är svårt att hitta ekonomiska investerare 

 att folk tycker ekologiska produkter är för dyra 

 att svenskar är oerhört prismedvetna 

Utan lönsamhet kan det vara problematiskt att driva en verksamhet och det känns som att 
problematiken med ekonomiska frågor inom branschen för ekodesign kommer att kvarstå ett 
tag framöver. För att saker och ting ska se annorlunda ut krävs det i stort sett att marknaden 
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måste ändras. Folk behöver se och efterfråga de ekodesignade, hållbara produkterna. Frågan 
är då om det går att söka efter något som man inte känner till? Okunskap och oförståelse är 
exempel på andra hinder som tagits upp under intervjuerna. Budskapet om hållbar 
utveckling och vad som går att göra för att bidra till en sådan måste spridas till såväl 
konsument som företagare inom industrin för att göra folk medvetna och uppnå ökad 
förståelse. Som en av de intervjuade tog upp så kunde en liten förbättring gällande 
hänsynstagande till miljöproblemet skådas efter Al Gores framträdande med An 
inconvenient truth (Företag 7, 2012). Ökad medvetenhet kan leda till ökat engagemang. Ett 
förändrat beteendemönster kan också krävas då ytterligare ett hinder som tas upp är 
bekvämlighet. Istället för att anamma hållbarhetens riktlinjer väljer man att ignorera 
problemet. Valet att blunda för miljöproblematiken kan kännas enklare än valet att göra en 
insats för miljön, eftersom det sistnämnda kan upplevas som omständigt. Fler måste komma 
till insikt, men hur ska informationen spridas för att det ska ske? 

Andra mer konkreta hinder kunde beröra aspekter i stil med material- och 
produktionssvårigheter. Att tillverka ekologiska produkter kan t.ex. innebära att produkterna 
tar skada i form av mögel eller dylikt i samband med frakt (Företag 1, 2012). Produkten får 
tas från försäljning, men frågan är om det är mer värt att bespruta materialen med gifter? 
Företag 3 strävade efter att hitta material med så lågt giftinnehåll som möjligt. Detta är 
något som kan kräva mycket arbete då flertalet tester kan behöva utföras på grund av att de 
flesta materialen håller dålig kvalitet. Ett hinder kopplat till detta är att just lågt giftinnehåll 
tillsammans med ekologiska produkter i stort sett är låg prioriterade på marknaden (Företag 
3, 2012). En insikt om hur mycket gifter som finns runt omkring oss i vardagen skulle 
behövas för att förändring ska ske gällande den här aspekten av problemet. Företag 3 är t.ex. 
involverat i ett projekt gällande hållbar inredning av hotell. ”Skulle folk veta hur mycket 
gifter som finns i ett hotellrum skulle de nog hellre sova i tält” menar man (Företag 3, 2012).  

Företag 8 menar att det krävs att folk tänker utanför ramarna, ”det är ingen slump att det 
blir mycket innovation under krigstiden då folk tvingas ur sina vanliga mönster”. Ett hinder 
gällande hållbarhetsfrågan är att det blir för stort och för svårt för att folk ska agera. Kultur 
och normer sätter stopp, vilket kan liknas vid jämställdhetsproblematiken som tidigare tagits 
upp. Alla vet att det är bra, men vad händer? Inte så mycket (Företag 8, 2012).  

Frågan jag ställde gällande ekonomisk vinst kontra arbetet för hållbar utveckling kanske 
kunde ställts på ett annat sätt. Svaren som erhölls var spridda men det verkar ändå som att 
det går att koppla till hur marknaden ser ut för ekodesignade produkter. Faktum är att även 
om många vill ha hållbara produkter, är det få som är villiga att betala priset för produkter 
med en uttalad miljöprofil. Om man ska se det ur ett långsiktigt och affärsmässigt perspektiv, 
måste det skapas en marknad för hållbara produkter, vilket är komplicerat (Luttropp och 
Lagerstedt, 2006, 1396-1408). Samtidigt diskuteras huruvida det går att mäta vinst på något 
annat sätt än ekonomiskt? Hur mäts hållbar vinst på bästa sätt? För hållbarhet krävs det ett 
systematiskt tankesätt, vad blir resultatet av vårt agerande? Om förbrukning av naturresurser 
fortsätter att ske ohållbart skulle det kunna leda till att ett helt natursystem kollapsar 
(Företag 8, 2012). Detta skulle då kräva enorma kostnader – vad blir värdet av vinster till 
följd av ohållbart agerande då? 

Trots hinder av olika slag ser företagen möjligheter att utveckla sin verksamhet, dock gäller 
det inte personen som startade företag 6 då den intervjuade hade valt att sälja vidare 
företaget. Anledningen till det var att ekonomin inte räckte till, ”trots en önskan att engagera 
sig för miljön går det inte att arbeta gratis”. De övriga företagen såg möjligheter som t.ex. 

 att utöka sortimentet 

 miljöcertifiera företaget och produkter 

 ta sig an marknaden 

 få marknaden att tänka annorlunda 

 att använda mer miljövänliga material 
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 att påverka andra företagare 

Den positiva inställningen till utvecklingsmöjligheter kanske kan ses som en del av det 
driftiga entreprenörskapet som egna företagare oftast besitter. De ser självklara möjligheter, 
trots att hindren gör sig påminda emellanåt. Även om det inte är revolutionerande 
utvecklingsmöjligheter, kan det fortfarande ses som ytterligare steg mot hållbar utveckling. 
Till utveckling och ökat hållbarhetsarbete kan man koppla de framgångsfaktorer som tagits 
upp och vad det är som gör att de olika företagen vill fortsätta med sitt hållbarhetsarbete. Det 
har till viss del att göra med att folk faktiskt vill köpa deras produkter och att grön design ger 
ett bra säljargument. Men det handlar även om att konsumenterna och kunderna som 
företagen gör affärer med förstår produktens innebörd. De måste inse att just denna 
ekologiska produkt, eller detta arbetssätt är ett bidrag till att rädda vår miljö. Det är även 
viktigt att personer inom företagen är kunniga och driftiga, att de vill förmedla budskapet. 
Saknas engagemanget hos en själv är det troligtvis svårt att kunna påverka andra. 

Det kan kännas självklart att en verksamhet ska vara lönsam, men det finns uppenbarligen 
de som väljer att arbeta för det de tror på även om det blir ett så kallat lönlöst arbete. En åsikt 
är även att det kan vara svårt att engagera fler att arbeta för en hållbar utveckling om 
lönsamhet inte går att påvisa. Som tidigare nämnt skulle det krävas en förändring av 
marknaden för att kunna uppnå detta. Något som är lättare sagt än gjort. Ett sätt att påverka 
för omfördelade penningresurser skulle kunna vara att lagstifta eller förändra lagstiftningen 
och certifieringsfrågorna kring ämnet. I nuläget innebär det en stor kostnad att 
miljöcertifiera och miljömärka produkter, vilket kan leda till att produkten som tillverkas blir 
dyrare än en produkt utan miljömärkning. Kostnadsfrågan kan dessutom handla om att det 
helt enkelt inte finns pengar att lägga på metoder för ekologisk standard i sin verksamhet. 
Lagstiftning skulle kunna användas för att skärpa tillverkningen inom industrin. Den 
intervjuade från företag 8 menar att lagstiftning inom industrin inte borde vara något 
problem och att allt, eller så mycket som går, borde lagstiftas! Trots att lagstiftning kan vara 
omständigt och att det förknippas med paragrafryttare är det troligen det som krävs för att en 
förändring ska ske. Det känns orimligt att det ens är möjligt att tillverka produkter som 
bevisligen har negativ effekt på miljön i samband med utsläpp, avfallsbildning, giftinnehåll 
etc.  

5.5 Konsumtionsvanor 

 

Enkätundersökningen som utfördes under arbetets gång visar tydligt att det som spelar störst 
roll vid inköp är produktens funktion. Att funktion som faktor spelar stor roll vid inköp 
känns i efterhand väldigt självklart, må hända att en annan faktor skulle ersatt detta som 
alternativ. Den resterande ordningsföljden berör det som var syftet med undersökningen. Att 
pris och utseende spelar större roll än hyggliga tillverkningsförhållanden, om produkten är 
miljövänlig och om den är producerad i Sverige var det resultat jag hade förväntat mig. 
Anledningen till att de tre sist nämnda faktorerna valdes ut är att de på olika sätt kan kopplas 
till ekodesign. Det var endast någon enskild i undersökningen som skiljde sig från mängden 
och valde att prioritera annorlunda. Det var heller ingen större skillnad mellan kvinnor och 
män. Hur kommer det sig att resultatet blev såhär? En kommentar som gavs under 
enkätundersökningen var att informationen borde öka om vilka produkter som passar in på 
miljövänlig och hållbar konsumtion. För att en marknad för ekodesign ska kunna växa krävs 
det att kunden efterfrågar produkterna. Utan efterfrågan är det svårt att agera för att 
produkterna överhuvudtaget ska tillverkas! I nuläget ses ekologisk konsumtion som något 
främmande, dyrt och omständigt. Men vet konsumenten vad nulägets konsumtionsvanor 
innebär? Tilläggas bör att prisfrågan kan ha rangordnats högt till följd av att de flesta i 
undersökningen troligtvis var studenter, då enkäten delades ut på Umeå universitets 
Campus. 
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6. Slutsats 
 

Konsumtions- och produktionstrenderna i Sverige har ökat och ser ut att fortsätta i samma 
spår. Dock kan en grön trend skådas som kan ha positiv innebörd för en hållbar utveckling. 
För att detta ska ske i större utsträckning krävs att fler företag i stil med de som har deltagit i 
intervjuundersökningen i detta arbete, företag med engagerade och engagerande 
nyckelpersoner som arbetar för att värna om miljön. Drivkrafter kopplade till insikt om vårt 
ohållbara samhälle har förutom entreprenörskapet i sig lett till att verksamheterna har 
startats. Att företagen ser utvecklingsmöjligheter för ett hållbart arbete, trots att det även 
finns hinder som ofta är ekonomiskt relaterade, är även det ett tecken på viljan att göra rätt 
och en positiv inställning. Det krävs att fler industrier slutar blunda för miljöproblematiken 
som faktiskt existerar. Det krävs att företag agerar istället för att endast prata om det. Men, 
det hänger inte bara på företagen, överkonsumtion och icke miljösmart konsumtion bör 
motarbetas. Det krävs att konsumenterna kommer till insikt om vad deras val kan innebära. 
Marknaden och lagstiftning måste ändras, men för att detta ska kunna ske behöver en 
revolution av förändrade beteendemönster äga rum. Det handlar om att påverka, engagera 
och utveckla. Vad krävs för ändrade beteendemönster? Detta är inget som tagits upp under 
denna rapport, men skulle vara kunna vara ett lämpligt objekt för vidare studier. 
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Bilagor 

Bilaga 1; Intervjufrågor 

 

1. Vad karaktäriserar ert företag?  

2. Hur länge har företaget funnits? 

3. Hur många anställda? 

4. Vad har ni för inriktning, vad gör ni för produkter? 

5. Hur ser miljöarbetet ut i stort på företaget? (Miljöpolicy, etisk policy, 

hållbarhetspolicy, miljömål etc.) 

6. Arbetar man enligt någon specifik princip/metod? (Biomimicry, Cradle to Cradle 

etc.) 

7. Vad har ni för vision/mål med ert företag? 

8. Var det några speciella drivkrafter som låg till grund för uppstarten av arbetet med 

hållbar design/hållbara produkter? 

9. Har ni stött på några hinder vid uppstarten och/eller upprätthållandet av 

hållbarhetsarbetet? 

10. Vad, om något, är det som hindrar ett utvecklat hållbarhetsarbete från er sida? 

11. Vilka möjligheter ser ni för att utveckla ert arbete utifrån miljö- och 

hållbarhetsaspekter? 

12. Vilka är framgångsfaktorerna för att upprätthålla detta hållbarhetsarbete? 

13. Hur är er syn på ekonomisk vinst kontra arbetet för en hållbar utveckling? 

14. Övrigt? 

 



 

Bilaga 2; Enkät för konsumentundersökning 

 

Hej! 

Mitt namn är Lisa Thorstensson och jag är student vid Umeå universitet, 

kandidatprogrammet för miljö- och hälsoskydd.  

För tillfället är jag i färd med att skriva ett examensarbete om begreppet hållbar 

design/ekodesign. Tanken är att jag med hjälp av Era svar i denna enkät ska få en ökad insikt 

i hur inställningen till hållbar design ser ut bland konsumenter.  

OBS! Denna enkät berör inte livsmedel eller kläder. 

 

Ringa in det alternativ som passar in på Er. 

Kön  Man   Kvinna 

Ålder   0-17  18-40 41-64 65+ 

 

Vad är det som spelar störst roll när Ni köper en produkt?  

Rangordna faktorerna i skalan 1, 2, 3, 4, 5 och 6, där 1 är den faktor som spelar störst 

roll för hur Ni väljer en produkt och 6 spelar minst roll.  

 

Rätt funktion 

Rimligt pris 

Rätt utseende 

Att den är tillverkad under hyggliga förhållanden 

Att den är miljövänlig 

Att den är producerad i Sverige 

 

Tack för er medverkan! 
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