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När vi satte oss ner för att diskutera uppsatsen innehåll stod två saker klart: Vi brinner bägge 

två för produktutveckling och vi såg bägge två potentialen att införa hållbarhet via 

produktutvecklingsprocessen. 

 

Det har varit många diskussioner på vägen men vi har ändå lyckats kompromissa och lyckats 

hitta någon form utav mellanpunkt även om vi bägge två är otroligt envisa. Jag är oerhört 

nöjd och stolt över att få chansen att skriva med en så otroligt driven och engagerad kollega 

som Mathilda och hon förtjänar i första hand alla tack. /Erik 

 

Jag vill passa på att tacka Erik min mångsidiga och mycket kunniga kollega. Han har varit en 

sann kämpe i detta arbete. /Mathilda 

 

Ett stort tack till vår handledare Gunnar Wramsby som har väglett oss ur metodikens dimma 

och formuleringarnas träsk. Härnäst vill vi tacka Astrid och Pär som hjälpt oss hitta alla små 

misstag man så lätt själv missar. Sist men absolut inte minst vill vi tacka vårt fallstudieföretag 

som har varit oerhört hjälpsamma genom denna resa. 
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Sammanfattning 

Svensk titel:   Implementering av hållbarhet via säljpunkter 

Engelsk titel:  The implementation of sustainability via selling points 

Publiceringsår:  2015 

Författare:   Mathilda Johansson & Erik Holmberg 

 

Denna studie tar upp ämnet hållbarhet relaterat till redan etablerade sportklädesföretag och 

hur ett hållbarhetsarbete kan implementeras via säljpunkter. Säljpunkter är verkliga eller 

upplevda aspekter hos en produkt som resulterar i att konsumenten väljer den produkten 

framför andra konkurrerande varumärken. Anledningen till att denna infallsvinkel valts är för 

att tidigare forskning inte har tagit upp ämnet hållbarhet och säljpunkter gemensamt, utan 

snarare inriktat sig på hållbarhetsmetoder, ledningssystem eller säljpunkter. Syftet med denna 

studie är att beskriva kraven på en funktionsanpassad skidjacka ur ett konsument- och 

företagsperspektiv, samt förklara hur dessa kan mötas upp mot hållbarhetsaspekterna i en 

produktutveckling.   

 

Arbetet består av tre delar, en studie av vetenskaplig litteratur, en fallstudie av ett 

sportklädesföretag samt en kvantitativ enkätundersökning. Eftersom säljpunkter varierar 

beroende på produkt och bransch har arbetet avgränsats till att inrikta sig på en skidjacka som 

grundprodukt och textilföretag inom sportkonfektion.  

  

Studien resulterar i en kartläggning av vilka funktionella säljpunkter det finns för en 

skidjacka, samt hur dessa med hjälp av olika hållbarhetsmetoder kan hjälpa ett företag att 

utveckla symboliska säljpunkter. Detta dels för att utveckla fler säljpunkter för en produkt 

men även som ett första steg att implementera hållbarhet i företaget.  

 

Nyckelord 

Hållbarhet, Textil, Sport, Säljpunkter, Produktutveckling. 
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Abstract 

Swedish title:  Implementering av hållbarhet via säljpunkter 

English title:  The implementation of sustainability via selling points 

Year of publishing:  2015 

Authors:   Mathilda Johansson & Erik Holmberg 

 

This study discusses the subject of sustainability related to established sport clothing 

companies and how sustainability may be implemented via selling points. Selling points are 

real or perceived aspects of a product that results in the consumer choosing that product rather 

than other competing brands. The reason for the choice of this angle of incidence is that no 

earlier research has brought the subjects of sustainability and selling points together, but 

rather focused on methods of sustainability and management systems. The purpose of this 

study is to describe the requirements of a functional adapted ski jacket from a consumer but 

also a company’s perspective, as well as explaining how these converge with aspects of 

sustainability in the process of product development. 

 

The paper consists of three parts, a study of scientific literature, a case study of a sport 

clothing company as well as a quantitative survey. Because selling points varies depending on 

product and industry, this paper is limited to ski jackets as a product and textile companies in 

the sport clothing industry. 

 

The study results in a mapping of functional selling points of a ski jacket, as well as how these 

with the help of different methods of sustainability can help a company develop symbolic 

selling points. This is partly to develop more selling points for a product but also to take a first 

step to implement sustainability in the company. 

 

 

Key words  

Sustainability, Textile, Sport, Selling points (Selling propositions), Product development. 
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1. Inledning 

Louisa Smith
1
, internationell trendkonsult, belyste vid en trendföreläsning på ISPO-mässan i 

München 2015 hur sportmode är komplext i det avseende att det eftersträvas både 

högfunktionella och mer hållbara produkter. Det är ett högst aktuellt ämne och ett flertal studier 

stärker hennes påstående och visar hur allt fler konsumenter (Niinimäki & Hassi, 2012) och 

företag uppmärksammar produkternas hållbarhetsaspekter, dvs. social, miljö och ekonomiska 

påverkan (Crittenden, Crittenden, Ferrell, Ferell & Pinney, 2011); (Fletcher, 2009).  

 

För att producera de efterfrågade egenskaperna måste företag samtidigt som de tar hänsyn till 

konsumenter och deras krav, även fokusera på framtida utveckling av hållbara produkter 

(Crittenden et al., 2011). Ytterligare en aspekt att beakta är hur produkten måste gå att sälja och 

därmed ha rätt säljpunkter (Ballantyne, Frow, Varey & Payne, 2011). Säljpunkter är verkliga 

eller upplevda aspekter hos en produkt som resulterar i att konsumenten väljer den produkten 

framför andra konkurrerande varumärke (Businessdictionary, u.å). Dessa säljpunkter härleds ur 

olika former av konsumentbehov och krav som exempelvis design, material och funktionella 

egenskaper. 

 

Idag är det en komplicerad del i produktutvecklingen då hållbarhet och försäljning ska 

kombineras (Smith
1
). I framtiden menar Smith

1
 att detta blir en självklar del i arbetet, eftersom 

hållbarhetsaspekten kommer vara en förutsättning och inte en nödvändighet.  

 

För att företag ska kunna möta upp framtida krav på hållbarhet undrar vi hur de redan nu kan 

börja etablera sitt hållbarhetsarbete. Detta i syfte att hålla sig i trendens framkant och därmed 

säkerställa sin plats i en framtid då konsumenter förutsätter hållbara produkter (Smith
1
). 

 

Om implementeringen av hållbarhetsarbete sker genom en central process, berörs en så stor del 

av den textila värdekedjan som möjligt och utvecklingen av hållbarhetsfrågorna blir optimal 

(Bonn & Fisher, 2011). I företaget är produktutvecklingen en nyckelprocess där alla interna och 

externa parter är delaktiga, av den anledningen anser författarna att hållbarhetsfokuset bör ligga i 

denna process. 

                                                
1
 Louisa Smith, Textile Trend Consultant, Föreläsning ISPO TEXTRENDS [2015-02-07] 
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Tidigare studier har undersökt hur företag kan använda sig av certifieringar och 

miljöledningssystem för att utveckla verksamhetens hållbarhetsarbete (Bahmed,  Djebabra, 

Boubaker & Boukhalfa . 2009);(Morrow & Rondinelli, 2002);(Harris, 2007). Författarna har däremot 

upptäckt att ämnet hållbarhet och säljpunkter är ett ännu outforskat område och har därför valt att 

fokusera på denna infallsvinkel. Således grundar sig detta arbete i hur konsumenters krav och 

därmed produktens säljpunkter kan användas för att utveckla hållbarhetsarbetet i 

produktutvecklingsprocessen. 

 

1.1 Problematisering 

Den ökande konsumtionen och ständigt ökande globaliseringen bidrar till att fler produkter 

tillverkas och fler människor involveras. I dagsläget är det välutvecklade länder som köper varor 

tillverkade i lågutvecklade länder där priset får en avgörande roll (Henriksen, 2012). Däremot 

betalar människor och miljö i de tillverkande länderna ett betydligt högre pris i form av 

hälsopåverkan och miljöföroreningar (Kozlowski et al. 2015). I takt med att dessa frågor har fått 

mer uppmärksamhet har allt fler företag börjat ta större ansvar och utveckla sitt CSR-arbete 

(Corporate Social Responsibility) ;(Johansson, Luttropp, Lee-Mortimer & Short. 2012).  

 

En studie gjord av Niinimäki och Hassi (2012), visar att 71% av konsumenter under 35 år och 

65% över 46 år tycker att det är viktigt att textila produkter är hållbara. Motsvarande var 71% av 

de yngre konsumenterna och 55% av de äldre oroliga för textilindustrins miljöpåverkan. Detta 

öppnar upp en möjlighet för företag att både utveckla hållbarhetsarbetet samt utöka 

marknadsandelar genom att interagera mer med slutanvändaren. Enligt Lin, Wang & Chen 

(2006) är det viktigt att arbeta med konsumenten för att ha möjlighet att kunna tillgodose hens 

krav. Denna interaktion mellan parterna ger företag möjlighet att tillverka rätt produkt och 

därmed öka sin försäljning. Genom att fokusera på säljpunkter blir det därmed ett naturligt sätt 

för företag och konsument att utveckla hållbarhetsarbetet tillsammans (Kozlowski, Searcy & 

Bardecki. 2015). Säljpunkterna kan i detta sammanhang gå från att enbart vara specificerade 

produktvärden till att bli en del av strategin för att utveckla företagets hållbarhetsarbete 

(Ballantyne et al., 2010). 
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Likt tidigare nämnt är sportklädesbranschen i allmänhet, men skidklädesbranschen i synnerhet 

komplex. Denna komplexitet grundar sig i att produktutvecklingen innefattar faktorer som 

kemikalieanvändning, materialval och design som ska kombineras. Det vill säga att ett skidplagg 

ska kunna stå emot extrema väderförhållanden samtidigt som det ska vara en estetiskt tilltalande 

produkt (Smith
2
). Dessutom ska detta plagg bidra till minsta möjliga påverkan ur miljö, social 

och ekonomisk synpunkt (Elkington, 1998). Framtagningen av ett sådant plagg kräver flera 

avancerade och långa processer, enbart materialet kräver flera ställningstaganden i form av 

resurs- och kemikalieanvändning (Bajaj, P, 2002). 

 

Hur ett skidklädesföretag väljer att arbeta med ovan nämnda problematik, utgår från såväl 

hållbarhetsaspekterna som de ekonomiska fördelarna då dessa inte går att utesluta som företag. 

Det generella förhållningssättet hos redan etablerade företag är att det kostar mycket att förbättra 

hållbarheten, så väl tid som pengar (Fletcher, 2009);(Bonn & Fisher, 2011). Det är precis här det 

stora problemet ligger, hur ska dessa företag kunna ta första steget till att implementera 

hållbarhet i arbetet utan att det leder till allt för omvälvande förändringar? Företaget kan inte 

stanna av utan måste kunna ta dessa förändringar i en stegvis process, men frågan är hur? 

 

Enligt en studie av Johansson et al. (2012) vill många företag agera konkret i hållbarhetsfrågorna 

men vågar inte ta steget i rädsla för att inte nå tillräckliga ekonomiska vinningar på 

förändringarna. Det är ett risktagande men majoriteten av de tillfrågade företagen i både 

Storbritannien och Sverige förstår innebörden av varför det är viktigt, men tar ändå inte till de 

verktyg och metoder som existerar. Johanssons et al. (2012) studie visar även att över 97% av 

stora svenska företag och 84% av små och medelstora företag uppger att hållbar design bör vara 

en del av produktutvecklingsprocessen i deras företag. Studien visar även att större företag som 

till viss del redan arbetar med hållbar design har lättare att se fördelarna i att vidareutveckla sitt 

hållbarhetsarbete, till skillnad från små och medelstora företag (Ibid.).  

 

Om företag väljer att integrera hållbarhetsarbetet i produktutvecklingen med syfte att skapa fler 

säljpunkter, finns det en möjlighet att skapa motivation för företag att vidareutveckla sitt 

ansvarstagande i värdekedjan (Fletcher, 2009);(Bonn, Fisher, 2011). 

                                                
2
 Louisa Smith, Textile Trend Consultant, Föreläsning ISPO TEXTRENDS [2015-02-07] 
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1.2 Syfte  

Syftet är att beskriva krav på en funktionsanpassad skidjacka ur ett konsument- och 

företagsperspektiv samt förklara hur dessa kan mötas upp mot hållbarhetsaspekter i en 

produktutveckling. 

  

1.3 Forskningsfrågor 

 

● Vilka säljpunkter kan finnas för skidjackor? 

● Hur kan dessa säljpunkter användas för att skapa en mer hållbar 

produktutvecklingsprocess för en skidjacka? 

 

1.4 Avgränsning 

Detta arbete handlar inte om att produktutveckla en ny skidjacka utan att utforska hur en 

skidjackas produktutvecklingsprocess kan utvecklas till att bli mer hållbar genom att tillmötesgå 

konsumenters krav. 

 

Denna studie avgränsas till att fokusera på alpina skidjackor med utgångspunkt från 

fallstudieföretaget. I denna studie definieras alpin skidjacka till vara den ytterjacka som används 

vid aplin skidåkning eller utförståkning. Anledningen till detta fokus på en specifik produkt i 

skidsortimentet är delvis för att det ställs olika krav på olika sorters plagg (Lin et. al, 2006). Av 

den anledningen tas inte underställ, skidbyxor eller accessoarer för alpin skidåkning upp. 

I den kvantitativa undersökningen ligger fokus på konsumentperspektivet och hur deras 

värderingar kan användas för att bidra till en mer hållbar produktutvecklingsprocess. Genom att 

fråga konsumenter om deras krav och behov, kan existerande säljpunkter utvecklas utifrån detta 

tillsammans med hållbarhetsaspekter. För att uppnå ett hållbart arbete inom ett företag är en 

integration av alla intressenter nödvändig, däremot kommer denna studie enbart ytligt vidröra 

ytterligare intressenter utöver konsumenter. Utifrån fallstudien sker vidare avgränsningar i form 

av företagets begränsningar gällande exempelvis design, prisbild och material. Detta på grund av 

att resultatet inte har som mål att förändra hela företagets struktur eller vision, utan snarare 

produktutvecklingsprocessen som en del i deras arbete.  
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1.5 Begreppsdefinition 

Säljpunkter 

Definitionen av säljpunkter är verkliga eller upplevda aspekter hos en produkt som resulterar i att 

konsumenten väljer den produkten framför andra konkurrerande varumärken (Business 

Dictionary, u.å). 

 

Livscykelanalys (LCA) 

Är en metod för att analysera en produkts eller tjänsts påverkan på miljön från tillverkning av 

råmaterial till återvinning (UNEP, u.å). 

 

Konsekvens livscykelanalys (CLCA) 

Med CLCA analyserar företaget problemen utifrån LCA, åtgärdar dem samt utreder vad dessa 

förändringar får för långsiktiga konsekvenser (Earles & Halog, 2011). 

 

Hållbarhet 

Definierad av Elkingtons (1998) Triple Bottom Line, vilket innebär att arbeta långsiktigt med 

miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. 

 

CSR  

Den Europeiska Kommissionen definierar CSR som företags ansvar för deras påverkan av 

samhället. CSR används som riktlinjer för hur verksamheter bör arbeta med hållbarhet (EC, u.å). 

 

ILO 

FN:s fackorgan ILO (International Labour Organisation) arbetar med att sätta upp riktlinjer för 

sociala hållbarhetsfrågor och syftar till att främja sysselsättning och arbetsvillkor. Dessa riktlinjer 

innefattar: 

- Föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar 

- Avskaffande av alla former av tvångsarbete 

- Avskaffande av barnarbete  

- Avskaffande av diskriminering i arbetslivet. 

(Männskligarättigheter, u.å.) 
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BSCI 

BSCI är en organisation grundad 2003 med avsikt att hjälpa Europeiska företag att ställa 

gemensamma krav på leverantörerna i länder utanför Europa. Till en början ställde alla företag 

sina egna krav på leverantörerna men kan nu med gemensamma uppförandekoder säkerställa en 

mer hållbar produktion. Idag har BSCI:s metoder blivit allmänt accepterade och används av 

företag i hela världen. Uppförandekoderna bygger på ILO:s rekommendationer om rättvisa 

arbetsförhållanden (BSCI, u.å). 

 

REACH 

REACH (EG nr 1907/2006) är EU:s förordning om hur kemikalier får och inte får användas. 

Denna förordning ålägger tillverkare och importörer att ta fram data på vilka kemikalier som 

används i produkten och stämma av dessa mot registret för förbjudna kemikalier (EU, 2006). 

 

Bluesign 

Är en certifiering som avser att textila produkter är producerade under rättvisa förhållanden men 

även att hela värdekedjan är hållbar ur miljö, social och ekonomisk synpunkt. Dessa tre 

synpunkter innefattar följande: 

- Resursproduktivitet  

- Vattenförorening 

- Konsumentsäkerhet 

- Luftförorening  

- Hälsa & säkerhet på arbetsplats 

(Bluesign, u.å) 

 

SA8000 

Är en standard utvecklad av Social Accountability International (SAI). Denna standard används 

för att säkerställa en dräglig arbetsplats i alla industriella sektorer. Den är baserad på FN:s 

mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner samt nationella lagar. 
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2. Metod 

2.1 Ansats 

Den empiriska undersökningen har en hermeneutisk ansats, vilket innebär att författarna måste 

analysera och tolka informationen ur respondenternas perspektiv (Bryman, 2012). Detta 

perspektiv valdes på grund av de etiska ställningstagande som respondenterna ställs inför vid 

frågor angående hållbarhet. Det krävdes att dessa frågor ställdes på ett sätt som inte försatte 

respondenten inför ett sådant ställningstagande där samhälleliga normer kan ha en stor inverkan 

på svaren. Om en positivistisk ansats istället valts, där data analyseras objektivt utan tolkning 

hade svaren blivit missvisande på grund av normernas påverkan.  

 

I den teoretiska delen av arbetet ligger en positivistisk ansats till grund. Det innebär att data inte 

tolkas utifrån subjektiva perspektiv, utan beskrivs objektivt. Positivism innebär att kunskap 

insamlas från fakta som ligger till grund för vetenskapliga lagar (Bryman, 2012). Även om detta 

arbete grundar sig i etiska ställningstagande kräver den teoretiska delen ett objektivt 

förhållningssätt till data-analysen för att ge den empiriska undersökningens hermeneutiska ansats 

ett stabilt fundament. 

2.2 Forskningsdesign 

Arbetet genomfördes med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för att få ett 

generaliserande och djupgående empiriskt material. De båda metoderna samspelar i en  

trianguleringsmetod där både den kvalitativa och kvantitativa metoden har använts för att 

komplettera varandra istället för att konkurrera med varandra (Flick, 2009, ss. 25-27).  

Definitionen av triangulering är att författarna intar flera perspektiv för att kunna svara på 

forskningsfrågorna. Det innebär även att olika sorters data kombineras i bakgrund och teori, men 

att all insamlad data ska hanteras på ett jämlikt sätt (Ibid., ss. 445). Med anledning av att denna 

studie inkluderar en fallstudie, enkätundersökning och litteraturstudie ligger därmed 

trianguleringsmetoden väl till grund. Motivet till att denna studie inkluderar en kvantitativ 

enkätundersökning och en kvalitativ fallstudie är för att kunna öka den externa validiteten och 

möjlighet att sätta in studien i ett verkligt sammanhang.  
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I den teoretiska referensramen granskades vetenskapliga publikationer, relevanta för ämnet, med 

avsikt att skapa ett nyanserat och stabilt fundament att utgå ifrån (Harboe, 2013). Dessa 

publikationer berör ämnesområdena; företagskultur, säljpunkter, hållbarhet, 

produktutvecklingsprocess, livscykelanalys (LCA), material och beläggningsprocesser. De valda 

områdena togs upp i syfte att öka validiteten genom att spegla ett företags arbete med hållbarhet i 

produktutvecklingsprocessen. I litteraturstudien hämtades de vetenskapliga artiklarna från 

databaser som; Emerald Insight, Taylor & Francis Online, Science Direct. Dessa databaser 

tillsammans med vetenskapligt granskade artiklar ger denna undersökning en hög reliabilitet 

(Harboe, 2013).  

 

I empirin genomfördes först fyra stycken mindre intervjuer av butikspersonal på fyra olika 

sportbutiker i Borås. Avsikten var att inhämta kunskap om vilka funktioner konsumenter brukar 

efterfråga av skidjackor och i vilken utsträckning det görs. Intervjuerna genomfördes på 

Intersport Knalleland, Team Sportia Knalleland, Team Sportia Centrum Borås och Intersport 

Centrum Borås. Urvalet av butiker utgick från att de säljer skidkläder, men även likheten till 

fallstudieföretagets återförsäljare. Av den anledningen att dessa intervjuer inte hade lika stor 

påverkan på resultatets reliabilitet valde författarna  att utföra dem på samma ort. Däremot är det 

möjligt att butikspersonalens svar hade sett annorlunda ut om intervjun utförts i andra svenska 

städer, med tanke på tillgänglighet till en skidort och därmed ett ökat intresse för skidkläder. 

Intervjuerna klassades som semi-strukturerade med bestämda frågor, men utan en bestämd 

ordningsföljd för att lättare kunna få en flexibilitet i samtalet (Harboe, 2013).  

 

Nästa steg i den empiriska undersökningen var en enkätundersökning riktad direkt mot 

konsumenter i sportbutiker. För en hög reliabilitet genomfördes undersökningen på plats av 

författarna i tre sportbutiker, i perioder om två timmar. Syftet med enkätundersökningen var att 

specificera konsumentens krav och behov på en skidjacka, men även att ge en bild av deras 

uppmärksamhet av hållbarhet.   

 

Enkäten utformades med utgångspunkt i intervjuerna av butikspersonal, eftersom det gav en 

grundläggande bild av vad konsumenter brukar efterfråga. Med dessa förutsättningar gavs 

möjligheten att ställa frågor anpassade efter konsumenternas generella kunskapsnivå och därmed 
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öka reliabiliteten, samtidigt som undersökningen fick en deskriptiv bild av situationen 

(Ejlertsson, 2014).  

 

2.3 Utformning av enkät och urval av respondenter 

Det urval som genomfördes inför enkätundersökningen var baserat på företagets målgrupp och 

återförsäljare. Företagets målgrupp är den aktiva familjen som åker på skidsemester en till två 

veckor om året och där föräldrarna köper en ny skidjacka i ett segment mellan 1000-3000 kr st. 

Företagets produkter säljs i flera sportbutiker över hela Sverige
3
, med anledning av detta utfördes 

också enkätundersökningen på plats i tre olika orter. De orter vi valde att utföra 

undersökningarna i var Malmö, Kristinehamn och Borås. Städerna valdes med utgångspunkt i 

var författarna till detta arbete kommer ifrån och verkar. Dessa städer är enbart lokaliserade i 

södra Sverige, vilket sänker reliabiliteten, däremot ger detta en representativ bild av storstad, 

medelstor stad och småstad. De tre städerna ringar även in ett geografiskt område på 50 mil 

(Ejlertsson, 2014). 

 

Ett stratifierat urval låg till grund för denna enkätundersökning där huvudfokus var att nå 

barnfamiljer, men det fanns även ett intresse av att samla in information från företagets samtliga 

kundgrupper. Själva enkäten strukturerades utifrån ämnet skidjackor och hållbarhet. 

Huvudsakligen bestod enkäten av fasta svarsalternativ eftersom det gjorde att respondenten var 

tvungen att ta ett ställningstagande i frågorna, däremot avslutades enkäten med möjlighet till 

ytterligare tillägg och fritt yttrande (Trost, 2012). På grund av det etiska ställningstagande som 

frågor angående hållbarhet innebär, formulerades frågorna i syfte att indikera konsumenternas 

intresse och medvetenhet om detta istället för att tvinga fram ett svar som kunde påverkas av 

samhälleliga normer och sänka reliabiliteten.  Frågorna grundade sig i ett långsiktigt perspektiv 

vilket innebar att konsumentens svar inte påverkades av extern stimuli, som exempelvis aktuell 

nyhetsrapportering inom ämnet. Det innebar också att huruvida respondenten svarade den dagen 

eller en annan inte skulle ha någon betydelse, utan ge samma resultat. Svarsalternativen i enkäten 

var möjliga att gradera och klassificera vilket i sin tur gav en högre reliabilitet i svaren (Ibid.). 

 

                                                
3
  
Marknadsansvarig på fallstudieföretaget  [2015-04-13] 
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Undersökningen var standardiserad i den mån att den utfördes i samma butikskedja men i olika 

städer. Problematiken med att utföra undersökningen i butiksmiljö är att respondenten kan 

påverkas av andra individer i butiken i form av ljudnivå och stress (Trost, 2012). 

  

2.4 Bortfallsanalys 

Vid undersökningen av kundkrav och kundbehov var författarna i direktkontakt med kunderna i 

en sportbutik. Den inledande frågan som ställdes till konsumenterna var angående om de åker 

slalom. Trots att detta är en Ja eller Nej-fråga skapade det en nyfikenhet och intresse hos kunden 

snarare än om öppningsfrasen hade varit - vill du delta i en enkätundersökning? Syftet med att 

ställa en inledande och intresseväckande fråga var för att kunna göra ett urval av rätt 

respondenter.  

 

Av dem som svarade Ja på första frågan valde alla att sedan gå vidare och svara på enkäten, det 

vill säga att av dem som uppgav att de åkte slalom svarade 100% på enkäten. Totalt sett av alla 

tillfrågade svarade 53% i Kristinehamn Ja på den inledande frågan, i Borås svarade 44% Ja, i 

Malmö svarade 11% Ja. Det totala antalet tillfrågade i Kristinehamn var 47 st, i Borås 45 st, 

Malmö 36 st.  

 

Anledningen till den låga svarsfrekvensen i Malmö kan bero på att det är färre som åker skidor 

där på grund av stadens långa avstånd till närmsta skidort, men det kan även bero på tidpunkten 

för enkätundersökningen.  

 

Totala bortfallet i enkätundersökningen var 38% och antalet svarande 62%. Däremot finns en 

risk att några av dem som svarade Nej faktiskt brukar åka slalom. Anledningen till att de svarat 

Nej kan bero på omständligheter som exempelvis tidsbrist (Ejlertsson, 2014). Däremot tror vi 

inte att bortfallet inkluderar mer än någon enstaka skidåkare då majoriteten av dem som svarade 

Nej, vidareutvecklade sitt svar och angav varför de inte åkte slalom.  

 

Det interna bortfallet, det vill säga de som missade att svara på en enstaka fråga, förekom i 

graderingen av plaggfunktioner och utformning av plaggdelar (Ejlertsson, 2014). Detta kan ha 

berott på att utformningen av dessa frågor innehöll många graderingar i närheten av varandra, 
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och krävde därmed att respondenten var uppmärksam på radavståndet. Totalt berörde detta 4 

tillfällen.   

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid en enkätundersökning är missing data som innebär att 

respondenterna av misstag kan missa att svara på hela frågor (Ejlertsson, 2014). Missing data 

förekom vid tre fall, där respondenterna helt missade att svara på frågorna på baksidan av 

enkäten. Däremot anser vi inte att detta har påverkat resultatet av plaggfunktioner då dessa redan 

ger en tydlig indikation på vilka funktioner som är viktigast i en skidjacka. Vad avser frågorna 

angående plaggdelar och om respondenten använder ryggsäck vid skidåkning, kan däremot de 

uteblivna svaren till viss del ha påverkat resultatet. I graderingen av hur viktig utformningen av 

plaggdelarna är, kan de tre svaren däremot inte ha påverkat att liftkortsfickan är den viktigaste 

följt av fickornas placering. Störst inverkan hade de uteblivna svaren kunnat ha på graderingen 

av de ytterligare nio plaggdelarna, men vi anser inte det vara avgörande för denna studies 

resultat. På frågan angående om respondenten bär ryggsäck vid skidåkning kunde resultatet 

främst ha påverkats om alla dessa tre respondenter hade svarat ibland, hade ibland då gått om 

nej-respondenterna i antal. 

 

2.5 Utformning av fallstudie 

I det empiriska arbetet återfinns även en fallstudie där författarna har undersökt och identifierat 

produktutvecklingsprocessen för en skidjacka i ett existerande svenskt sportklädesföretag. Syftet 

med detta var att höja den externa validiteten genom att relatera den kvantitativa undersökningen 

till ett verkligt sammanhang (Harboe, 2013).  

 

Valet av företag samplades ut genom ett subjektivt urval där författarna kontaktade ett flertal 

sportklädesföretag och valde sedan att gå vidare med ett som visade intresse (Harboe, 2013). Det 

subjektiva urvalet baserades på att företaget skulle uppfylla följande kriterier; arbeta med 

sportkläder, vara beläget i Sverige och vara etablerat på den svenska marknaden. 

 

Urvalet av nyckelpersoner vid företaget utgick även det ifrån ett subjektivt urval i samrådighet 

med fallstudieföretaget och den kompetens som krävdes för intervjuerna. Genom att på förhand 
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informera fallstudieföretaget om vilka områden frågorna skulle beröra, valde företaget ut dem de 

ansåg mest lämpade att svara (Jacobsen, 2002 s.199-200).  

Datainsamlingen byggde på möten med marknadsansvarig, hållbarhetsansvarig, en designer och 

en inköpare vid företaget. Tillvägagångsätten för datainsamlingen baserades på semi-

strukturerade intervjuer samt företagspresentationer från marknadsansvarig och 

hållbarhetsansvarig. Vid första tillfället varade mötet i 3,5 timmar. Detta gav mycket information 

och en grundlig bild av företaget samt möjlighet att intervjua och ställa flera följdfrågor.  

 

Under arbetets gång fanns en kontinuerlig kontakt mellan författarna och fallstudieföretaget, 

vilket möjliggjorde en återkoppling samt genomförande av fler intervjuer för att höja resultatets 

reliabilitet. En kontinuerlig kontakt mellan fallstudieföretag och författarna skapar förtroende 

och pålitlighet mellan parterna, som i sin tur ytterligare förstärker reliabiliteten (Harboe, 2013).  

 

Vid det andra mötet utfördes två semistrukturerade intervjuer, en med designer och en med både 

hållbarhetsansvarig och inköpare. Dessa intervjuer varade i 40-45 minuter vardera.  
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2.6 Data-analys 

Kvantitativ 

Den insamlade data från den kvantitativa undersökningen sammanställdes i ett första skede i 

frekvenstabeller för att få en överblick över bakgrundsfakta. Exempel på detta är vilken ort 

enkäten gjordes i, ålder, kön samt hushåll (Bor ensam, make/maka, sambo, barn under 18, barn 

över 18, föräldrar, syskon, annan person). Denna data omställdes sedan till korstabeller 

tillsammans med en andra nivå av bakgrundsfakta som berörde hur ofta respondenterna brukar 

åka skidor per år (uppdelat: 0-7, 8-14, 15-21, 22+ dagar), hur mycket de brukar betala för en ny 

skidjacka (uppdelat: 101-1000, 1001-2000, 2001-3000, 3001-5000, 5000+ SEK) samt var de 

brukar åka skidor (uppdelat: Sverige, Norge, Övriga Europa, Annat). Informationen från 

korstabellerna sammanställdes och redovisades i ett sista stadie med graderingsfrågor beträffande 

plaggfunktioner, utformning av plaggdelar samt hållbarhet. Denna metod valdes för att relatera 

bakgrundsfakta till respondenternas svar på ett sådant sätt att reliabiliteten samt den externa 

validiteten hölls på en hög nivå (Harboe, 2013);(Ejlertsson, 2014).  

 

Informationen som har hämtats ur det empiriska materialet kom sedan att kopplas till företagets 

produktutvecklingsprocess för att utveckla existerande säljpunkter relaterade till hållbarhet. 

 

Kvalitativ 

Intervjuerna utformades för att underlätta rekontextualiseringen av transkriberingen. Detta 

innebär att intervjufrågorna listades efter centrala och genomgående ämnesområden, vilket i sin 

tur bidrog med en logisk och kronologisk ordning vid intervjutillfället. Rekontextualisering 

innebär att transkriberingen kodas och kategoriseras efter innehåll för att sedan sammanställas 

till flytande text. Vidare transkriberades svaren direkt efter intervjutillfället för att minnet inte 

ska påverka innehållsanalysen (Harboe, 2013). 

 

2.7 Metodreflektion 

Användandet av metodtriangulering kan anses problematiskt då kvantitativ och kvalitativ 

forskning grundar sig i två kunskapsteoretiska, eller epistemologiska, principer. Dessa anses av 

Bryman & Bell (2011) inte vara kompatibla med varandra då det finns en risk att resultatet från 

metoderna inte överensstämmer med varandra. Däremot argumenterar Flick (2009) för 
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användandet av metodtriangulering då kvalitativ forskning tillför en mer nyanserad och fördjupande 

bild, som inte är möjlig med enbart kvantitativ forskning. För att uppnå den här studiens syfte anser 

författarna det nödvändigt att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 

Ett fördjupande av den kvantitativa datainsamlingen i form utav en fokusgrupp med 

skidsportutövare övervägdes för att öka den interna validiteten. Denna metod valdes dock bort då 

den kvantitativa metoden ansågs tillräcklig för att hålla en hög validitet (Harboe, 2013). Den 

kvantitativa metoden hade 49 respondenter, men antalet anses inte påverka resultatets 

tillförlitlighet och generaliserbarhet. Antalet respondenter kan anses vara undermålig om syftet 

hade krävt ett statistiskt säkerställande (Bryman & Bell, 2011). Däremot anser vi att denna 

enkätundersökning är tillförlitlig eftersom syftet är att få en indikation på konsumentkraven 

snarare än ett statistiskt resultat (Jacobsen, 2002). Utifrån förutsättningarna med tid och 

möjlighet att utföra undersökningarna, anser vi att antalet respondenter och den höga 

svarsfrekvensen ger enkätundersökningen en hög reliabilitet.  

 

För att undersökningens population ska vara generaliserbar menar Jacobsen (2002) att 

stickprovet, det vill säga de som deltagit i undersökningen, måste vara representativt för hela den 

teoretiska populationen (alla som kan tänkas bidra till undersökningen). Om detta inte tas i 

åtanke kan den insamlade data bli missvisande (Ibid.). Den kvantitativa undersökningen utfördes 

på plats, med den inledande frågan “Åker du slalom?”. Detta påverkade urvalet av population 

och datainsamling och anses av författarna göra resultatet representativt och generaliserbart. De 

som svarade Nej, uteslöts från enkätundersökningen eftersom dessa saknade relevant 

bakgrundskunskap.  

 

Fallstudien bestod till största delen av semi-strukturerade intervjuer med nyckelpersoner på 

fallstudieföretaget. Denna typ av intervju valdes då detta medförde en intensitet (djup) som inte 

vore möjlig i exempelvis en strukturerad intervju. Semi-strukturen tillät intervjuaren att ställa 

utvecklande följdfrågor så som “Hur menar du?” och “Det där var intressant. Kan du berätta 

mer om det?” för att få tillgång till mer och specifik data (Jacobsen, 2002). För att säkerställa 

resultatets interna giltighet genomfördes uppgiftslämnarvalidering efter intervjuerna. Detta 

innebär att intervjuobjekten konfronteras med slutsatserna från transkriberingen för att 
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säkerställa att uppgiftslämnaren kände igen sig i det presenterade resultatet (Ibid.). Den externa 

giltigheten i intervjuernas resultat är svårdefinierad då, precis som Jacobsen (2002) påpekar, de 

utvalda intervjuobjekten valdes för sina specifika kunskaper i det specifika företaget. Hur 

fallstudieföretaget arbetar i sin produktutvecklingsprocess anses dock ha hög extern giltighet 

(Ibid.) då detta tillvägagångsätt är bekant från tidigare litteraturstudier (Acklin, 2010);(Studd, 

2002). Den externa giltigheten gällande hållbarhetsfrågor som CSR och REACH anses hög 

eftersom REACH, som EU-stadgad lag, måste följas och CSR enligt tidigare forskning (KPMG, 

2013) är en utbredd metod att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor. 
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4. Teori  

I detta arbete utgår vi från Elkingtons vedertagna teori Triple Bottom Line, där fokus ligger på 

att kombinera miljömässiga, sociala och ekonomiska synpunkter för ett mer hållbart företagande 

och samhälle. 

 

Miljömässig hållbarhet är den del i hållbarhetsarbetet där företaget värderar hur de påverkar 

miljön samt vad detta kostar naturen och företaget i långa loppet. I denna del av arbetet ligger 

fokus på att mäta och värdera produktens livscykel, det vill säga hantering av material, 

vattenåtgång och förorenande utsläpp (Elkington, J, 1998).  

 

Den sociala aspekten tar hänsyn till människan och främjar en reducering av sociala friktioner. 

Det innebär även att företaget förstår värdet av sina anställda och deras välmående. Att arbeta för 

social hållbarhet innefattar såväl anställda vid företaget som de människor som berörs i andra 

delar av värdekedjan exempelvis i produktion eller slutkonsument. Ytterligare en del i arbetet är 

att företag bör ta hänsyn till hur relationen mellan dem och samhället ser ut eftersom 

affärsvärlden är en del av samhället. Det sociala ansvaret inbegriper även hur företaget agerar i 

frågor som djurskydd, mänskliga rättigheter, anställning av minoriteter, lön och 

arbetsförhållanden samt kvinnors jämställdhet (Elkington, 1998).  

 

Vad gäller ekonomisk hållbarhet omfattar det inte enbart företagets vinst, utan även långsiktiga 

hållbarhetskostnader. Att investera i en förbättrad hållbarhetsprofil är en långsiktig riskhantering. 

Genom att ständigt förbättra sitt agerande i takt med utvecklingen minskar risken att företaget 

stöter på stora problem längre fram, som kan resultera i att företaget blir skadeståndsskyldigt 

eller tappa intressenternas förtroende (Elkington, 1998). 
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5. Teoretisk referensram 

 

5.1 Företag och hållbarhet 

I en verksamhet är beslutsfattarnas inställning till hållbarhetsfrågorna direkt avgörande för hur 

företaget agerar. Det finns två scenarion, antingen ser de till de ekonomiska vinningarna med en 

maximal vinst, alternativt väljer de att se både till ekonomisk vinning och hållbarhet. Det senare 

alternativet kräver mer arbete om det inte finns ett utpräglat intresse av att förändra sina 

arbetsmetoder. För att kunna etablera ett mer hållbart förhållningssätt i ett företag bör 

beslutsfattarna reflektera kring de långsiktiga målen även i de kortsiktiga besluten (Bonn & 

Fisher, 2011). 

 

Problematiken  med att se tillägget av  hållbarhet som en funktion snarare än en strategisk 

riktning resulterar i att förändringarna inte blir lika meningsfulla. Bonn & Fisher (2011) menar 

att det handlar om en utveckling av företaget och dess styrning som genererar ett högre mervärde 

för produkterna och därmed en konkurrensfördel. Samtidigt lägger de vikt vid att företag ska 

kunna generera en långsiktigt hållbar ekonomisk ställning. Studien visar även att en integration 

av hållbarhetsaspekten i ett företags alla delar av verksamheten resulterar i en större pålitlighet, 

dels hos anställda men även hos utomstående intressenter i värdekedjan. 

 

Crittenden et al.(2010) diskuterar hur det mellan stora och mindre företag skiljer sig i 

inställningen till implementering av hållbarhet. Likt tidigare nämnt i problematiseringen är de 

mindre företagen mindre benägna att addera en hållbarhetsprofil än vad de större företagen är. 

Detta trots att det finns tydliga bevis på att alla företag tjänar på att välja denna riktning. En 

indikation på ett ökat intresse bland företagen är att 93% av världens 250 största företag 

kontinuerligt arbetar med att analysera och sammanställa sitt CSR-arbete i en hållbarhetsrapport. 

Detta är en ökning med sju procentenheter mellan åren 2011-2013 (KPMG, 2013). 

 

Corporate Social Responsibility (CSR), benämns på svenska som "företagets sociala ansvar" och 

är en arbetsmetod för att hantera hållbarhetsarbetet. Begreppet CSR är dock inte tillräckligt 

deskriptivt då det inte lyfter fram dess faktiska innebörd. (Löhman & Steinholtz 2004 se 
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Grankvist 2012). Grankvist (2012) delar upp begreppet likt Elkingtons (1998) Triple Bottom 

Line, i miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret ligger i att 

investera i hållbara lösningar och skapa långsiktig lönsamhet. Miljömässigt ansvar tas genom att 

arbeta på ett sätt som ur ett långsiktigt perspektiv inte påverkar jorden och dess naturresurser 

negativt. Sist beskriver Grankvist (2012), det sociala ansvaret som ett uttryckt 

samhällsengagemang och ett etiskt arbete med mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. 

 

Drivkraften i ett företags förändring beror på vilken strategi ledningen väljer. Ligger huvudfokus 

i värdekedjan och dess intressenter kan hållbarhetsaspekten lyftas till en marknadsföringspunkt. 

Genom att ha en tvåvägskommunikation ökar möjligheten för intressenterna och konsumenterna 

att vara med och påverka företagets riktning. Den marknadsorienterade hållbarheten kan även 

resultera i en konkurrensfördel, tack vare bättre kommunikation och möjlighet att tillgodose 

intressenternas behov genom företagets specifika värdekedja (Crittenden et al. 2010). 

 

Tillvägagångssätten för att hantera hållbarhetsfrågorna varierar, men det effektivaste sättet är att 

täcka in hela värdekedjan i det egna arbete från tillverkning av råmaterial till återvinning av 

plagget genom metoder som exempelvis, Livscykelanalys (LCA) (Steinberger, Friot, Jolliet & 

Erkman 2009), Eko-design (Kozlowski et. al. 2015) och CSR-arbete (Grankvist, 2012). 

 

Kozlowski et. al (2015) påvisar i en gradering att klädföretag främst arbetar med 

hållbarhetsfrågorna genom att förbättra värdekedjan. Därefter kommer hållbarhetsarbete via 

produktdesign och sen produkthållbarhet, vilket innefattar exempelvis materialval. Längst ner på 

listan kommer företagsinnovationer, vilket innefattar nya företagsstrategier för 

hållbarhetsarbetet. Slutsatserna de kommer fram till är att hållbar produktdesign är en nyckel till 

att utveckla företagets hållbarhetsarbete, samtidigt som det ökar försäljningen av produkterna 

genom en tilltalande och attraktiv design. Kozlowski (2015) påvisar att det redan görs mycket 

arbete på denna front genom byte av material till mer hållbara så som organisk bomull och 

återvunnen polyester. Men frågan är hur hållbara de materialen egentligen är? Förslaget 

Kozlowski et. al (2015) ger är att produktutvecklingen bör integreras mer mot andra områden 

inom företagets hållbarhetsarbete, såsom nya företagsinnovationer. Genom en kombination av 
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nya företagsinnovationer och utveckling av produkterna, kan flera parter och intressenter i 

värdekedjan vara med och tycka till om utvecklingen av hållbarheten. (Ibid.) 

 

Genom produktutvecklingen får besluten en viktig roll för företagets hantering av hållbarhet. I 

denna process går det att avgöra om verksamheten tar hänsyn till miljö, sociala och ekonomiska 

aspekter. Här kan även de små besluten vara viktiga för de långsiktiga målen (Bonn & Fischer, 

2011).     

 

5.2 Konsumentbehov och säljpunkter 

 

5.2.1 Konsumentbehov och implementering i produktutveckling 

Vid utveckling av nya produkter är konsumentbehoven obligatorisk beståndsdel att ta i 

beaktande. Däremot är konsumenternas behov varierande och kan kategoriseras som uttalade 

behov, underförstådda behov och latenta behov (Hedén & Mc Andrew, 2010). Denna 

behovskategorisering kan härledas från Kanomodellen som bygger på hur kvalitet skapas genom 

att tillmötesgå konsumenters behov. Noriaki Kano utvecklade Kanomodellen på 80-talet och 

denna modell består av en primär och en sekundär kategori fem delar; Måste-kvalitet, är den 

förväntade och underförstådda kvalitet konsumenten har på en produkt. Endimensionellkvalitet, 

är de behov konsumenten uttrycker och måste uppfyllas. Attraktiv kvalitet, är de aspekter som 

överraskar konsumenten positivt. Indifferent kvalitet, är de neutrala aspekterna som varken tillför 

tillfredställelse eller missnöjdhet. Motsatskvalitet, är när konsumentens behov inte uppfylls vilket 

vidare resulterar i en missnöjd konsument (Kano, 1984 se Robinson, 2009) 

Eftersom den primära kategorin, bestående av Måste-kvalitet, Endimensionellkvalitet & Attraktiv 

kvalitet, är den samma som uttalade, underförstådda och latenta behov läggs fokus på dessa i 

vidare delar av arbetet.  

 

De uttalade behoven innebär att konsumenten tydligt kan uttrycka vilka kvalitetskrav hen har på 

en produkt, medan underförstådda behov istället berör de självklara aspekterna och därmed inte 

uttrycks. Vill kunden köpa en jacka är det underförstått att den ska gå att stänga och har två 

ärmar. De underförstådda behoven går inte att bortse ifrån utan måste uppfyllas annars riskerar 
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kunden att bli missnöjd (Hedén, & Mc Andrew, 2010). Det är huruvida företaget kan uppnå 

majoriteten av de uttalade behoven, som styr om företaget kommer lyckas med sina produkter 

eller inte. De latenta behoven däremot innebär att konsumenten inte vet att den hade dessa behov 

och krav på produkten förrän hen sett dem. Det är dessa behov som kan höja en produkt till nya 

dimensioner för konsumenten. Däremot är inte de latenta behoven en riskfaktor för att 

konsumenten ska bli missnöjd (Robinson, 2009).  

 

5.2.2 Säljpunkter  

Unique selling points, eller, säljpunkter har en avgörande inverkan på kundens val att köpa eller 

avstå att köpa en produkt (Business Dictionary, u.å). Metoden för att arbeta med säljpunkter har 

gått från att enbart fokusera på marknadsföringen, med en inställning om att “vi väljer rätt 

säljpunkter men sen är det upp till kunden att välja produkten”, till att idag arbeta med att 

säljpunkter integreras i hela produktens utvecklingsprocess. Detta innebär att företaget börjar 

med att identifiera vad konsumenten vill ha och sen tar fram säljpunkter för produkten speciellt 

anpassade till deras konsumenter (Ballantyne et al., 2010). Säljpunkter skapas längs hela 

produktens värdekedja likt bilden nedan visar 

 

Bild (Ballantyne et al., 2010) 

 

Ballantyne et al. (2010) utvecklade denna modell utifrån Lanning & Michaels (1988), som var 

först med att definiera säljpunkter och skapa grundmodellen. Först i modellen väljer företaget ut 

de säljpunkter produkten ska ha utifrån konsumentbehov men även verksamhetens positionering 

på marknaden. Därefter implementeras dessa säljpunkter genom produktutveckling, 

serviceutveckling, prissättning, tillverkning och distributions-service. Slutligen kommuniceras 

säljpunkterna ut genom marknadsföring av olika slag. 
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Ballantyne et. al. (2010) konstaterar att det finns ett antal metoder för arbete med säljpunkter. 

Exempel på metoder är säljpunkter som företaget tagit fram för konsument som innebär en 

envägskommunikation från företaget till konsument (Lanning, 1998 se Ballantyne et. al, 2010). 

Säljpunkt som leverantörsutformad generisk strategi bygger på operationell överlägsenhet, det 

vill säga att kunden ska erbjudas bästa möjliga produkt till bästa möjliga pris och med bästa 

service men till minsta möjliga kraftansträngning. Den bygger även på nära kundkontakt där 

konsumentens behov ska uppfyllas. Slutligen består denna även av produktledarskap vilket 

innebär hög innovationsnivå (Porter 1985 se Ballantyne 2010). Samarbete med kund för att nå 

kundanpassade lösningar är metoden som innefattar det faktum att konsumenter köper 

funktioner snarare är en produkt. Med anledning av detta berör denna metod konsumentfokus 

och service i första hand (Ballantyne et.al 2010). Säljvärde samproducerade av leverantör, 

företag och konsument innebär att genom ett integrerat arbete i värdekedjan skapar alla delar 

tillsammans de slutliga säljpunkterna. Alla parter i värdekedjan har sina egna säljpunkter för den 

del av produktutvecklingsprocessen de berör, men dessa riskerar att inte bli en del av de slutliga 

säljpunkterna om arbetet inte sker över hela värdekedkedjan. Vad Ballantyne et. al (2010) vidare 

kommer fram till är att metoderna behöver kompletteras med en integrerad kommunikation 

mellan alla parter i utvecklingen av produkten. Det finns både interna och externa parter som kan 

ge ett nytt perspektiv på produkten och därmed ge den nya säljpunkter. 

 

En annan bild av säljpunkter mot konsument är att de kan kategoriseras som Ekonomiska 

säljpunkter, Funktionella säljpunkter, Känslomässiga säljpunkter och Symboliska säljpunkter. 

De ekonomiska säljpunkterna berör produktens prisbild. Det kan innebära att produkten antingen 

konkurrerar med lägsta möjliga pris, eller att de ekonomiska aspekterna sätts i relation till 

kvalitet och därmed resulterar i en dyrare produkt. Funktionella säljpunkter är de praktiska 

lösningarna i produkten som differentierar sig från konkurrenterna men samtidigt lever upp till 

konsumentens behov. Känslomässiga säljpunkter är det som ökar shopping-motivationen. Dessa 

säljpunkter rör främst helhetsupplevelsen av shoppingen i butik. Symboliska säljpunkter handlar 

delvis om vad företaget sänder ut för signaler och har för grundvärderingar. De symboliska 

säljpunkterna påverkar varumärkets sociala status och är en av de svåraste säljpunkterna att 

förändra eftersom konsumenterna därmed måste ändra attityd till varumärket (Rintamäki, 

Kuusela & Mitronen, 2007). 
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Rintamäki et al. (2007) kommer fram till att säljpunkter bör innehålla följande aspekter: öka 

konsumentens fördelar och minska konsumentens uppoffringar, utnyttja existerande kompetens 

och resurser bättre än konkurrenter samt vara igenkännbart differentierad från konkurrenter. 

Vidare resulterar studien i ett upplägg för hur säljpunkter bör tas fram, genom att först identifiera 

och förstå nyckeldimensionerna som motiverar konsumenten till ett köp. Efter det utarbetas 

säljpunkterna utifrån en hierarkisk utveckling och en kombination av de fyra olika sorternas 

säljpunkter. Slutligen värderar företaget sina möjligheter att uppnå de tänkta säljpunkterna. Finns 

tillräckliga kompetenser och resurser inom företaget som kan leda till att fler marknadsandelar 

intas? 

 

Genom ett gemensamt arbete med såväl producent som konsument där kommunikation får en 

central roll kan utvecklingen av säljpunkter reflektera både vad företaget och producenterna vill 

förmedla (Ballantyne et al., 2010). För att undvika att göra arbetet med säljpunkter mer 

komplicerat, bör fokus läggas på att utveckla en eller två säljpunkter som är väl genomarbetade 

och har en tydlig differentiering från konkurrenternas produkter (Rintamäki et al., 2007). Detta 

innebär att alla parter tillsammans tar fram en konkurrenskraftig produkt med rätt säljpunkter. 

 

5.3 Produktutvecklingsprocesser 

Som beskrivet av Wynn & Clarkson (2005), bygger moderna produktutvecklingsprocesser på 

aktivitets- och sekvensorienterade arbetsmetoder. Asimow (1962 se Wynn et al. 2005), beskriver 

den aktivitetsorienterade arbetsmetoden som en cyklisk process, där feed-back och omarbetning 

är designerns dagliga arbete som ger produktutvecklingsprocessen dess problemlösande 

dimension.  

 

Den linjära och kronologiska sekvensorienteringen definieras som produktutvecklingsprocessens 

morfologiska dimension. Detta innebär att, för varandra relevanta aktiviteter klustras samman i 

en linjär ordningsföljd för att skapa en strukturerad process som för designarbetet framåt 

(Asimow, 1962 se Wynn et al. 2005). Exempelvis i produktutvecklingsprocessens tidiga stadie 

kan designproblemet, målformulering och intressentmöten kopplas ihop i en och samma sekvens.  

Olika produktutvecklingsprocesser kan således vara mer eller mindre aktivitets-, respektive 

sekvensorienterade. 
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Vidare diskuterar Wynn et.al (2005) skillnaden på lösningsorienterade samt problemorienterade 

tillvägagångssätt i produktutvecklingsprocessen. Problemorienterade tillvägagångssätt bygger på 

en grundlig analys av problemets struktur för att sen generera idéer om möjliga lösningar. Det 

lösningsorienterade tillvägagångssättet däremot bygger på en lösning som utgångspunkt, som 

modifieras i takt med att designmöjligheter och krav utforskas (Ibid.). 

 

5.3.1 Linjär produktutvecklingsprocess 

Studd (2002) analyserar hur den textila produktutvecklingsprocessen kan se ut hos sex olika 

företag. Studien visar hur de sex företagen har mer eller mindre specificerade designmetoder. 

Trots de skiftande arbetsmetoderna återfinns likheter i ett antal nyckelprocesser hos samtliga 

företag. Se fig 2.1. 

 

 

Fig 2.1. 

 

Under planeringsfasen fastslås syfte, mål och förväntat resultat. Det är även i denna fas som 

intressenter och olika avdelningar kan komma med input till produkten. I efterföljande fas sker 

det kreativa arbetet med inspiration- och trendsökning. Det är här brainstorming sker med 

maximalt av idéer kring design, färg, form och vad produkten ska förmedla (Studd, 2002).  

 

I Syntesen revideras idéerna ner till en prototyp i tre till fyra färgförslag som också ska fungera i 

hela kollektionen. Efter det hålls en pitch för de inblandade intressenterna i projektet ex. 

projektgrupp och designchef. Där presenteras produkten, dess egenskaper, möjligheter och 

begränsningar. Utifrån detta kan vissa justeringar vara nödvändiga för att sen resultera i 

produktionsfasen. Slutligen är det nödvändigt med en uppföljning där produkten utvärderas för 

vad som varit bra, dåligt och om den ska nyproduceras. Här är det viktigt att låta alla intressenter 

få uttrycka sin åsikt för bästa möjliga resultat (Ibid.). Studd (2002) ser 



24 
 

produktutvecklingsprocessen som en av de mest betydelsefulla i ett företag, då design inte 

uppstår av en slump utan genom en väl strukturerad och planerad process.  

 

5.3.2 Cyklisk produktutvecklingsprocess 

Motsatsen till den ovan nämnda linjära produktutvecklingsprocessen blir en cyklisk process. 

Tanken med en cyklisk process bygger på att varje verksamhet har en unik designkultur som 

påverkar formgivningen av nya produkter. Detta innebär i större eller mindre utsträckning att 

gamla idéer omarbetas eller att nya idéer kommer ur gamla koncept (Acklin, 2010). Från 

exempelvis en tidigare jackdesign kan det framkomma att en viss funktion kan användas för att 

utveckla en lättviktsryggsäck. Förutom dessa interna impulser - nya koncept ur gamla idéer - 

innefattar modellen även externa impulser, d.v.s. idégenerering från eko-systemet som 

verksamheten är delaktig i. Det kan vara nya behov av funktioner från konsumenter eller nya 

innovationer inom, för företaget, relevanta forskningsområden (Ibid.). 

 

Fig 2.2. (Acklin, 2010) 

Impulse 

Vanligtvis men inte nödvändigtvis påbörjas produktutvecklingsprocessen av en intern eller 

extern impuls. Detta innebär att designledningen observerar och analyserar marknaden och ser 

till den interna kunskapsbanken - vad finns det för möjligheter och hur hanteras det internt? 
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Research 

Efter impulsen appliceras relevanta empiriska undersökningar för att skapa en större förståelse 

för möjligheten och problemet som konsumenten behöver en lösning till. Dessa kan innefatta 

etnografiska, trend-, och erfarenhetsbaserade undersökningar men även teknologiska och 

marknadsanalytiska. 

 

Development 

I utvecklingssteget appliceras kunskapen från undersökningarna på grundidén för att utveckla ett 

koncept eller produkt som sedan testas och vidareutvecklas. 

 

Strategy 

I denna modell involveras intressenter och strategier först när en produkt har utvecklats istället 

för att börja med att lägga upp en strategi, planera och involvera intressenter. Detta för att 

produktutvecklingen och den kreativa kraften ska bli drivande snarare än att dessa ska begränsas 

av förbestämda krav. Utöver en större kreativ frihet bidrar detta upplägg till att berika 

strategiplaneringen med empirisk data som exempelvis trender, konsumentbehov och 

teknologisk utveckling. Ytterligare planeras strategin för den nya produkten i detta stadie. 

 

Implementation 

Under implementeringsfasen justeras produktionsplaneringen inför lansering och 

kommunikations- och varumärkesstrategier utvecklas. 

 

Evolution 

Det sista steget i den cykliska produktutvecklingsprocessen är Evolution, där intressenter och 

konsumenter involveras. Här tas deras feedback i beaktande för att möjliggöra en 

vidareutveckling av produkten (Acklin, 2010). 
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5.4 Hållbarhetsmetoder  

 

5.4.1 LCA och CLCA 

Livscykelanalys har blivit ett allmänt accepterat och vedertaget tillvägagångssätt för att förbättra 

utvecklingen av hållbara produkter. Metoden har utvecklats till att innefatta en konsekvent 

livscykelanalys (CLCA). I den traditionella LCA ligger fokus på att identifiera vilka 

hållbarhetsproblem som kan uppstå i produktens livscykel och åtgärda dessa redan i design- och 

utvecklingsfasen. I CLCA analyserar företaget problemen, åtgärdar dem samt utreder vad dessa 

förändringar får för långsiktiga konsekvenser. Earles & Halog (2011) adderar den ekonomiska 

aspekten och ser på så sätt hur CLCA i kombination med en detaljerad analys av ekonomiska 

konsekvenser kan generera en tydligare blid av vilka strategier som kan förändras i företaget. 

Avsikten med att addera den ekonomiska aspekten till livscykelanalysen är att få en 

övergripande bild av var företaget står idag, samt vilka möjligheter det finns till ökad kvalitet på 

produkterna och företaget (Ibid.). 

 

5.4.2 Att arbeta med LCA 

Ur ett miljöperspektiv går det att se vissa tendenser i hur en polyesterjacka påverkar miljön i 

form av utsläpp. I en jämförelse mellan en bomulls t-shirt och en polyesterjacka, tillverkade i 

Indien respektive Kina, går det att konstatera att över 70% av jackans utsläpp (Co2, No2, So2 

samt H2O förorening) och energiåtgång sker i produktionslandet, medan 70% av t-shirtens 

energiåtgång och utsläpp sker i konsumtionslandet (Steinberger et. al 2009). Detta visar en 

skillnad i var huvudfokus bör ligga i dessa två produktutvecklingsprocesser. Jämförelsen visar 

även vikten av att analysera varje enskild produkt och dess processer, eftersom det inte går att 

dra alla textila produkter över en kant. 

  

Steinberger et. al (2009) kommer fram till att de mest kritiska punkterna ligger i följande delar av 

polyesterjackans livscykel: 

  

● Harts/oljebaserad produktion (grundmaterialproduktion) 

● Spinning/stickning/sömnad och packning (energi och vattenförbrukning) 

● Transporter 
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● Retailer i Tyskland 

● Användandefasen (tvätta, torka, el, tvättmedel och vattenförbrukning ) 

● Återvinning 

 

Vidare upptäckte de även att användarfasen är den som varierar mest mellan jackan och t-shirten. 

De utgår från att båda plaggen har en livslängd på 100 dagar, men att t-shirten tvättas 50 gånger 

och jackan totalt sex gånger under denna period. Författarna påpekar dock att resultatet inte 

innebär att en polyesterjacka är det mest hållbara plagget ur miljösynpunkt, men att det visar på 

var i produktutvecklingsprocessen som de största skillnaderna finns. Den främsta orsaken till att 

det blir mest utsläpp och förorening i produktionsfasen, är energikällan. I både Kina och Indien 

finns det ytterst få regleringar för vilken sorts energikälla som får användas eller reglering för 

utsläppsnivåer (Steinberger et.al, 2009).  

 

Problematiken med att miljöpåverkan har ökat ligger i att produktionen har flyttats till 

utvecklingsländer där fokus på hållbarhetsaspekterna inte är lika starkt som i de utvecklade 

länderna (Henriksen, 2012). Vad som går att konstatera är att de områden där företagen kan 

förbättra sig är energikällor, samt förbrukning och rening av vatten (Steinberger et.al, 2009). Om 

miljöförbättringar ska ske krävs det antingen att konsumenter köper färre produkter så länge 

produktionen sker med icke-förnybar energi, alternativt att påtryckningar görs för mer 

miljövänliga energikällor i produktionsländerna (Niinimäki & Hassi, 2012). 

 

5.5 Material och beläggning 

 

5.5.1 Polyester och Polyamid 

Inom sportkläder och framförallt skidjackor är Polyamid och Polyester (PET) fortfarande de 

mest använda materialen. Orsaken till att de används är att de båda är mycket slittåliga
4
. Däremot 

kan bilden av hur hållbara dessa material är ifrågasättas. Likheterna mellan Polyamid och 

Polyester är att råmaterialet består av olja och därmed varken är en förnybar resurs eller 

organiskt nedbrytbar. Vad som är en fördel med de båda materialen är att det krävs färre energi-, 

                                                
4
 Mats Johansson, Universitetsadjunkt vid Textilhögskolan i Borås, med specialinriktning på färg & 

beredning. Föreläsning [2013-05-06] 
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och vattenkrävande processer än vid tillverkning av en naturlig fiber, exempelvis vid färgning 

och torkning. Den del i processen som är kritisk är vid tillsättning av kemikalier innan 

extruderingen av fibrerna. En fördel med både Polyamid och Polyester är att båda kan färgas in i 

lösningen, vilket innebär att den slipper genomgå ytterligare processer med kemikalier samt 

torkning (Lin et. al 2006). 

 

5.5.2 Eko-kostnad 

I en studie av van der Velden, Patel & Vogtländer (2013) undersöks eko-kostnaden för bomull, 

polyester, polyamid, akryl och elastan. Eko-kostnad är ett mått på en produkts påverkan på 

miljön i form av miljöförorening och resursförbrukning. Det innefattar mätpunkter inom 

växthusgaser, cancerframkallande ämnen, ekotoxiska ämnen, försurning, övergödning och 

framkallning av smog och damm/stoftpartiklar (Vogtländer, 2013). 

 

Van der Veldens et al. (2013) undersökning visar att eko-kostnaden vid produktionen av PET 

och polyamid varierar beroende på hur materialet vävs men främst beroende på vilken densitet 

och tjocklek trådarna har. Resultatet visar att vid 70 dtex är PET och akryl de minst förorenande 

materialen medan polyamid är den mest påverkande. Vid 300 dtex är fortfarande akryl och PET 

de materialen med lägst eko-kostnad. Däremot minskar eko-kostnaden avsevärt (24%) på 

polyamid vid 300 dtex. Van der Velden et.al (2013) konstaterar att valet av material till en 

produkt inte kan avgöras enbart på materialegenskap inom ex. PET eller polyamid, utan att 

sammansättningen och processen också är avgörande för materialets hållbarhetspåverkan. 

 

5.5.3 Beläggning/laminering 

Ytterligare en dimension av vad som påverkar produkten och hållbarhetsaspekten är de 

beläggningar och lamineringar som används för att göra plagget vatten- och vindtätt samt 

genomsläppligt av vattenånga. Det som skiljer dessa metoder åt är att beläggningen är en “blöt” 

process där kemikalierna läggs på själva tyget, medan lamineringen innebär att ett tunt membran 

sammanfogas med tyget (Bidoki, Wittlinger, Alamdar & Burger, 2006) 

 

Mukhopadhyay & Midha (2008) visar i sin studie komplexiteten i att välja rätt alternativ för en 

produkt. Gore-Tex och deras lamineringsmembran har länge varit den ledande aktören vad avser 
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tålighet mot vatten, vind och genomsläpplighet av vattenånga, men det har blivit svårare att 

avgöra vilken metod som är bäst då det hela tiden sker en utveckling av materialen. Dessutom 

har produktens ändamål en avgörande betydelse för val av process. Exempelvis är de belagda 

materialen bättre på att släppa igenom vattenånga än membranen, som i sin tur istället tål högre 

vattentryck och vindtryck. Materialets prestation varierar utifrån väderförhållanden vilket gör att 

det inte går att fastställa ett optimalt material. Detta beror på att de tester som utförs för att 

bedöma materialets egenskaper genomförs i standardiserade laboratorium, vilket innebär att 

materialet presterar som bäst i just den miljön och de förutsättningarna (Ibid.).  

 

6. Empiri 

6.1 Fallstudie 

Det valda fallstudieföretaget är ett svenskt sportklädesföretag. Verksamheten grundades på 90-

talet av frilansande designers och utvecklades under 2000-talet till en renodlad 

produktutvecklande varumärkesleverantör. Varumärket har under dessa 25 år expanderat och har 

idag återförsäljare i över 20 europeiska länder. Företaget har ett flertal produktsortiment, men 

med huvudfokus på skidkläder. Idag består sortimentet av herr, dam och barnkläder. 

 

Under de senaste åren har sportbranschen tillsammans med textilbranschen haft svåra motgångar 

på grund av den ekonomiska krisen. Detta har även påverkat fallstudieföretaget, däremot har de 

under denna period lyckats ta fler marknadsandelar på den europeiska marknaden trots det 

ekonomiska läget berättar marknadsansvarig vid företaget.  

6.1.1 Företagsstruktur 

Bolagsform:  Aktiebolag  

Antal anställda: 16 stycken  

Omsättning 2013: >100 MKr      

(Bokslut 2013) 

 

Produktionsländer:  Kina, Indien, Vietnam, Baltikum, Italien & Bangladesh.   
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Vidare berättar marknadsansvarig att företagets målgrupp är den aktiva barnfamiljen som främst 

åker på vintersemester i de svenska fjällen. Den kundgrupp som företaget vill kunna möta upp 

bättre är dem mellan 16-23 år, då tonåringar är mer påverkade av sociala normer och därmed inte 

vill klä sig likadant som sina föräldrar. Fallstudieföretagets vision går ut på att företaget skapar 

sina produkter för en skidälskande konsument. Vidare betyder detta att det ständigt tas hänsyn 

till konsumentens behov genom ett stort fokus på design och estetik, samtidigt som 

plaggfunktioner ses som en självklarhet.  

Funktion   Innovation  Design 

 

Genom företagets olika processer är det dessa tre kärnvärden som styr riktningen på alla beslut. 

 

Vad avser prisbild och företagets placering på marknaden, 

ligger de i ett medium-prissegment men har även en mindre 

sektion i premiumsegmentet. Marknadsansvarig berättar att 

syftet med detta är att locka in konsumenten till företaget 

genom mediumsegmentet och dess “value for money”, det 

vill säga att till ett konkurrenskraftigt pris kunna erbjuda en 

kommersiell men högklassig produkt. Detta erbjuds främst 

genom en hög modegrad. Vidare ska detta locka kunden 

upp i premiumsegmentet genom att erbjuda mer avancerade 

produkter i form av funktion och innovation utöver den 

höga modegraden.  

 

6.1.2 Företagets arbete med hållbarhet 

Vid intervjun av hållbarhetsansvarig på företaget tillsammans med en av inköparna berättar de 

hur företaget arbetar med hållbarhet. De börjar med att uttrycka att ämnet hållbarhet är stort och 

svårt att ta sig an då hela företaget och dess värdekedja berörs.  

 

År 2013, tog företaget nästa steg i deras hållbarhetsutveckling och anställde en konsult för att 

hjälpa dem att förbättra deras arbetsmetoder. Hållbarhetsansvarig vid företaget berättar hur 

konsultens arbete i första hand är att se över vilka kemikalier som används och vilka som inte får 
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förekomma i produktion. Detta inspekteras sedan av ett team från den anställda konsultfirman på 

plats i fabrik genom förhandsrevisioner för att säkerställa att de krav som ställs på 

kemikalieanvändning efterföljs. 

 

Hållbarhetsansvarig uttrycker hur företaget alltid har arbetat med hållbarhetsaspekten och att de 

måste specificera och dokumentera sitt arbete för att säkerställa en hållbar värdekedja. I 

dagsläget sker det främsta hållbarhetsarbetet med att minimera hälso-, och miljöfarliga 

kemikalier via EU-stadgade REACH.  

 

Företaget har sedan lång tid tillbaka haft ett nära samarbete med sina leverantörer, vilket har lett 

till att de byggt upp ett förtroende för varandra. Detta samarbete innefattar att kartlägga 

leverantörerna och deras kemikalieanvändning, samt att specificera vilka kemikalier som måste 

undvikas i vilket material. Detta arbete dokumenteras fortlöpande. Genom att specificera och 

dokumentera de förbjudna kemikalierna för varje material, underlättas arbetet för såväl 

leverantörerna som företaget. Hållbarhetsansvarig berättar hur detta har fått god respons från 

deras leverantörer och bidragit till en hållbar relation. Samtidigt börjar hållbarhetsarbetet bli 

lättare i takt som fler underleverantörer också börjar dokumentera sitt arbete. 

 

Vidare berättar inköpare och hållbarhetsansvarig att de inte har några utsläpp av farlig karaktär 

från deras produktion eftersom de enbart arbetar med välkända producenter och leverantörer i 

branschen. Sättet de arbetar med dessa frågor är genom krav på välkända certifieringar, därmed 

känner företaget sig säkra på att producenterna och leverantörerna är seriösa aktörer i 

hållbarhetsarbetet. “Angående utsläpp från fabriker och energikällor är det inget vi ställer krav 

på. Självklart är det ett problem att exempelvis Kina använder mycket kol, men det är ingenting 

vi kan påverka”, säger inköparen. Hållbarhetsansvarig menar däremot att detta är en svår aspekt, 

men att de i den utsträckning de kan arbetar med att kontrollera produktionen.  

Vad avser fallstudieföretagets arbete med sociala hållbarhetsaspekter arbetar de utifrån FN:s 

mänskliga rättigheter och barnkonvention, men även utifrån ILO:s (International Labour 

Organisation) konventioner om arbetsvillkor samt SA8000. Företaget ställer krav på att 

leverantörerna ska vara certifierade och arbetar utifrån BSCI (Business Social Compliance 
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Initiative). Detta för att underlätta säkerställandet av en rättvis arbetsmiljö i fabrik. Kontroll av 

att dessa riktlinjer efterföljs görs på plats i produktionslandet av inköpsansvarig på företaget. 

 

Vidare berättar hållbarhetsansvarig att de även gör kvalitetskontroller av material innan företaget 

tar beslut om vilket som ska användas. Dessa kontroller görs av en tredje part så som FITI, SGS 

och KOTITI i Asien samt även Swerea i Sverige. 

 

Vid frågan angående hållbarhet i företagets produktutveckling visar det sig att de varken arbetar 

med LCA, CLCA eller någon annan vedertagen hållbarhetsmetod. Däremot belyser 

marknadsansvarig hur företaget arbetar med hållbarhet i åtanken genom att skapa kvalitativa 

produkter med en lång livslängd. Inköparen menar även att den låga reklamationsnivån på 1% 

stärker påståendet om hållbarhetstänket med en lång produktlivslängd. 

 

Inköparen och hållbarhetsansvarig berättar, att i takt med att verksamhetens hållbarhetsarbete har 

utvecklats har även inställningen på företaget gjort det. De anser att de har mer information och 

kunskap om ämnet samt känner en stolthet och ett ansvarstagande. Vad inköpare, 

hållbarhetsansvarig och designer däremot ser som en utvecklingspotential är att förmedla sitt 

hållbarhetsarbete ut mot konsumenterna. I dagsläget är detta inget som konsumenterna kan 

återfinna på produkterna mer än att vissa av material är Bluesign-certifierade.  

 

6.1.3 Produktutvecklingsprocess 

Företagets produktutveckling är trots sportinriktningen huvudsakligen fokuserad på produkternas 

estetik, den är således snarare designinriktad än funktionsinriktad. 

 Utvecklingen av nya funktioner är därmed underprioriterad och bygger snarare på äldre 

produktmodeller än kontinuerlig innovation.  

 

Den tekniska innovation som tillförs i företaget kommer från externa materialleverantörer och 

appliceras i första hand i premiumsegmentet, för att efter hand som andra nya innovationer köps 

in, appliceras i mid/ high-segmentet, berättar designern. 
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Fallstudieföretagets produktutvecklingsprocess för en skidjacka följer nedanstående steg: 

 

 

Tidsflöde 

Produktutvecklingsprocess   3-4 månader 

Total tidsåtgång till färdigt plagg i butik 18 månader 

 

Planeringsfasen 

Marknadsansvarig förklarar att vid framtagning av en ny produkt börjar arbetet med en 

planeringfas. Designerna tittar på vad som fungerade och var omtyckt i tidigare produkter 

samtidigt som de fokuserar mycket på framtida trender. För att hitta kommande trender åker de 

på inspirationsresor till olika skidorter. I denna fas finns ingen metodik utan arbetet sker utifrån 

inarbetade mönster och erfarenheter. Här tittar designerna inte enbart på skidbranschen utan även 

på andra verksamhetsområden, ex. cyklar och bilar, för att hitta nya designidéer som kan gå att 

applicera i en skidjacka. 

 

Designern förklarar att det kontinuerligt under planeringsfasen sker designmöten där de tittar på 

vilka produkter som har sålt bra tidigare år, vilka färger som varit populära men även vad som 

komma skall. 

 

Verktyg 

Under planeringsfasen utvecklas de verktyg som ska användas för kollektionen. Moodboards 

konstrueras för att skapa en röd tråd och känsla genom kollektionen. Färgkartor är någonting 

företaget lägger mycket tid och energi på för att hitta rätt. Det gäller att allting i produkten ska 

samspela, färgerna på trimmings måste passa ihop med tygets färg, berättar designern. I 

planeringsfasen inhämtas även flera materialpaletter med nya funktioner och texturer på 

textilierna då detta kan ha utvecklats från föregående säsong. Marknadsansvarig förklarar att det 

händer väldigt mycket i materialutveckling från år till år. Inget material är exakt identiskt varje 

år.  Vid val av material är funktion, pris och färg avgörande faktorer.  
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Vidare berättar inköparen att när de valt material utifrån tidigare nämnda faktorer nominerar de 

dessa till sina konfektionerande produktionsenheter så att dessa vet precis vilket material och till 

vilket pris. Produktionsenheterna köper i sin tur in från de nominerade materialleverantörerna. 

 

Design 

Designern förklarar att i denna process ritas plagget och alla detaljer upp, ex. sömmar, 

dragkedjor och fickor läggs till och specificeras exakt hur de ska se ut. I designfasen tas hänsyn 

till det tidigare sökandet av inspiration och trender genom en modeorienterad strategi. 

Marknadsansvarig berättar att denna strategi ständigt utvecklas, vilket därmed bidrar till att 

skapandeprocessen är uppdaterad och trendig. 

 

Prototyper 

Slutligen tas det fram prototyper för utvärdering av plaggets funktioner och design. Här utförs 

även materialtester, tvättester och måttester för att säkerställa en kvalitativ produkt. Visar 

testerna bra resultat kan plagget färdigställas, men om däremot defekter uppenbarar sig måste 

designen omarbetas. När en prototyp är klar får även teamåkare/tävlingsåkare säga sitt om 

produktens utformning och egenskaper. I denna process kan samma test göras om ett flertal 

gånger tills alla är nöjda med resultatet, förklarar marknadsansvarig. 

 

6.1.4 Arbete med säljpunkter 

Designern och marknadsansvarig berättar att de inte har ett utarbetat sätt att använda sig av 

säljpunkter. Säljpunkter är inte heller något de kommunicerar direkt till konsument mer än att 

nämna materialegenskaper på hemsidan. Snarare berättar de för sina återförsäljare om hur 

materialegenskaper och passform skiljer sig från tidigare säsong samt vilken typ av certifieringar 

som förekommer i de olika plaggen. De arbetar främst med design och det estetiska formspråket. 

Marknadsansvarig säger att detta dock inte heller är en utarbetad säljpunkt utan snarare ett sätt 

att låta plagget tala för sig själv.  

  



35 
 

Plaggdelar och funktioner som är återkommande i företagets skidjackor: 

 

- 2 st waist pockets  

- liftkortsficka 

- avtagbart snölås 

- ventilationsmöjlighet 

- ärmslut med kil (ärmmudd med tumhål) 

- kragfleece 

- fleeceklädd insida av dragkedja (för att skydda hakan) 

- stora pullers (som ska gå att använda med vantar) 

- luva (men ibland avtagbar) 

(Designern) 
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6.2 Enkätundersökning  

Syftet med enkätundersökningen är att ge en grundläggande bild av konsumentbehov på en 

skidjacka. Detta ska sedan agera underlag vid framtagning för säljpunkter.  

 

Enkätundersökningen resulterade i 49 svarande från tre olika svenska städer. Däremot 

resulterade enkäten i tre stycken bortfall på de tre sista frågorna, dvs. dem på baksidan. 

 

6.2.2 Sammanställning av enkätundersökningen, Tabeller & diagram 

Den procentuella fördelningen av respondenter från de olika städerna följer: 

 

Stad  Man Kvinnor 

Kristinehamn 51% 44% 56% 

Borås 41% 75% 25% 

Malmö 8% 25% 75% 

Total fördelning män/kvinnor 55% 45% 

Tabell 1.1 

 

 

Ålder 35 år eller yngre 36 år eller äldre 

Män 32% 22% 

Kvinnor 14% 32% 

Total fördelning  47% 53% 

Tabell 1.2 

Hushåll med/ 
utan barn 

 Med barn Utan barn 

 51% 49% 

Tabell 1.3 
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Vid utformning av enkäten var fallstudieföretagets målgrupp i åtanke och målet var att nå dessa, 

men även få in en vinkling från potentiella kundgrupper. Vad resultatet av enkätundersökningen 

visar är en jämn fördelning av kvinnor och män, men även en jämn fördelning mellan 

åldersgrupperna (Tabell 1.1 & Tabell 1.2).  Fördelningen mellan antal respondenter i de olika 

städerna varierar dock, främst Malmö, men ger en mer nyanserad bild av hur konsumenter i en 

mindre stad och en medelstor stad konsumerar skidjackor.  

 

Ur Tabell 1.3 går det att utläsa att 51% av respondenterna har barn i hushållet. Däremot visar inte 

resultatet om de som är sambo/make/maka och bor utan barn har barn. Det är mycket möjligt att 

även dessa har barn, men inte bor tillsammans med dem. Detta är dock irrelevant för studien då 

fokus ligger i att titta på om det är en barnfamilj eller inte. 

 

Inköpsintervall av skidjacka relaterat till ålder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Diagram 1.1 Inköpsintervall av skidjack relaterat till ålder 

 

Diagram 1.1 Relaterat till ålder tyder på att respondenter 35 år eller yngre är den demografiska 

grupp som är mest köpintensiv medan 36 år eller äldre köper mer sällan. Diagrammet visar även 

hur det vanligaste intervallet för respondenterna 35 år eller yngre, är vart tredje år eller vart annat 

år. Vad som är tydligt i detta diagram är att de som är 36 år eller äldre har en jämn fördelning 

från vart tredje år till mer sällan.  
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Hur mycket respondenten betalar för ny skidjacka relaterat till familjesituation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Diagram 1.2   Hur mycket respondenten betalar för ny skidjacka relaterat till familjesituation (med/utan barn) 

 

Utifrån detta perspektiv (diagram 1.2)  går det att konstatera hur såväl konsumenter med barn, 

som de utan barn tenderar att köpa en ny skidjacka i prissegmentet 1001-2000 kr. Av dem med 

barn svarade 42% att de köper ny skidjacka i prissegmentet 1001-2000 kr, jämfört med 39% av 

dem utan barn. 

 

Sammanlagt handlar 52% av dem utan barn ny skidjacka till ett pris över 2000 kr (segment: 2001 

- 3000, 3001-5000 samt 5000+), motsvarande 42% av dem med barn. Detta visar inte på en 

markant skillnad men ger ändå en indikation av att föräldrar i barnfamiljer köper skidjackor till 

ett lägre pris, jämfört med dem utan barn. 
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Antalet personer som tittar på materialinnehåll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagram 1.3 Antalet personer som tittar på materialinnehåll relativt till hur mycket de betalar för en ny skidjacka 

 

Genom att undersöka sambandet mellan huruvida respondenterna undersöker materialinnehållet 

och prisnivå ger detta en uppfattning om fallstudieföretagets målgrupp och deras nivå av 

kunskap om materialets hållbarhet. Diagram 1.3 visar att 45% av konsumenter i segmentet 1001-

2000 brukar undersöka materialinnehållet i produkten innan köp och 35% inom samma segment 

gör detta ibland. Nästa segment som infaller i målgruppen är 2001-3000 och bland dessa är det 

36% som brukar och 29% som ibland undersöker produktens materialinnehåll. Detta diagram 

visar på ett intresse i fallstudieföretagets målgrupp för vad plagget innehåller. 
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Antalet personer som tittar på produktionsland relativt till hur mycket de betalar för en ny 

skidjacka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.4 Antalet personer som tittar på produktionsland relativt till hur mycket de betalar för en ny skidjacka 

 

 Att undersöka var produkten är producerad innan ett köp, tyder på kunskap och/eller intresse om 

sociala hållbarhetsfrågor. Uppdelningen av svaren i prissegment ger oss således en bild av 

målgruppens intresse i frågan. 20% av respondenterna i segmentet 1001-2000 uppger att de 

brukar undersöka var plagget är producerat medan 60% svarat nej. I segmentet 2001-3000 är det 

enbart 7% av respondenterna som svarat ja och 64% som inte brukar undersöka var produktion 

skett. Det är alltså väldigt talande att de tillfrågade inte har något intresse eller saknar kunskap 

om produktionslandets betydelse för sociala hållbarhetsfrågor. 
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Lätt eller svårt att hitta information om skidjackans människo- & miljöpåverkan relativt 

till ålder (Skala 1-5) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.5 Lätt eller svårt att hitta information om skidjackans människo- & miljöpåverkan relativt till ålder  

                    (Skala 1-5) 

 

 

I detta diagram (Diagram 1.5) går det att konstatera att båda åldersgrupperna har låg kunskap 

eller erfarenhet i området. Totalt svarar 47% av alla tillfrågade att de inte vet om det är lätt eller 

svårt att hitta information om skidjackans människo- & miljöpåverkan. Sett till respondenterna i 

gruppen 36 år eller äldre har 50% svarat att de inte vet.  9% av de yngre respondenterna 1-2 på 

denna fråga medan motsvarande siffra är 0% bland dem som är 36 år eller äldre. Totalt sett 

graderar 49% av alla tillfrågade denna fråga 3-5, (dvs. medel till svår) 
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Konsumentbehov, plaggdelar (skala 1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.6 Konsumentbehov, plaggdelar (skala 1-5) 

 

 

Konsumentbehov, plaggfunktioner (skala 1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.7 Konsumentbehov, plaggfunktioner (skala 1-5) 
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6.2.3 Poänggradering av konsumentbehov  
 

Dessa tabeller bygger på Diagram 1.6 samt Diagram 1.7 och används för att få fram 

konsumentbehov som underlag till säljpunkter. För att kunna mäta resultatet av 

graderingsfrågorna är svaret 1 (mycket viktigt) värt 1 poäng, 2 värt 0.75, 3 värt 0.5, 4 värt 0.25 

och 5 (inte viktigt) samt “vet ej” värt 0 poäng. 

Plaggfunktioner 

Värde 1 0,75 0,5 0,25 0 0 Totalt 

Andningsförmåga 27 12,75 0,5 0,25 0 0 40,5 

Vattentäthet 24 13,5 2 0 0 0 39,5 

Vindtäthet 31 10,5 0,5 0 0 0 42 

Ventilation 18 12,75 5,5 0 0 0 36,25 

Håller värmen 27 7,5 3 0,75 0 0 38,25 

Slittålig 14 13,5 5 0,5 0 0 31 

Tejpade dragkedjor 9 6,75 9 2 0 0 26,75 

Vattentäta fickor 10 9 7 1,25 0 0 27,25 

Förstärkning på axlar 0 3 7 3 0 0 13 

Tab 2.1 Poänggradering av plaggfunktioner 
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Plaggdelar 

Värde 1 0,75 0,5 0,25 0 0 Totalt 

Fickors placering 15 13,5 4,5 0,5 0 0 33,5 

Fickors storlek 6 16,5 5 1,25 0 0 28,75 

Liftkortsficka 25 9,75 3 0,25 0 0 38 

Avtagbar luva 3 7,5 6 2 0 0 18,5 

Snölås 7 12 8 0,75 0 0 27,75 

Dragkedjans placering 4 9,75 10,5 1 0 0 25,25 

Plats för hjälm under 

luva 

7 8,25 6,5 1,5 0 0 23,25 

Ärm-mudd med tumhål 7 9,75 4 2,25 0 0 23 

Mobilficka 9 8,25 6 2 0 0 25,25 

Tab 2.2 Poänggradering av plaggdelar 
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7. Analys 

Resultatet ämnar svara på studiens syfte “Syftet är att beskriva krav på en funktionsanpassad skidjacka 

ur ett konsument- och företagsperspektiv, samt förklara hur dessa kan mötas upp mot hållbarhetsaspekter 

i en produktutveckling” 

 

Den kvalitativa undersökningen visar att fallstudieföretaget i viss mån arbetar med hållbarhet, 

men däremot inte utifrån Bonn & Fishers (2011)  syn på att hållbarhet bör vara en strategisk 

riktning. Snarare ser fallstudieföretaget hållbarheten som en funktion som inte berör alla delar av 

verksamheten. Detta syns tydligast i produktutvecklingen där formgivningsprocessen sker utan 

någon hänsyn till hållbarhet, medan de vid inköp har en struktur för hur hållbarhetsarbetet bör se 

ut. Detta hållbarhetsarbete innefattar främst att de kontrollerar leverantörernas certifieringar och 

dokumentation av kemikalieanvändning och CSR. Författarna ser därför att företaget bör 

utveckla sitt hållbarhetsarbete dels till att bli en strategi snarare än en funktion (Ibid.), samtidigt 

som de bör arbeta för att nå framtidens konsumentkrav där hållbarhet är en förutsättning enligt 

Smith
5
. 

 

Ett första steg i denna riktning är likt Kozlowski et.al (2015) teori, att involvera alla delar i 

produktutvecklingen för att implementera hållbarhet till att bli en del av företagets struktur. Ett 

tillvägagångssätt för detta anser vi vara att implementera ett kontinuerligt arbete med säljpunkter 

och bemötande av konsumentkrav och behov. Detta därför att arbetet sker utifrån 

produktutvecklingsprocessen som i sin tur är en central process i företag vilket leder till att 

hållbarheten naturligt kan implementeras i flera instanser i verksamheten. På så vis kan 

hållbarhetsarbetet bli en strategi snarare än en funktion. 

 

Enkätundersökningen visar att hållbarhetsfrågorna kan få ett större utrymme än vad de har i 

dagens försäljning av skidjackor. Detta med tanke på att 47% av de tillfrågade inte vet om det är 

lätt eller svårt att hitta information angående plaggets sociala och miljömässiga påverkan. Detta 

kan självklart tolkas som ett ointresse från konsumenterna, men å andra sidan kan vi även tolka 

det som en bristande kommunikation om dessa frågor från företagets sida. 

Niinimäki & Hassis (2012) studie visar däremot ett tydligt intresse bland konsumenter, samt en 

oro över hållbarhetsrelaterade frågor inom textilindustrin. Om hållbarhetsfrågorna kan lyftas och 

                                                
5
 Louisa Smith, Textile Trend Consultant, Föreläsning ISPO TEXTRENDS [2015-02-07] 
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användas som ett latent behov i kombination med att vara en extra säljpunkt, kan 

kommunikationen av detta budskap förbättras. Samtidigt bygger företaget upp en långvarig 

trovärdighet hos konsumenten och kommer i framtiden inte behöva trycka på att de arbetar 

hållbart då det är en självklar del av verksamheten även för konsumenten. 

 

Av den kvantitativa undersökningen kan vi utläsa specifika konsumentkrav och behov men även 

identifiera potentiella säljpunkter. De tre viktigaste plaggfunktionerna är vindtäthet, 

andningsförmåga och vattentäthet. Den i särklass viktigaste “plaggdelen” är liftkortsfickan. 

Relaterar vi detta till vad fallstudieföretaget har för återkommande krav kan vi se många likheter. 

Vi anser därmed att dessa egenskaper alltid bör inkluderas vid framtagning av en ny skidjacka. 

Däremot kan de tidigare nämnda behoven definieras som såväl underförstådda som uttalade 

behov men vi väljer att kategorisera dem som underförstådda då vi ser dem som självklara för 

produktens ändamål.  

 

Företaget Konsumenterna  

- 2 st waist pockets  

- liftkortsficka 

- avtagbart snölås 

- ventilationsmöjlighet 

- ärmavslut med kil (ärmmudd med tumhål) 

- kragfleece 

- fleeceklädd insida av dragkedja (för att skydda hakan) 

- stora pullers ( som ska gå att använda med vantar) 

- luva (men ibland avtagbar) 

- Andningsförmåga 

- Vattentäthet 

- Ventilation 

- Vindtäthet 

- Håller värmen 

- Slittålig 

- Liftkortsficka 

- Fickors placering 

- Fickors storlek 

 

De fetstilta funktionerna är de gemensamt förekommande i både den kvantitativa och den 

kvalitativa empiriska undersökningen. De kursiverade är däremot de funktioner som fått i 

särklass mest röster i den kvantitativa undersökningen. Om företaget fokuserar på dessa aspekter 

tillsammans med ett hållbarhetsperspektiv kan de därmed förbättra jackans säljpunkter 

ytterligare, eftersom de tillmötesgår både de uttalade, underförstådda men även de latenta 

behoven. 
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Vidare vad avser de latenta behoven hos de tillfrågade konsumenterna, kan vi konstatera att 

hållbarhetsfrågorna bör tillhöra denna behovsgrupp. Detta med grund i att Robinson (2009) 

definierar de latenta behoven som någonting konsumenten inte visste att den hade behov eller 

krav på förrän hen blivit upplyst om dem. Robinson (2009) beskriver även hur de latenta 

behoven är de faktorer som kan höja en produkt till nya dimensioner men aldrig riskera att göra 

konsumenten missnöjd.  

 

Utgår vi ifrån Ballantyne:s et. al (2010) påstående om att en interaktion mellan företag, 

konsument och leverantör för att utveckla de optimala säljpunkterna, är identifieringen av 

säljpunkter relaterat till konsumentkrav och behov ett steg på vägen. När konsumentkraven 

konkretiseras till potentiella säljpunkter ser vi hur dessa sedan i nästa steg kan bli en del av 

hållbarhetsförbättringen av produktutvecklingen. Detta samtidigt som säljpunkterna bör 

kompletteras med åsikter från leverantörer.  

 

När vi vidare tittar på säljpunkter kan vi fördela in konsumentkraven i två huvudkategorier, 

funktionella säljpunkter och symboliska säljpunkter, då vi anser att dessa två är mest lämpade i 

förhållande till respondenternas svar i enkätundersökningen. De funktionella säljpunkterna är de 

praktiska lösningarna (Rintamäki et. al 2007) och kopplat till konsumentundersökningen 

innefattar detta kraven på plaggfunktioner och plaggdelar. De symboliska säljpunkterna berör 

hållbarhetsaspekten och de latenta behoven. Problematiken med de symboliska säljpunkterna är 

att fallstudieföretaget redan har sin etablerade nisch med det estetiska uttrycket. Därmed kan det 

uppstå problem när ytterligare symboliska säljpunkter i form av hållbarhet läggs till och därmed 

påverkar företagets sociala status och kundernas attityd till varumärket (Ibid.). Företaget har även 

uttryckt att de inte är intresserade av att ändra sin profilering men vill ändå förbättra sitt 

hållbarhetsarbete. Av den anledningen kan vi än en gång referera till vad Smith
6
 påstod om 

framtidens självklarhet med hållbara produkter, det är dit alla företag strävar, men frågan är 

emellertid om det i dagsläget inte handlar om en omställningsfas för att nå dit och att det därmed 

behövs ett tydlig ställningstagande idag.  

 

                                                
6
 Louisa Smith, Textile Trend Consultant, Föreläsning ISPO TEXTRENDS [2015-02-07] 
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Med tanke på att hållbarhetsaspekterna kan identifieras som latenta behov hos konsumenten, och 

därmed inte riskera att påverka hens köpbeslut negativt, bör inte problematiken med att lägga till 

symboliska säljpunkter vara direkt påverkande på konsumentens uppfattning av verksamheten.  

 

För att företaget ska kunna implementera hållbara säljpunkter krävs att vissa arbetsmetoder 

används för att förbättra produktutvecklingsprocessen. Detta med anledning av att en viss 

struktur krävs för att kunna utveckla sitt hållbarhetsarbete samt finna fler hållbara säljpunkter för 

en skidjacka.  

 

I dagsläget kan vi utifrån intervjuerna med fallstudieföretaget identifiera att 

produktutvecklingsprocessen huvudsakligen består av aktivitetsorienterade arbetsmetoder. Detta 

då denna process beskrivs som flytande och semi-strukturerad. Verksamheten har en plan för hur 

produktutvecklingsprocessen bör gå till, men denna beskrivs av fallstudieföretaget som sekundär 

och att produktutvecklingsarbetet sker i något slags kreativt kaos snarare än sekvenserat. 

Den morfologiska dimensionen kan därför sägas vara underrepresenterad i fallstudieföretagets 

produktutvecklingsprocess. 

 

Denna avsaknad kan förklaras med att fokus i produktutvecklingsprocessen trots 

sportinriktningen, ligger i estetik snarare än i utveckling av funktioner. Aktivitetsorienterade 

arbetsmetoder är nämligen huvudsakligen kreativt inriktade medan sekvensorienterade metoder 

syftar till att strukturera upp processen (Wynn et al. 2005). Vidare är fallstudieföretagets 

tillvägagångssätt identifierat efter Wynns et. al (2005) definition, som lösningsorienterad då de i 

produktutvecklingsprocessen utgår från en eller ett fåtal funktioner som lösningar på 

konsumentens problem och fokuserar på estetiska designmöjligheter utifrån denna 

problemgrund.  

 

Om produktutvecklingens sekvensorientering får mer utrymme kan metoder som LCA, CLCA 

och Eko-kostnad lättare implementeras. Eftersom fallstudieföretagets huvudsakliga 

hållbarhetsarbete i dagsläget fokuserar på kemikalieanvändning, ser vi hur Eko-kostnad faller i 

linje med detta mer än LCA och CLCA. Däremot kan de metoderna bli aktuella i ett vidare 

utvecklingsarbete inom hållbarhetsfrågorna.  
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Företaget anser att det idag är svårt att säkerställa hela produktionen ur hållbarhetssynpunkt, från 

råvara till slutprodukt. Detta arbete kan underlättas om en metod som exempelvis Eko-kostnad 

implementeras. Då fallstudieföretaget i sin sourcing-metod väljer att själva finna material 

underlättar detta ytterligare ett framtida arbete med Eko-kostnad då de kan kontrollera 

materialets ursprung och tillverkning. 

 

Väljer företaget att implementera Eko-kostnadsmetoden kan ytterligare kunskaper adderas till de 

aktuella materialen som används till skidjackorna. Med tanke på att företaget idag arbetar med 

att specificera olika kemikalieaspekter för varje material ser vi även hur specificering av de olika 

materialens hållbarhetsegenskaper kan bli ett naturligt steg. I ett sådant arbete kan exempelvis 

polyamid specificeras för sig och polyester för sig men även de gemensamma beläggning- och 

lamineringsprocesserna. Genom en sådan kartläggning förtydligas för- och nackdelarna med de 

olika produktionsmetoderna, vilket i sin tur underlättar identifieringen av nya symboliska 

säljpunkter.  
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8. Slutsatser 

Slutsatserna ämnar svara på studiens forskningsfrågor. Vad kan det finnas för säljpunkter för skidjackor? 

Hur kan dessa säljpunkter användas för att förbättra produktutvecklingsprocessen för en skidjacka till att 

bli mer hållbar? 

 

Vilka säljpunkter kan finnas för skidjackor? 

Utifrån enkätundersökningen identifierades konsumenternas krav och behov på en skidjacka. 

Denna information jämfördes med den kvalitativa data som raffinerades utifrån Robinsons 

(2009), Rintamäkis et al. (2007) samt Ballantynes et al. (2011) teorier till funktionella 

säljpunkter.  

 

Funktionella säljpunkter 

Ventilation 

Liftkortsficka 

Fickors placering 

Fickors storlek  

Vindtäthet 

Vattentäthet 

Andningsförmåga 

 

Hur kan dessa säljpunkter användas för att skapa en mer hållbar 

produktutvecklingsprocess för en skidjacka? 

Genom att fastställa de funktionella säljpunkterna kan de symboliska säljpunkterna utvecklas 

utifrån de krav konsumenterna ställer på en skidjacka. Det vill säga utveckla de funktionella 

säljpunkterna till att bli mer hållbarhetsfokuserade och därmed uppfylla konsumenternas latenta 

behov av hållbarhet.  

 

För att kunna tillgodose konsumentens latenta behov måste dock produktutvecklingsprocessen 

utvecklas till att även innefatta ett genomgående hållbarhetsarbete. Det går därmed inte att enbart 

fokusera på att skapa nya säljpunkter. Tillvägagångssättet för att implementera detta 
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hållbarhetsarbete i produktutvecklingsprocessen varierar utifrån företagets arbetsmetoder i denna 

process, samt mellan olika företag. Fallstudieföretagets produktutvecklingsprocess beskrivs som 

cyklisk, semistrukturerad, aktivitetsorienterad samt lösningsorienterad. Således behöver 

fallstudieföretaget en hållbarhetsmetod som faller i linje med hur de arbetar i nuläget, det vill 

säga en anpassningsbar metod till denna typ av cykliska process. Den hållbarhetsmetod som 

faller i linje med deras nuvarande arbetsmetoder är Eko-kostnad, det vill säga att spåra 

miljöförorening och resursförbrukning (Kozlowski et al. 2015).  

 

Eko-kostnad innebär att framtagning av en produkt är tydligare strukturerad och specificerad. 

Den kartläggning som detta innebär, medför möjligheten att på detaljnivå utveckla de olika 

delarna i processen samt plagget. Det öppnar upp för företaget att tydligt se hur processen ser ut 

och därmed ha möjlighet att utveckla symboliska säljpunkter för produkten. Exempel på 

symboliska säljpunkter kan bland annat vara att de har låga utsläpp av växthusgaser och 

vattenförorening.   

 

Arbetet med Eko-kostnad leder inte enbart till fler symboliska säljpunkter utan även möjligheten 

att utveckla företagets hållbarhetsarbete. Företaget kan därmed nå stora vinningar genom att 

etablera denna typ av arbete samtidigt som de säkrar en plats på den framtida sportmarknaden, 

där hållbarhet är en förutsättning. 
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8.1 Studiens relevans  

Denna studie erbjuder ett nytt synsätt på implementering av hållbarhet, som kan hjälpa företag 

att hitta ett tillvägagångsätt för denna implementering anpassat till deras verksamhet. Att 

implementera hållbarhet på detta vis innebär att företaget får med sig konkurrensfördelar och 

möjlighet att utmärka sig på marknaden.   

 

För akademin och forskningen visar denna studie hur en produktutvecklare kan skapa metoder 

för att implementera och arbeta med hållbarhetsfrågorna längs med produktens värdekedja.  

 

8.2 Förslag på framtida forskning 

Med anledning av studiens vida omfattning och tidsram har de valda ämnesområdena varit 

tvungna att begränsas. Vi ser att det finns ett stort utrymme att i framtiden undersöka exempelvis 

hur denna implementering kan påverka ett företags hållbarhetsarbete över längre perioder. Denna 

form av undersökning skulle även kunna appliceras inom andra sektioner i textilindustrin men 

även inom andra industrier och verksamhetsområden.  

 

Vidare ser författarna att det finns fler möjligheter att utveckla hållbarhetsmetoderna till att bli 

enklare att implementera i företags redan existerande arbetsstrukturer. 

 

Ytterligare forskningsområden kan vara att kartlägga hur hållbarhetsrelaterade symboliska 

säljpunkter påverkar konsumentens köpbeslut. Sammanfattningsvis kan denna infallsvinkel 

öppna upp för fler studier inom det idag relativt outforskade ämnet säljpunkter och hållbarhet.   
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Sammanställning av svaren 

 Värmland Borås Malmö 

Män 11 15 1 
Kvinnor 14 5 3 
Annat 0 0 0 
Summa: 25 20 4 

 

Ålder 35 eller yngre 36 eller äldre 

Män 16 11 
Kvinnor 7 15 

 

 

Hushåll/Ålder 35 eller yngre 36 eller äldre 

Ensamhushåll 6 0 
Make/Maka 2 17 
Sambo 13 7 
Barn under 18 4 20 
Barn över 18 0 1 
Föräldrar 2 0 
Syskon 1 0 
Annan person 0 0 

 

 

Antal skiddagar/Ålder 35 eller yngre 36 eller äldre 

0-7 11 11 
8-14 9 13 
15-21 1  1 
22+ 2 1 

 

Vilket land åker du skidor i? 
/Ålder 

 
35 eller yngre 

 
36 eller äldre 

Sverige 17 23 
Norge 8 2 
Övriga Europa 1 2 
Annat 0 0 
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Andra aktiviteter/Ålder 35 eller yngre 36 eller äldre 

Snöskoter 2 1 
Pimpelfiske 1 1 
Klättring 1 0 
Pulka 5 6 
Skridsko 0 4 
Löpning 4 6 
Cykling 1 1 
Längdskidor 12 16 
Annat alternativ 4 0 

 

Inköp av skidjacka 
/ antal skiddagar 

 
0-7 dagar 

 
8-14 dagar 

 
15-21 dagar 

 
22+ dagar 

Årligen 1 3 0 0 
Vart annat år 2 5 1 0 
Vart tredje år 5 7 1 3 
Vart fjärde år 6 5 0 0 
Mer sällan 8 2 0 0 
 

Inköp av skidjacka 
relaterat till ålder 

 
35 eller yngre 

 
36 eller äldre 

Årligen 2 2 
Vart annat år 5 3 
Vart tredje år 9 7 
Vart fjärde år 4 7 
Mer sällan 3 7 
 

 

Hur mycket brukar du lägga på en ny 
skidjacka ? / Familjesituation om man 
bor med barn eller inte 

 
 
Med barn 

 
 
Utan barn 

101-1000 4 2 
1001-2000 11 9 
2001-3000 6 8 
3001-5000 4 4 
5000+ 1 0 
 

Hur mycket brukar du lägga på 
en ny skidjacka? / Ålder 

 
35 eller yngre 

 
36 eller äldre 

101-1000 1 5 
1001-2000 8 12 
2001-3000 11 3 
3001-5000 3 5 
5000+ 0 1 
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Kollar upp material / 
Ålder 

 
35 eller yngre 

 
36 eller äldre 

Ja 10 12 
Ibland 6 8 
Nej 7 6 
 

Kollar upp material 
/Hur mycket de betalar 
för ny skidjacka 

 
 
101-1000 

 
 
1001-2000 

 
 
2001-3000 

 
 
3001-5000 

 
 
5000+ 

Ja 1 9 5 6 1 
Ibland 2 7 4 1 0 
Nej 3 4 5 1 0 
 

Kollar upp 
produktionsland/ Ålder 

 
35 eller yngre 

 
36 eller äldre 

Ja 3 3 
Ibland 5 7 
Nej 15 16 
 

Kollar upp 
produktionsland 
relativt till hur 
mycket betala 

 
 
 
 
101-1000 

 
 
 
 
1001-2000 

 
 
 
 
2001-3000 

 
 
 
 
3001-5000 

 
 
 
 
5000+ 

Ja 1 4 1 0 0 
Ibland 1 4 4 2 1 
Nej 4 12 9 6 0 
 

Lätt eller svårt att hitta 
information om människo- & 
miljöpåverkan / Ålder 

 
 
35 eller yngre 

 
 
36 eller äldre 

1 (Lätt) 1 0 
2 1 0 
3 1 3 
4 7 5 
5 (Svårt) 3 5 
Vet ej 10 13 
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Lätt eller svårt att 
hitta information om 
människo- & 
miljöpåverkan 
/Inköpsintervall 

 
 
 
 
Årligen 

 
 
 
 
Vart annat år 

 
 
 
 
Vart tredje år 

 
 
 
 
Vart fjärde år 

 
 
 
 
Mer sällan 

1 (Lätt) 1 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 
3 2 1 0 0 1 
4 1 1 6 4 1 
5 (Svårt) 0 1 3 2 3 
Vet ej 0 5 7 6 3 

 

Hur viktiga är 
följande 
plaggfunktioner 

 
1  

(Mycket viktigt) 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  
(inte viktigt) 

 
Vet ej 

Andningsförmåga 27 17 1 1 0 0 
Vattentäthet 24 18 4 0 0 0 

vindtäthet 31 14 1 0 0 0 
Ventilation 18 17 11 0 0 0 
Håller värmen 27 10 6 3   
Slittålig 14 18 10 2 0 1 
Tejpade dragkedjor 9 9 18 8 0 2 

Vattentäta fickor 10 12 14 5 5 0 
Förstärkning på axlar 0 4 14 12 14 2 
 

 

Hur viktiga är följande 
plaggdelar 

1  
(Mycket viktigt) 

2 3 4 5 
(Inte viktigt) 

Vet ej 

Fickors placering 15 18 9 2 2 0 
Fickors storlek 6 22 10 5 3 0 
Liftkortsficka 25 13 6 1 1 0 
Avtagbar luva 3 10 12 8 13 0 
Snlöås 7 16 16 3 2 2 
Dragkedjans placering 4 13 21 4 2 2 
Plats för hjälm under 
luva 

7 11 13 6 9 0 

Ärm-mudd med tumhål 7 13 8 9 7 2 
Mobilficka 9 11 12 8 6 0 
 

Brukar använda ryggsäck vid skidåkning? Antal 

Ja 7 

Ibland 19 

Nej 20 
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övriga önskemål på en skidjacka: 

 

 Enfärgad 

 Färg 

 Rymlig, passform, långa ärmar, hög (ganska) hals så den värmer nacken 

 Bra med någon färg så man syns i backen 

 Lätt att röra sig i 

 Ska se snygg ut efter flera tvättar 

 Ska se snygg ut och hålla färg/form efter flera tvättar 

 Mobilficka bör vara vattentät 

 Hål för sladd genom bröstficka för musik 

 En ficka eller krok där man kan hänga av sig hjälmen 

 Snygg 

 

 

 

 

Intervjufrågor 

 

8/4 

Frågor till butikspersonal: 
 

 Vilka frågor är vanligast förekommande om skidkläder? 

 Vad efterfrågar kunderna oftast för funktioner i ett skidplagg? 

 Hur många gånger i veckan frågar kunderna om hållbarhetsaspekter på produkterna?  

 Vad frågar de om då?  

 Har det märkts någon skillnad de senaste tre åren angående större efterfrågan på hållbara 

produkter? 

 Hur ofta uppskattar ni att kunderna läser informations-tags? 

 Hur ofta uppmärksammar ni som försäljare hållbara produkter? 

 Upplever ni att hållbarhetsaspekterna blir direkt påverkande på kundens val av produkt, 

när de tas upp vid ett försäljningstillfälle? 

 Anser ni som försäljare att ni har tillräckligt med kunskap om hållbara sportprodukter i 

försäljningssammanhang? 

 Hur stor roll uppfattar du att produktdesignen har vid ett försäljningstillfälle? 
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13/4 

 

    Intervjuobjekt: Marknadsansvarig 

 Hur arbetar 8848 med att integrera arbetet mellan marknadsföringsavdelning och 

designteam? 

 Vad har ni för prisintervall på era skidjackor? 

 Hur brukar ni undersöka vad konsumenten har för önskemål? 

 I vilken del av produktutvecklingen lägger ni mest tid, energi och pengar? 

 

    Intervjuobjekt: Hållbarhetsansvarig och Inköpare 

 Vad har ni för mål med ert hållbarhetsarbete? 

 I vilka länder har ni produktion? 

 Hur arbetar ni med de sociala aspekterna i hållbarhetsarbetet? 

 Hur förmedlar ni informationen om produkten och hållbarhet till återförsäljare? 

 Hur arbetar ni med hållbar design? 

 Vad har ni för möjligheter att ändra material? Är det enorma prisskillnader? 

 Hur arbetar ni med LCA för skidjackor? 

 

19/5 

    Intervjuobjekt: Hållbarhetsansvarig och Inköpare 
 När började ni aktivt arbeta med hållbarhet/CSR? När blev någon tillsatt att arbeta med 

hållbarhet på 100%? 

 Har ni märkt några effekter sedan ni etablerat ert hållbarhetsarbete? 

 Hur förhåller ni er till de utsläppen som sker i produktionslandet?  

 Dokumenterar ni detta?  

 Ställer ni krav på minskning av dessa utsläpp? 

 Vilket år började hållbarhetskonsulten?  

 Vad ingår i hållbarhetskonsultens arbete? 

 Vem är den tredje parten som kontrollerar att BSCI, CSR och REACH följs? 

 Gör ni själva materialtester? Om inte: vem gör de? Görs de i Sverige eller Asien? 

 Hur mycket ”spindyar” ni? 

 Appliceras materialinnovationer/ nya material i första hand i premium eller mid/high-

segmentet? 

     

Intervjuobjekt: Designer 
 Vad har ni för möjligheter att välja och ändra material i produktutvecklingsprocessen? 

 Hur ofta har ni designmöten? 

 Hur arbetar ni med säljpunkter? 

 Har ni några återkommande säljpunkter för skidjackor? 

 Är några plaggfunktioner återkommande i alla era skidjackor?   

 Hur delaktiga i hållbarhetsarbetet är ni som designers?  
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