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Sammanfattning 
Det är inte längre bara ekonomiska faktorer som bidrar till ett företags långsiktiga 

framgång, utan numera blir också sociala och miljömässiga faktorer allt mer påtagliga. 

För dagens moderna konsumenter blir hållbarhet ett mer centralt kriterium och allt fler 

anser att det är viktigt att företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Produkter är en 

essentiell del i företags arbete med hållbarhet och de förväntas inte bara att skapa 

produkter som bidrar med nytt värde, utan de förväntas även göra detta på ett hållbart sätt. 

En övervägande del av produktens nivå av hållbarhet bestäms i produktutvecklingen, då 

dennes attribut i stort sett är fixerade när den är klar för produktionslinjen. Detta innebär 

att det är av central vikt att integrera hållbarhet redan i produktutvecklingen. 

 

Denna studie kommer att fokusera på hållbar produktutveckling, där vi kommer ta en bred 

och okonventionell ansats genom att titta på designbeslut kopplat till produktlivscykeln, 

tillsammans med interna förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter, samt 

hållbara innovationer. Detta kommer sedan att appliceras i den svenska båtindustrin, 

vilket dels är en bransch vi är intresserade av och dels är en bransch där hållbarhet blir 

alltmer aktuellt. Det teoretiska ramverket är grundpelaren i studien och vår intention är 

att bidra med större förståelse för hur dessa teorier kan associeras med det som faktiskt 

sker i branschen idag. Vårt syfte är således att undersöka på vilket sätt och till vilken grad 

företag inom den svenska båtindustrin implementerar hållbarhet vid utvecklingen av nya 

båtar. Studien syftar vidare att fylla luckan gällande hållbar produktutveckling i den 

svenska båtindustrin, då detta är outforskat i dagsläget. Studien syftar även på att ge en 

mer sammansvetsad bild av hållbar produktutveckling och bidra med ett bredare 

perspektiv än enbart de individuella ämnesdelarna.  

 

För att uppfylla syftet har vi genomfört en kvalitativ studie, där vi genom sex stycken 

djupgående semistrukturerade intervjuer med ledare av svenska båtföretag har skapat oss 

en god inblick i hållbarhetens roll vid utvecklingen av nya båtar. Studien har präglats av 

ett deduktivt angreppssätt där vi har varit teoridrivna, samt att vi subjektivt har försökt att 

tolka och förstå informanternas syn och ageranden gällande hållbar produktutveckling i 

branschen. För att analysera det empiriska materialet har en tematisk analys använts, och 

det resulterade i att våra tre huvudämnen även bildade de tre huvudtemana.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att hållbarhet i dagsläget inte har en 

övervägande roll vid designen och utvecklingen av nya båtar inom den svenska 

båtindustrin. Vissa delar av produktlivscykeln ser ljusa ut från ett hållbarhetsperspektiv, 

men det finns mer att göra i framtiden för att cykeln ska vara fullt ut optimerad. Rådande 

interna förutsättningar finns det också ljusglimtar när det kommer till hållbarhetsaspekter, 

men även här finns det stor utvecklingspotential för framtiden. Företagens 

innovationsarbete när det gäller hållbarhet präglas till stor del av försiktighet, vilket 

förmodligen lämpar sig bäst för marknaden i dagsläget. Marknadskraven på hållbarhet 

förväntas dock öka i framtiden och i takt med att företagen ser det som en affärsmöjlighet 

kommer förändringar mycket troligt att ske i deras innovationsarbete. 
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1. Introduktion 
Denna uppsats inleds med att motivera vårt ämnesval, vilket följs av problembakgrunden 

och den teoretiska utgångspunkten till vårt ämne. Vi beskriver först relevansen av 

hållbarhet och grundläggande definitioner av det. Vi följer upp det med att introducera 

hållbar produktutveckling och ger en överblick av våra teoretiska utgångspunkter. En 

introduktion till båtindustrin presenteras och kopplas till det valda ämnet. Vi presenterar 

därefter vårt forskningsgap, problemformulering, syfte samt avgränsningar. Kapitlet 

avslutas med begreppsdefinitioner.  

1.1 Ämnesval 

Tack vare våra teoretiska kunskaper, personligt intresse, aktualiteten av ämnet, och 

bristande befintlig litteratur, valde vi att skriva om hållbar produktutveckling i den 

svenska båtindustrin. Den främsta anledningen till att vi valde produkter, och mer 

specifikt produktutveckling, är framförallt för att det är den delen av marknadsmixen vi 

tycker är mest intressant. Detta intresse väcktes under vårterminen 2017 när vi båda läste 

kursen New Product Development D, vilket sedan kompletterades med kursen Innovation 

Management D som var en påbyggnad av NPD-kursen. I kursen Innovation Management 

D introducerades också kopplingen mellan hållbarhet och produktutveckling och det var 

detta som väckte idén till vår uppsats. Hållbarhet generellt har genomsyrat hela vår 

universitetstid och har implementerats i de allra flesta kurserna, vilket har varit den 

primära bidragande faktorn till vårt intresse för hållbarhet inom företagande. En annan 

bidragande faktor är aktualiteten av hållbarhet i vårt moderna samhälle, vilket gör det 

ännu mer motiverande att beröra det på djupet och i detalj i ett examensarbete. 

 

Vi ville undersöka hållbar produktutveckling i en bransch som vi båda fann intressant och 

där hållbar produktutveckling är av hög relevans. Fordonssektorn blev i ett tidigt skede 

intressant, men med tiden började vi blicka närmare mot båtindustrin. Detta var en 

industri vi kände var av hög relevans för hållbar produktutveckling, men där det fanns 

bristfällig befintlig litteratur. Det var därför motiverande att öka kunskapen om hållbar 

produktutveckling inom båtindustrin och undersöka hur det praktiskt implementeras av 

svenska företag inom branschen. Valet att fokusera på svenska företag i branschen var 

dels med anledning av närheten och tillgängligheten till dem. Det var också med 

anledning av att det finns en stor mängd svenska företag inom branschen, samt att Sverige 

är en av de största båtmarknaderna i Europa (ICOMIA, 2016, s. 8).  

1.2 Problembakgrund och teoretisk utgångspunkt  

1.2.1 Hållbarhet 

Sättet som vi producerar och konsumerar produkter och tjänster har negativ påverkan på 

Jorden och förändringar krävs för att säkerställa överlevnaden av det moderna samhället 

(Robért et al., 2012, s. 22). Mänskligheten fortsätter att förstöra naturliga resurser och 

miljöer, samt avfall bidrar starkt till nedbrytningen av vårt ekosystem (Robért et al., 2012, 

s. 24). Detta är heller inte problem som minskar, utan ökar i en systematisk takt (Robért 

et al., 2012, s. 24). Enligt det traditionella synsättet inom företagsekonomi är 

hållbarhetsfrågor endast en kostnad (Ammenberg, 2012, s. 190), men detta är ett synsätt 

som både praktiskt och teoretiskt har kritiserats på senare år (Ottosson & Parment, 2013, 
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s. 74). Företag och organisationer förväntas idag bidra till hållbar utveckling via sitt 

arbetssätt och även fast faktorer som kvalitet, kostnader och leveranstid är sedvanligt 

viktiga för kunder, blir hållbarhet ett allt mer centralt kriterium för dagens moderna 

kunder (Ottosson & Parment, 2013, s. 75). Detta stöds även av Svensk Handel (2016, s. 

6) som menar att sju av tio anser att det är viktigt att företag arbetar aktivt med 

hållbarhetsfrågor. Företag möter även denna ökande efterfrågan i högre utsträckning och 

enligt en rapport av Ethical Corporations (2017, s. 4) anser 84 % av europeiska företag 

att hållbarhet blir en allt viktigare del av deras verksamhet. 

 

Hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att de kommande 

generationerna blir lidande (United Nations, 1987, s. 11). Denna typ av utveckling sägs 

bestå av tre olika kategorier: ekonomisk, miljö och social hållbarhet, där alla dessa måste 

beröras men även koordineras för att nå en hållbar utveckling (Ammenberg, 2012, s. 71). 

Dessa tre skapar termen Triple Bottom Line (TBL) och uppmuntrar företag att uppnå 

konkurrensfördelar genom fler dimensioner än bara ekonomiska (Elkington, 1997, s. 70). 

Det är alltså inte längre bara hållbara ekonomiska faktorer som bidrar till ett företags 

långsiktiga framgång, utan numera blir också sociala och miljömässiga faktorer allt mer 

påtagliga (Salari & Bhuiyan, 2016, s. 297). Den ekonomiska dimensionen består bland 

annat av försäljning, vinstmarginal, pengaflöde samt kapitalavkastning, 

miljödimensionen består delvis av energianvändning, avfall och utsläpp, samt den sociala 

dimensionen består bland annat av arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och 

samhällspåverkan (Martin & Schouten, 2012, s. 19). TBL lägger också vikt vid ansvar 

och transparens, där företag tydligt måste ta ansvar för sina handlingar i alla 

aktivitetsområden (Crouch & Maclean, 2011, s. 61). 

1.2.2 Introduktion till hållbar produktutveckling 

Det legala, marknadsdrivna och finansiella trycket ökar på företag att skapa hållbara 

produkter (Maxwell & van der Vorst, 2003, s. 883). De förväntas inte bara att designa, 

producera och leverera produkter som skapar nytt värde för kunderna, utan de förväntas 

också göra detta på ett hållbart sätt (Gmelin & Seuring, 2014, s. 1). Produkter är en 

bidragande och viktig del av TBL och hur väl en produkt når kriterierna i TBL beror till 

stor del på företagets produktutveckling (Salari & Bhuiyan, 2016, s. 297). De attribut som 

företag väljer att inkludera i sina produkter och hur de väljer att göra dessa produkter 

tillgängliga på marknaden avgör resurs- och energianvändning, utsläpp och avfall (Fuller, 

1999, s. 3). Det blir därför av vikt att integrera hållbarhet i produktutvecklingen (Ritzén, 

2000). 

 

Innan vi går närmare in på våra teoretiska utgångspunkter inom hållbar 

produktutveckling, vill vi definiera produktutveckling. Produktutveckling är processen 

som omvandlar affärsmöjligheter till faktiska produkter (Trott, 2017, s. 484; Ulrich & 

Eppinger, 2014, s. 30) och i litteraturen beskrivs processen ofta som linjär med start i 

idégenereringen och slut i samband med kommersialiseringen (Tidd & Bessant, 2014, s. 

409). Notera dock att den inte alltid behöver vara linjär i verkligheten. Långsiktig 

framgång är beroende av förmågan att konkurrera med andra genom att säkerställa att ett 

företags produkter är bättre än konkurrenternas (Trott, 2017, s. 484) och 

produktutveckling är därmed vitalt för överlevnad och tillväxt i moderna företag (Kahn 

et al., 2013, s. 3; Trott, 2017, s. 486).     

 

Produktutvecklingsprocessen som sådan kommer inte att vara i fokus i denna studie, utan 

vi har identifierat ett antal andra områden som är relevanta för utvecklingen av hållbara 
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produkter. Vi kommer i huvudsak att fokusera på designbeslut i produktutvecklingen och 

hur dessa designbeslut påverkar produktens grad av hållbarhet genom hela 

produktlivscykeln. Designbeslut i koppling till produktlivscykeln är centralt för hållbar 

produktutveckling och berörs bland annat av Fernandes et al. (2017). Vidare kommer vi 

även att beröra en övergripande faktor för hållbar produktutveckling, nämligen interna 

förutsättningar bestående av kompetenser, top management commitment och 

krossfunktionella team. Interna förutsättningar är av vikt för utvecklingen av hållbara 

produkter och berörs bland annat av Huang och Wu (2010) samt Genç och Di Benedetto 

(2015). Slutligen kommer även hållbara innovationer att beröras. Hållbar innovation 

kompletterar de ovan nämnda ämnena och artiklar av bland annat Carrillo-Hermosilla et 

al. (2010) samt Szekely och Strebel (2013) berör detta väl. Dessa ämnen kommer att 

beröras på djupet i det teoretiska ramverket men kommer att introduceras härnäst. 

1.2.3 Designbeslut och produktlivscykeln 

Fokus inom hållbarhet har skiftat tydligt mot produkter och deras livscykler (Sonego et 

al., 2018, s. 197). Begreppet livscykel används generellt för att beskriva en sekvens som 

sker över tid, där ofta metaforen vagga-till-grav används (Fuller, 1999, 48). 

Produktlivscykeln följer samma grundprincip med start från extraktion av råmaterial, med 

slut i bortskaffande, och mellan dessa två punkter finner vi produktion, distribution och 

användning (Mayyas et al., 2012, s. 1846). Senare litteratur går dock mer mot termen 

vagga-till-vagga i produktlivscykeln där återvinning, återtillverkning och återanvändning 

får större betydelse (Fernandes et al., 2017, s. 777). Ulrich och Eppinger (2014, s. 306) 

stödjer detta och menar att bortskaffandet idealt ska speglas av dessa tre. Förbrukning av 

energi och skapande av utsläpp samt avfall sker under alla de olika delarna av 

produktlivscykeln (Ulrich & Eppinger, 2014, s. 306), vilket gör att det blir viktigt att ta 

hänsyn till alla delmomenten i den vid framställningen av nya produkter. Design, och mer 

specifikt metoden Design for Environment (DFE), är en viktig del för en hållbar 

produktlivscykeln (Bevilacqua et al., 2007, s. 4074; Gu & Sosale, 1999, s. 388; Ulrich & 

Eppinger, 2014, s. 306). Generellt sätt definieras DFE som en designmetod företag 

använder för att minimera produkters miljöpåverkan och på sätt bidra till ett mer hållbart 

samhälle (Ulrich & Eppinger, 2014, s. 305). Exempel på faktorer som hanteras av DFE 

är utsläpp, energianvändning, resursanvändning, materialintensitet, produktlivslängd och 

återvinningsmöjligheter (Bevilacqua et al., 2007, s. 4074: Fuller, 1999, s. 139).      

 

Designbeslut i produktutvecklingen får en betydande roll i hur hållbar produktionen, 

distributionen, användningen och bortskaffande (end-of-life) faktiskt kan vara. 

Produktionen spelar en avgörande roll i att hitta en hållbar väg framåt (Garetti & Taisch, 

2012, s. 83) och hållbar produktion kan bland annat innebära minskad energiåtgång, 

minimering av avfall, effektiv resursanvändning, samt användning av återvinningsbara 

material- och verktyg (Pusavec et al., 2010, s. 174). Distributionen är också en central del 

av produktlivscykeln (Gu & Sosale, 1999, s. 388) och får en roll i varje delmoment av 

cykeln. Distributionen inkluderar framförallt transport och lagring (D’Souza et al., 2011, 

s. 163) och produkten bör vara designad på ett sätt som underlättar detta (Fernandes et al, 

2017, s. 781). Produkten bör vidare vara designad för att minska energi- och 

resurskonsumtionen under användningen (Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1401) samt 

vara designad på ett sätt som främjar ett långt produktliv (Mulder, 2006, s. 215). 

Designbeslut i produktutvecklingen styr även hur väl en produkt kan hanteras i end-of-

life, där till exempel att designa produkter för att underlätta demontering och 

materialseparation blir av vikt för framtida återvinning (Huang et al., 2017, s. 1203). 
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1.2.4 Interna förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter 

Kompetens utgörs av anställdas förmågor och kunskaper som möjliggör skapandet av nya 

produkter och tjänster (van Kleef & Roome, 2005, s. 39). Kompetens finns tillgängligt 

både internt och externt samt tillgången till kompetens styr förutsättningarna för att 

implementera exempelvis hållbarhet inom ett företag (Hörisch et al., 2014, s. 773). 

Styrningen av kompetensen är också av vikt där ledningen har en avgörande roll för att 

styra organisationen och dess anställda mot en hållbar förändring (Berry & Rondinelli, 

1998, s. 46; Szekely & Strebel, 2013, s. 471). Top management commitment är därmed 

en förutsättning för att framgångsrikt implementera hållbarhet inom produktutvecklingen 

(Huang & Wu, 2010, s. 1559).  

 

En annan grundpelare för att kunna arbeta effektivt med hållbar produktutveckling är att 

involvera personer som besitter rätt kompetens sammansatt i krossfunktionella team 

(Genç & Di Benedetto, 2015, s. 151; Schneider et al., 2014, s. 466). Krossfunktionella 

team ska idealt bestå av personer från de olika delarna av organisationen, bland annat från 

produktion, design, försäljning, marknadsföring och finans (Martin & Schouten, 2012, s. 

23). Team bestående av denna diversifiering kan erbjuda olika perspektiv på möjligheter, 

hot, styrkor och svagheter och kan på så sätt utveckla affärsmöjligheter på ett effektivt 

samt nytänkande sätt (Martin & Schouten, 2012, s. 23). Detta innebär att teamet mer 

effektivt kan implementera hållbarhet i utvecklingen av nya produkter. 

1.2.5 Hållbara innovationer 

Innovationer är en viktig del i arbetet med hållbar produktutveckling och hållbara 

innovationer definieras som framställningen av något nytt som bidrar till tre olika 

dimensioner: ekonomiska, miljömässiga och sociala (Szekely & Strebel, 2013, s. 468). 

Hållbara innovationer har därmed sin grund i TBL. Tidigare litteratur menar att den 

vanligaste utövningen av hållbara innovationer är inkrementella (Adams, et al., 2016, s. 

182). Inkrementella hållbara innovationer kan delas upp i två olika delar: end-of-pipe och 

eco-efficiency (Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 1076). End-of-pipe fokuserar på små 

förändringar gällande framförallt komponenter och används för att minska befintliga 

produkters miljöpåverkan (Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 1076). End-of-pipe kan 

förknippas med ett defensivt förhållningssätt till hållbarhet där ökande miljökrav kan 

anses vara ett hot, då det kan skada lönsamheten och kan i yttersta fall även leda till 

utslagning på marknaden (Ottosson & Parment, 2013, s. 91). 

 

Eco-efficiency är i jämförelse med end-of-pipe mer fokuserad på system- och 

processförändringar än på komponentförändringar (Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 

1076) och är vanligt i flertalet industrier, där fordonsindustrin är en av de vanligaste 

(Szekely & Strebel, 2013, s. 469). Denna typ av innovation anses ofta vara överlägsen i 

jämförelse med end-of-pipe innovationer för att arbeta hållbart och i enlighet med TBL 

(Frondel et al., 2007, s. 572). Eco-efficiency är mer i linje med det reaktiva 

förhållningssättet till hållbarhet, där företag är mer välkomnande gentemot 

hållbarhetsfrågor jämfört med det defensiva förhållningssättet (Ottosson & Parment, 

2013, s. 91). 

 

Hållbara innovationer som är radikala är också förekommande, men är betydligt mer 

komplexa än den inkrementella motparten. Radikala hållbara innovationer har fått namnet 

eco-effectiveness där målet är att jobba mer proaktivt med hållbarhet för att både stötta 

och regenerera det ekologiska systemet (Szekely & Strebel, 2013, s. 471). I detta 
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proaktiva förhållningssätt har företaget en positiv syn på hållbarhetskrav och försöker i 

största mån implementera det i verksamheten (Ottosson & Parment, 2013, s. 92). Eco-

effectiveness är den främsta typen av innovation för framgångsrikt hållbarhetsarbete, där 

syftet är att positivt bidra och förbättra vår omvärld (Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 

1076).       

1.2.6 Båtindustrin 

Den globala båtindustrin bestod 2015 av över 30 miljoner fritidsbåtar och tillverkande 

företag inom branschen omsatte 45 miljarder dollar under samma år (ICOMIA, 2016, s. 

5). Sverige är en av de största båtmarknaderna inom Europa (ICOMIA, 2016, s. 8) och 

totalt 14 % av de svenska hushållen har en båt i besittning (Lagerqvist & Andersson, 

2016, s. 14). Av dessa 14 % är det en fjärdedel som har fler än en båt (Lagerqvist & 

Andersson, 2016, s. 14). Totalt är det beräknat att det år 2015 fanns cirka 822 000 båtar i 

Sverige och av dessa var cirka 756 500 stycken i sjödugligt skick (Lagerqvist & 

Andersson, 2016, s. 15).  

 

Att studera hållbarhet kopplat till framtagningen av nya produkter inom båtindustrin är 

av relevans med anledning av att sjöaktiviteter av olika slag sker i nära kontakt med det 

känsliga och sköra ekosystemet (Moreau et al., 2009, s. 8). Ett bra sätt att utvärdera 

båtindustrins påverkan på miljön är att använda sig av en produktlivscykelanalys, där 

marina produkter kan utvärderas från materialanskaffning till slutligt bortskaffande 

(Moreau et al., 2009, s. 8). Materialval och materialanvändning är en viktig del för att 

skapa hållbara produkter och ett materialval som får stor påverkan på miljön är 

skrovmaterialet. 80% av båtarna i Sverige är byggda i komposit medan den resterande 

delen består främst av aluminium (Lagerqvist & Andersson, 2016, s. 22), och båda har 

sina för- och nackdelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Jämförelsen mellan komposit och 

aluminium är en betydande del av denna studie och utgör en intressant parameter genom 

större delen av produktlivscykeln. 

 

Moreau et al. (2009) lyfter även fram fyra indikationer på att hållbarhet blir allt mer 

aktuellt i den globala båtindustrin, se tabell 1, vilket har inspirerat oss i denna studie. 

Själva produktionen av båtar blir av hög relevans för hållbarhet då produktionen ofta 

kräver hög förbrukning av resurser och energi (Moreau et al., 2009, s. 14). Det finns EU-

direktiv för att göra produktionen av båtar mer hållbar, men dessa gäller sällan för 

tillverkare av fritidsbåtar, dock finns indikationer på att även tillverkare av fritidsbåtar 

investerar mycket i moderna och hållbara produktionsteknologier (Moreau et al., 2009, s. 

20). Det finns också indikationer på att båttillverkare lägger mer och mer kraft på att 

utveckla mer miljövänliga produkter i sig, där fokus ofta landar på att skapa produkter 

som släpper ut mindre och i större grad är biobaserade (Moreau et al., 2009, s. 22). Design 

med fokus på hållbarhet visar också på en uppåtgående trend i båtindustrin. Även fast det 

inte finns några tydliga regleringar eller krav gällande användandet av DFE, finns det 

indikationer som visar att allt fler båttillverkare implementerar detta frivilligt och 

strategiskt (Moreau et al., 2009, s. 28). Det sista steget i produktlivscykeln, återvinning, 

har också fått större betydelse i båtindustrin i modern tid (Moreau et al., 2009, s. 24).     

 

Tabell 1 - Hållbarhetsindikationer i den globala båtindustrin (Moreau et al., 2009).  

1 Mer hållbar produktion 

2 Fler miljövänliga produkter 

3 Mer vikt på hållbar design 



6 

4 Större betydelse av återvinning 

 

Relevansen och aktualiteten av hållbarhet i båtindustrin lyfts även av svenska politiska 

aktörer. Den Svenska Båtunionen (SBU) som är företrädare för båtlivsfrågor i riksdagen 

tror att miljöfrågor i branschen kommer att få allt mer betydelse (Redéen, 2018, s. 51), 

och aktualiteten av hållbarhet kopplat till båtindustrin lyfts även i regeringens 

vårbudgetsförslag 2018. Regeringen (2018) menar att med tanke på att Sverige är en av 

de mest fritidsbåtstäta länderna i världen, samt att båtar har en markant påverkan på 

miljön, finns incitament till förändring. De vill att det ska löna sig att göra klimatsmarta 

val gällande båtar och båtägande samt genom budgetförslaget främja en 

marknadsförändring mot eldrivna båtmotorer. Förslaget innefattar en utökning av den 

befintliga elfordonspremie som infördes i februari 2018, där premien ska utvidgas från 

att beröra elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar, till att även beröra elbåtmotorer. 

Premien ligger på 25% av inköpspriset, eller max 10 000 kr, samt är begränsat till motorer 

på maximalt fem hästkrafter. Regeringen (2018) menar att detta är en möjlighet att skapa 

rena och levande hav och sjöar, samt ger båtägare möjligheten att delta i omställningen 

till ett fossilfritt samhälle.         

1.3 Forskningsgap 

Hållbar produktutveckling har blivit ett allt mer populärt forskningsområde med hög 

aktualitet, därav finner vi omfattande litteratur inom det. Av de delområden inom 

produktutveckling som vi har valt att inkludera i vår studie är de flesta utforskade i hög 

grad. Exempelvis berör Fernandes et al. (2017) produktlivscykeln och design på ett 

utförligt sätt, där deras resultat påvisar vikten av DFE-strategier vid utvecklingen av 

hållbara produkter. Vidare berör exempelvis Huang och Wu (2010) betydelsen av interna 

faktorer vid utvecklingen av hållbara produkter, där deras resultat påvisar vikten av top 

management commitment och krossfunktionell integrering. Resultatet från studien av 

Aschehoug och Boks (2011) stödjer också vikten av top management commitment men 

betonar även betydelsen av bland annat intern och extern kompetens vid 

implementeringen av hållbarhet i produktutveckling. Tittar vi slutligen på hållbara 

innovationer berörs detta väl av exempelvis Szekely och Strebel (2013), som diskuterar 

betydelsen av hållbara innovationsstrategier i olika kontexter. Carrillo-Hermosilla et al. 

(2010) berör också hållbara innovationer och kopplar bland annat ihop det med olika 

designaspekter.  

 

Detta är enbart en selektion av studier inom de olika ämnena, men vi kan dock säga att vi 

inte fann litteratur som hanterade alla dessa ämnen tillsammans. Detta skapade en 

möjlighet för oss att bidra till den nuvarande forskningen, då vi såg att de alla hade en 

betydande roll för hållbar produktutveckling, samt att det fanns kopplingar och länkar 

mellan dem. Vår studie kan därför ge en mer sammansvetsad bild av hållbar 

produktutveckling och kan bidra med ett bredare perspektiv än enbart de individuella 

delarna. Finfgeld-Connett och Johnson (2012, s. 199) stödjer detta och menar att 

uppsatser och avhandlingar har möjlighet till det, tack vare mindre begränsningar på 

sidantal jämfört med exempelvis vetenskapliga artiklar.   

 

Hållbarhet inom många branscher blir allt viktigare, men en industri där det har blivit 

mycket framträdande är inom fordonssektorn (Regeringen, 2016). Vi såg utifrån 

litteratursökningen att hållbar produktutveckling var utforskat inom fordonssektorn till 

viss del, men detta var dock framförallt inom bilbranschen. Studien av Schöggl et al. 
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(2017) är ett exempel på det där de presenterar en designchecklista med syfte att utvärdera 

och integrera TBL genom hela produktlivscykeln. I båtbranschen fanns däremot bristande 

akademisk forskning inom detta, därav såg vi en möjlighet att både teoretiskt och 

praktiskt bidra med kunskap. European Confederation of Nautical Industries rapport 

skriven av Moreau et al. (2009) som berör nautiska aktiviteters påverkan på miljön, 

beskriver som nämnt flera indikationer på att båtindustrin går mer och mer mot hållbarhet. 

Vi har tagit inspiration från dessa indikationer och vår intention är att bygga vidare på 

dessa och mer specifikt besvara frågan, på vilket sätt och till vilken grad företag inom den 

svenska båtindustrin implementerar hållbarhet vid utvecklingen av nya produkter.             

1.4 Problemformulering 

På vilket sätt och till vilken grad implementerar företag inom den svenska 

båtindustrin hållbarhet vid utvecklingen av nya produkter? 

1.5 Syfte 

Syftet går i linje med problemformuleringen och är att skapa en inblick i hur företag inom 

den svenska båtindustrin implementerar hållbarhet i utvecklingen av nya produkter. Det 

teoretiska ramverket är grundpelaren i studien och vår intention är att bidra med större 

förståelse för hur dessa teorier kan associeras med det som faktiskt sker i branschen idag. 

Studien siktar således främst på att öka kunskapen och förståelsen gällande hållbar 

produktutveckling i den svenska båtindustrin, men också att ge en mer sammansvetsad 

bild av hållbar produktutveckling som helhet. För att förtydliga är syftet inte att angripa 

produktutvecklingsprocessen, utan att blicka mer mot designbeslut kopplat till 

produktlivscykeln, tillsammans med interna förutsättningar för utvecklingen av hållbara 

produkter, samt hållbara innovationer.    

1.6 Avgränsningar 

Av personligt intresse ville vi skriva om hållbar produktutveckling i fordonssektorn, dels 

för att det är en spännande sektor men också för att det är en aktuell sektor i relation till 

hållbarhet. Fordonssektorn är dock bred med många delbranscher, vilket gör det svårt för 

oss att angripa fordonssektorn som helhet. Vi har därför valt att fokusera på en av 

delbranscherna, vilket är båtindustrin, då hållbar produktutveckling i hög grad är 

outforskat inom denna industri. Båtindustrin är som nämnt global men vi har valt att 

fokusera på den svenska marknaden. Detta är dels med anledning av att det finns många 

svenska aktörer inom branschen vilket ger ökad tillgång och närhet till producerande 

företag, men även för att Sverige är ett av de båttätaste länderna i världen (ICOMIA, 

2016, s. 90). Vi kommer även att enbart fokusera på motorbåtar och inte segelbåtar, vilket 

främst är med anledning av den låga försäljningen av segelbåtar i Sverige (Lagerqvist & 

Andersson, 2016, s. 18). Med producerande företag menar vi endast företag som tillverkar 

båtar och inte exempelvis företag som tillverkar båttillbehör. Med svenska företag menar 

vi företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, där framförallt det styrande 

organet inom verksamheten opererar i Sverige. Vidare definition av båtindustrin är att 

denna studie kommer att fokusera på tillverkare av fritidsbåtar, vilket innefattar båtar 

ämnade för privat bruk.  

 

Företagets påverkan på miljö och samhället kan angripas på många olika sätt, men i denna 

studie väljer vi att fokusera på de hållbarhetsaspekter som är nära relaterade till 
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produktutveckling. Produktutveckling har främst en nära koppling till miljöaspekten av 

TBL där framförallt resursanvändning, energianvändning, avfall, utsläpp och återvinning 

blir relevant. Vårt fokus kommer därför primärt att läggas på miljöaspekter och mindre 

fokus på sociala aspekter, men den sociala aspekten av TBL kommer dock att beröras till 

viss mån. Den ekonomiska aspekten av TBL kommer att vägas in genomgående i 

rapporten och sättas in i relation till de andra två. Vidare innefattar produktutveckling 

både produkter och tjänster, men i denna studie kommer vi enbart att fokusera på fysiska 

produkter då de aktuella företagen för vår studie har en produktdominerad verksamhet. 

Vi kommer i det teoretiska ramverket att fokusera på designbeslut kopplat till 

produktlivscykeln, interna förutsättningar för utvecklandet av hållbara produkter, samt 

hållbara innovationer. Detta betyder exempelvis att produktutvecklingsprocessen inte 

kommer att beröras på djupet. Det metodologiska fokus i denna studie är en kvalitativ 

forskningsstrategi och därmed utesluts användningen av en kvantitativ strategi samt 

mixed-method. Vidare kommer vår kvalitativa forskningsstrategi att baseras på 

intervjuer, mer specifikt semistrukturerade intervjuer, vilket utesluter andra 

intervjuformat. 

1.7 Begreppsförklaringar 

Båtindustrin: Industrin för båtrelaterade produkter ämnade för privat bruk. Ordet 

industri och bransch har samma betydelse i rapporten men kommer att varvas i texten för 

att skapa mer dynamik och förbättra läsupplevelsen.   

 

Fordonssektorn: Består av flera olika delbranscher som exempelvis bilbranschen, 

båtbranschen, motorcykelbranschen, snöskoterbranschen, och husbilsbranschen.    

 

Hållbarhet: Hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att de 

kommande generationerna blir lidande (United Nations, 1987, s. 11).  

 

Triple Bottom Line (TBL): Hållbar utveckling sägs bestå av tre olika kategorier: 

ekonomisk, miljö och social hållbarhet, vilket tillsammans bildar TBL (Elkington, 1997, 

s. 70). 

 

Produktlivscykeln: Består av en sammankopplad kedja av händelser med start från 

råvaruextraktion, följt av produktion, distribution, användning och end-of-life (Salari & 

Bhuiyan, 2016, s. 297-298) 

 

Design for Environment (DFE): En designmetod för att minimera produkters 

miljöpåverkan (Ulrich & Eppinger, 2014, s. 305). 

 

Hållbar innovation: Framställningen av något nytt som bidrar till ekonomiska, 

miljömässiga och sociala dimensioner (Szekely & Strebel, 2013, s. 468).   
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom denna studies teoretiska utgångspunkter och vi 

kommer att börja med vår förförståelse. Vi kommer därefter gå igenom ontologi, 

epistemologi, angreppssätt och forskningsstrategi, som även sammanfattas i en modell. 

Därefter presenterar vi vår litteratursökning, följt av källkritik och val av teori. Val av 

teori fungerar som en introduktion till vårt teoretiska ramverk, vilket kommer beröras i 

kapitel 3. 

2.1 Förförståelse 

För att kunna förstå och tolka krävs det vissa förutsättningar, då vi aldrig möter världen 

förutsättningslöst (Gilje & Grimen, 2007, s. 179). De förutsättningar vi har bestämmer 

vad vi anser som förståeligt och det ger forskaren en form av riktning i undersökningen 

(Gilje & Grimen, 2007, s. 179). Dessa förutsättningar, som lägger grunden för tolkning 

och förståelse av människor och händelser, kallas ofta för förförståelse och består av 

kunskap av olika slag (Hartman, 2004, s. 191). Denna syn på förförståelse är en del av 

interpretativismen vilket vi återkommer mer till i sektion 2.4 där vi berör epistemologi.     

 

Vår teoretiska förförståelse skiljer sig mellan författarna, Oskar har inriktat sig mot 

affärsutveckling och Nicklas har inriktat sig mot marknadsföring. Vi anser att det är en 

fördel att vi kommer från olika bakgrunder men att vi har den gemensamma nämnaren av 

att ha läst Innovation Management och NPD-kursen tillsammans. Genom detta kan vi 

bidra med olika perspektiv på samma ämne på ett fördelaktigt sätt. Personliga erfarenheter 

är också en viktig del av förförståelsen (Gilje & Grimen, 2007, s. 183; Hartman, 2004, s. 

191). Ingen av oss har tidigare arbetslivserfarenhet inom båtindustrin, men vi har annan 

relevant kunskap inom fordonssektorn. Oskar har tidigare erfarenhet inom deltidsarbete i 

flygbranschen och Nicklas har erfarenhet från deltidsarbete samt praktik i bilbranschen. 

Detta har skapat en förförståelse för fordonssektorn som helhet och vi anser att detta med 

fördel även kan appliceras på båtindustrin till viss mån. Även fast vi inte har praktisk 

arbetslivserfarenhet från båtindustrin har vi båda erfarenhet från båtlivet. Båda våra 

uppväxter har präglats av båtlivet till viss mån, Oskar mer under tidig ålder och Nicklas 

mer under senare åren. Detta har gett oss kunskaper om branschen och båtlivet, samt en 

bra utgångspunkt för denna studie. Vidare gällande ämnet hållbarhet har ingen av oss 

någon praktisk erfarenhet av hållbarhetsarbete, men vi har kontinuerligt arbetat med 

hållbarhet genom kurserna på universitetet. Vi anser därför att vår avsaknad av praktisk 

erfarenhet vägs upp av våra goda teoretiska kunskaper.  

 

En annan del av förförståelsen är värderingar vilket speglar individen, och i detta fall 

forskarens, åsikter och känslor (Bryman & Bell, 2017, s. 60). Vissa menar att värderingar 

inte har någon plats inom vetenskaplig forskning, men detta är ett synsätt som blir allt 

mer ovanligt (Bryman & Bell, 2017, s. 60). Fler accepterar synsättet att värderingar är en 

del av forskningen oavsett om forskaren vill det eller inte, då det är omöjligt för en 

forskare att ha fullständig kontroll över sina värderingar (Bryman & Bell, 2017, s. 60). 

Värderingar får dock inte ta för stor plats och det är därför viktigt att kritiskt reflektera 

över dess påverkan i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2017, s. 61). Vi är medvetna 

om att vi har värderingar när det kommer till hållbarhet, hållbara produkter och 

båtindustrin, samt vi omfamnar även det faktum att vi inte kommer att kunna kontrollera 

dessa fullt ut. Detta har bland annat format våra val i ontologin och epistemologin till stor 

del, vilket vi återkommer till i sektion 2.3 och 2.4. Vi har dock försökt att inte låta våra 
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värderingar ta för stor plats, och därmed försöka minska risken för vinkling av studien. 

Vi strävade efter att åstadkomma detta genom att kritiskt granska varandra, och förde 

kontinuerligt diskussioner internt om våra värderingars påverkan på det som lyfts fram i 

studien. Självklart finns risken att våra värderingar är liknande, men vi anser ändå att 

dessa diskussioner kan minska risken för felaktig vinkling. 

2.2 Översikt av de teoretiska utgångspunkterna 

Tabell 2: Översikt av de teoretiska utgångspunkterna 

Ontologi Konstruktionism 

Epistemologi Interpretativism 

Angreppssätt Deduktion 

Forskningsstrategi Kvalitativ 

2.3 Ontologi 

Ontologi berör verklighetens natur och väcker frågor om vilka antaganden forskaren har 

angående verkligheten och hur världen fungerar (Saunders et al., 2012, 130). Inom 

ontologin finns två huvudsakliga synsätt, objektivism och konstruktionism, där båda dessa 

synsätt har anhängare inom forskningen av företagsekonomi (Saunders et al., 2012, 131). 

Således är båda synsätten accepterade för att producera giltig och meningsfull kunskap 

(Saunders et al., 2012, 131). Den huvudsakliga skillnaden mellan objektivism och 

konstruktionism är på vilket sätt sociala företeelser existerar (Saunders et al., 2012, 131).  

 

Enligt det objektivistiska synsättet existerar sociala företeelser oberoende och externt i 

förhållande till sociala aktörer (Saunders et al., 2012, s. 131) och vi möter dessa sociala 

företeelser med hjälp av konkreta fakta som sociala aktörer inte kan påverka (Bryman & 

Bell, 2017, s. 52). Objektivismen definierar en organisation som ett konkret och påtagligt 

objekt som präglas av standardiserade procedurer, tydliga arbetsfördelningar och en 

tydlig hierarki (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Hur dessa aspekter speglar en specifik 

organisation skiljer sig en aning, men överlag finns förhållningssättet att organisationen 

utgör en verklighet som inte de specifika individerna inom den kan påverka (Bryman & 

Bell, 2017, s. 52). Vi anser inte att detta är applicerbart på den svenska båtindustrin, då 

den består av mindre företag med ett mer entreprenöriellt arbetssätt bestående i högre 

grad av flexibla processer. Detta kan medföra att personer har flera olika arbetsroller som 

sträcker sig över flera olika avdelningar, och att organisationen är uppbyggd mer som ett 

team än en hierarki. Av den anledningen ser vi inte det objektivistiska synsättet som 

tillämpligt i denna studie, då de sociala aktörerna till stor del skapar och formar den 

sociala verkligheten som är hållbar produktutveckling existerande inom branschen och 

inom specifika företag. 

 

Konstruktionismen är motsatsen till objektivismen och ifrågasätter åsikten om att sociala 

företeelser inte kan påverkas av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2017, s. 53; Saunders et 

al., 2012, s. 132). Konstruktionism, även kallas social konstruktionism, menar att världen 

och verkligheten är konstruerad av sociala individer och dessa individer kan tolka 

situationer de befinner sig i på många olika sätt (Saunders et al., 2012, s. 132). 

Individernas uppfattning av verkligenhet gör den relativ, till skillnad från objektivismen 

där verkligheten anses som absolut (Saunders et al., 2012, s. 132). Det är forskarens roll 

att analysera och tolka den subjektiva meningen och verkligheten av individer för att 
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förstå deras motiv, intentioner och ageranden (Saunders et al., 2012, s. 132). Vi har valt 

att använda oss av det konstruktiva synsättet i denna rapport, vilket är med anledning av 

att vi anser att individens syn på verkligheten får avgörande betydelse för vår studie. 

Informanternas verklighetssyn och tolkning av exempelvis ansvar, hot, regleringar, etik 

och efterfrågan relaterat till hållbarhet kommer få stor påverkan på deras motiv, 

intentioner samt faktiska agerande gällande hållbar produktutveckling. För att vi ska 

kunna skapa en förståelse för hur denna sociala företeelse existerar krävs det därför att vi 

gör en subjektiv analys och tolkning av informanternas vy av verkligheten. Vi anser 

således att studien inte hade varit möjlig om vi betraktade organisationerna som 

oberoende av sociala aktörer, i enlighet med det objektivistiska synsättet.   

2.4 Epistemologi 

Epistemologi, även kallat kunskapsteori, beskriver inställningen till befintlig och 

godtagbar kunskap inom ett ämnesområde (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Det finns tre 

huvudsakliga synsätt inom epistemologin: positivism, realism och interpretativism 

(Bryman & Bell, 2017, s. 47-49). Den största skillnaden mellan dessa synsätt är om de 

naturvetenskapliga principerna, metoderna och verklighetsbilderna ska appliceras vid 

studier av den sociala verkligheten eller inte (Bryman & Bell, 2017, s. 47).  

 

Positivism använder sig av traditionell naturvetenskaplig metodologi och endast kunskap 

som är observerbar kan anses vara faktiskt kunskap (Patel & Davidson, 2011, s. 26; 

Bryman & Bell, 2017, s. 47). Den positivistiska forskarens personliga läggning ska inte 

kunna påverka forskningsresultatet och denne ska vidhålla en objektivitet i sitt arbete 

(Patel & Davidson, 2011, s. 27). Realismen är lik positivismen då den förutsätter en 

objektiv verklighet frånkopplad från människans subjektiva bedömningar, samt att 

insamling och granskning av data ska ske enligt ett enhetligt angreppssätt (Bryman & 

Bell, 2017, s. 48). Synsättet skiljer sig dock en aning från positivismen genom att den 

även resonerar kring hur vi upplever vår omvärld samt möjligheterna att påverka den 

(Saunders et al., 2012, s. 136). Vi anser att det realistiska synsättet är mer gynnsamt för 

vår del än det positivistiska, då den är lite mer dynamisk. Problemet ligger dock i 

exkluderingen av subjektiva bedömningar, på samma sätt som i positivismen. Vår 

förförståelse lägger grunden för vad vi anser som förståeligt i studien (Gilje & Grimen, 

2007, s. 179), samtidigt som att våra värderingar kommer att ha en påverkande roll oavsett 

om vi vill det eller inte (Bryman & Bell, 2017, s. 60). Detta försvårar vår förmåga att inte 

inkludera subjektiva aspekter och därmed bibehålla en fullständig objektivitet, vilket 

komplicerar användningen av det positivistiska och realistiska synsättet.   

 

Interpretativism bygger på att studera och tolka människans förutsättningar, samt 

försöker till skillnad från positivismen att fokusera mer på helheten än de individuella 

delarna av ett forskningsproblem och vikt läggs på att förstå istället för att förklara (Patel 

& Davidson, 2011, s. 28-29). Forskare inom detta synsätt använder sin egen förförståelse 

för att tolka och förstå informanternas perspektiv, vilket ställer krav på dennes empatiska 

förmåga (Patel & Davidson, 2011, s. 29; Saunders et al., 2012, s. 137). Denna studie 

kommer att använda sig av ett interpretativistiskt kunskapsperspektiv för att med hjälp av 

vår förförståelse kunna förstå och tolka hållbarhetsintentioner i branschen. Den 

förförståelse vi kommer att förlita oss på är våra teoretiska och praktiska kunskaper inom 

ämnet och inom branschen, som berördes i sektion 2.1. Denna förförståelse kommer 

sedan att hjälpa oss förstå och tolka företagens arbete och ageranden gällande våra tre 

teoretiska huvudämnen i form av design och produktlivscykeln, interna förutsättningar, 
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samt hållbara innovationer. Precis som med konstruktionismen kommer vi att subjektivt 

försöka tolka informanternas yttringar och handlingar gällande dessa ämnen. På detta sätt 

försöker vi att förstå istället för att förklara deras intentioner och avsikter i hållbar 

produktutveckling. 

2.5 Angreppssätt 

Att relatera teori och verklighet till varandra är en central del av forskarens arbete och har 

stor påverkan på designen av ett forskningsarbete (Patel & Davidson, 2011, s. 23; 

Saunders et al., 2012, s. 143). Det finns tre huvudsakliga arbetssätt för att relatera teori 

och empiri: Induktion, abduktion och deduktion (Patel & Davidson, 2011, s. 23).  

 

Induktion är ett arbetssätt där fokus läggs på att förstå ett specifikt problem genom 

insamling av data utan att basera det på tidigare teorier (Saunders et al., 2012, s. 146). 

Idén är att insamlingen av data ska ske genom teorineutrala observationer (Hartman, 

2004, s. 151) och den insamlade datan ska användas för att formulera en ny teori (Patel 

& Davidson, 2011, s. 24). Induktion utgår därmed från det specifika för att bidra med 

teorier till det generella (Patel & Davidson, 2011, s. 25), vilket visas av figur 1. Abduktion 

är en kombination av induktion och deduktion i och med att forskaren startar med det 

induktiva arbetssättet och avslutar med det deduktiva (Saunders et al., 2012, s. 147). Först 

sker en observation av ett enskilt fall, vilket leder till formuleringen av teori, som sedan 

testas med ytterligare empiri (Patel & Davidson, 2011, s. 24). Vi kommer inte att använda 

oss av varken induktion eller abduktion. Förutom att teorin är ryggraden i vår studie, är 

detta med anledning av att både den induktiva och abduktiva metoden bygger på 

teorineutrala observationer, men problemet är att teorineutrala observationer är nästintill 

omöjliga att utföra (Hartman, 2004, s. 158; Patel & Davidson, 2011, s. 24). Vår 

förförståelse och kunskap styr riktningen av undersökningen vilket utesluter förmågan att 

observera teorineutralt (Hartman, 2004, s. 158; Patel & Davidson, 2011, s. 24). Vår 

förförståelse av båtbranschen, produktutveckling och hållbarhet försvårar därför den 

induktiva och abduktiva metoden. Vidare är inte syftet med denna studie att gå från det 

praktiskt specifika till det teoretiskt generella, vilket enligt figur 1 motsäger användningen 

av det induktiva arbetssättet. Vi har dock försökt att diskutera överförbarheten av 

resultatet utanför studiens kontext, se sektion 6.4, men detta är enbart ett resonemang och 

inte något vi har försökt att bevisa.  

 

   
Figur 1. Deduktivt och induktivt angreppssätt (Patel & Davidson, 2011, s. 25) 

 

Deduktion kännetecknas av att forskaren utgår från det generella och allmänna, för att 

sedan applicera det på enskilda och specifika företeelser (Patel & Davidson, 2011, s. 23). 

Utgångspunkten är således i befintlig teori, vilket i vårt fall är teorier inom hållbar 
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produktutveckling, för att sedan testas i ett aktuellt fall, vilket är båtindustrin. Teorin 

testas med hjälp av insamling och analys av data för att pröva dennes giltighet i det 

specifika fallet (Saunders et al., 2012, s. 145). Att arbeta deduktivt kan dock innebära en 

risk, då det kan hindra nya upptäckter då forskaren är låst i det befintliga (Patel & 

Davidson, 2011, s. 23). Vi har valt att använda oss av det deduktiva arbetssättet i vår 

studie, då teorin är ryggraden för vår studie. Teorierna inom hållbar produktutveckling 

ger oss den grunden och verktygen som krävs för att undersöka samt förstå arbetet inom 

den svenska båtindustrin. Vi går därmed från en generell syn på hållbar produktutveckling 

till att diskutera specifika praktiska resultat inom branschen utifrån vår empiriska data. 

Det deduktiva arbetssättet begränsar vår studie till en viss grad, då den baseras på 

befintliga teorier och därmed gör det svårt att bidra med nya teorier. Att skapa nya teorier 

är dock inte syftet med vår studie, då vi istället huvudsakligen fokuserar på att undersöka 

hur befintliga teorier kan associeras med det som sker i branschen idag.   

2.6 Forskningsstrategi  

Det finns två huvudsakliga forskningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ. Distinktionen 

mellan de två har varit tvetydig, men på senare tid finns det mycket som tyder på att 

skillnaderna blir både tydligare och viktigare (Bryman & Bell, 2017, s. 58). Den tydligaste 

skillnaden mellan de två är att den kvantitativa, som namnet beskriver, använder 

kvantifiering i större grad och är mer numeriskt fokuserat (Bryman & Bell, 2017, s. 58). 

Skillnaderna stannar dock inte där, utan sträcker sig även till andra aspekter gällande 

genomförandet av företagsekonomisk forskning. I tabell 3 återfinns de grundläggande 

skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ strategi presenterat av Bryman och Bell 

(2017, s. 58). I den kvantitativa kolumnen ser vi att det deduktiva synsättet är vanligast 

använt där teorin lägger grunden för datainsamlingen och analysen. Vidare är det 

positivistiska synsättet på kunskap vanligt tillsammans med det objektivistiska synsättet 

på verkligheten och världens existens. I den kvalitativa strategin blir istället induktionen 

vanligare där tyngden ofta läggs på att generera nya teorier. Vidare blir tolkning och 

subjektiv mening vanligt för att förstå individers sociala verklighet (interpretativism) och 

verklighetssynen konstruktionism tar ofta plats i strategin.  

 

Tabell 3: Grundläggande skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. 

(Bryman & Bell, 2017, s. 58).    

 Kvantitativ Kvalitativ 

Teorins roll i forskningen  Deduktiv Induktiv 

Epistemologisk inriktning Positivism Interpretativism  

Ontologisk inriktning  Objektivism Konstruktionism  

 

Även om tabell 3 visualiserar tydliga skillnader mellan de två forskningsstrategierna är 

det viktigt att inte driva en “kil” mellan dem, då distinktionerna inte är orubbliga och då 

en studie inte nödvändigtvis behöver använda sig av de grundläggande och generella 

dragen (Bryman & Bell, 2017, s. 59). Vi har valt att använda oss av den kvalitativa 

forskningsstrategin, för att möjliggöra djupintervjuer och därigenom i detalj angripa och 

skapa en förståelse för ämnet. En annan anledning till valet var att populationen av 

svenska företag inom båtbranschen var begränsad i mängd, vilket försvårade möjligheten 

att få tillräcklig med kvantitativ data. I vår kvalitativa forskningsstrategi har vi dock inte 

valt att följa de generella dragen fullt ut. Det generella draget inom kvalitativ forskning 

gällande teorins roll är det induktiva synsättet, men vi har valt det deduktiva synsättet då 

befintlig teori fungerar som bas i vår studie. Gällande epistemologin och ontologin är vi 
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dock i linje med kvalitativ forskning, då vi anser att subjektiv tolkning av kunskap och 

verklighet är mest gynnsamt för vår studie. Detta var också en bidragande faktor till valet 

av kvalitativ forskningsstrategi.         

2.7 Litteratursökning 

Det finns många olika källor att hämta kunskap från, där de vanligaste är böcker samt 

artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Patel & Davidson, 2011, s. 42). Dessa 

källor finns både i tryckt och elektronisk version, men litteratursökningen i sig är överlag 

densamma för båda typerna (Patel & Davidson, 2011, s. 43). Litteratursökningen pågår 

under hela arbetets gång och är en dynamisk process (Patel & Davidson, 2011, s. 44), 

vilket Finfgeld-Connett och Johnson (2012, s. 197) stödjer detta och menar att 

litteratursökningsprocessen kräver vaksamhet och kontinuerlig omkalibrering.  

 

Det är viktigt att rapportera litteratursökningsprocessen, och göra den transparent för 

externa parter att ta del av (Wilson, 2009, s. 430). Att presentera 

litteratursökningsprocessen i detalj är dock nästintill omöjligt, med anledning av att 

litteratursökningen är en komplex och ostrukturerad process (Finfgeld-Connett & 

Johnson, 2012, s. 200). Vi kommer därför att presentera mer övergripande hur vi har gått 

tillväga i vår litteratursökning. Patel och Davidson (2011, s. 44) beskriver en typisk 

arbetsgång vid litteratursökningen vilket vi har valt att följa i vår studie. Arbetsgången 

består av sex olika steg och kommer att presenteras härnäst.  

 

Steg 1: Förberedelser 

För en effektiv litteratursökning krävs det att det finns ett tydligt syfte och en tydlig 

frågeställning, för att på så sätt kunna avgränsa ämnesområdet och kunna söka efter 

relevanta begrepp samt ämnen (Patel & Davidson, 2011, s. 44). Dessa kan sedan användas 

för att skapa sökord som kan leda litteratursökningen i rätt riktning (Patel & Davidson, 

2011, s. 45). Vi har spenderat mycket tid i steg 1 för att på så sätt effektivisera sökningen 

och för att lättare kunna filtrera bort irrelevant litteratur för vår studie. Vi har lagt främst 

mycket tid på att klargöra vår frågeställning samt syftet, då dessa lägger grunden för 

studien och är därmed en ledstjärna för sökning av befintlig litteratur. Den grunden vi har 

lagt i detta steg har hjälpt oss att navigera i de resterande stegen. 

 

Steg 2: Införskaffa en introduktion till ämnet 

Det här är det initiala steget i litteratursökningen och här kan exempelvis 

översiktslitteratur i form av kursböcker användas (Patel & Davidson, 2011, s. 44-45). För 

att få en bra överblick och en större förståelse för ämnet valde vi att vända oss mot 

kursböcker inom ämnen relevanta för hållbar produktutveckling. Dessa kursböcker gav 

oss en bred vy av ämnet vilket vi sedan kunde bygga vidare på i form av annan 

vetenskaplig litteratur, främst genom artiklar. Finfgeld-Connett och Johnson (2012, s. 

197) stödjer detta och menar att denna breda sökning sedan kan smalnas av till mer 

specifika ämnen ju längre projektet fortgår. Vidare i studien har vi främst valt att använda 

oss av vetenskapliga artiklar, men vi har stundtals valt att komplettera med “grå litteratur” 

i form av exempelvis kursböcker och avhandlingar. Finfgeld-Connett och Johnson (2012, 

s. 197) menar dock att även dessa “grå källor” kan vara gynnsamt att använda.       

 

Steg 3: Välj lämpliga sökverktyg 

Här gäller det att välja verktyg och databaser som gör det möjligt att finna relevant 

litteratur för problemet (Patel & Davidson, 2011, s. 44-45). En av de vanligaste metoderna 
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för att finna relevant litteratur är att söka i biblioteksdatabaser (Wilson, 2009, s. 430). 

Umeå Universitetsbiblioteks databas har haft en central roll för litteratursökningen i 

denna studie, men vi har också använt sökverktyget Scopus som fungerar i symbios med 

Umeå Universitetsbiblioteks databas. Även Google Scholar har stundtals använts, men 

enbart om källan inte funnits tillgänglig via de två förstnämnda verktygen. Vi upplever 

att dessa verktyg tillsammans till stor del är kompletta och vi har därför inte upplevt ett 

behov av att använda andra sökverktyg. 

 

Steg 4: Sökning av litteratur 

I sökning av litteratur är valen av sökord mycket viktigt (Ejvegård, 2009, s. 90). Exempel 

på de huvudsakliga sökorden vi använde oss av var: Sustainable product development, 

sustainability, product life cycle, design for environment, sustainable innovation, top 

management commitment, cross functional teams, och competence. Dessa sökord 

kombinerades oftast med varandra och även andra termer inkluderas i sökningarna, vilket 

Patel och Davidson (2011, s. 44-45) framhäver fördelen med. Den främsta sökningen av 

litteratur skedde dock genom att granska tidigare artiklars referenslistor, vilket Wilson 

(2009, s. 430) anser är ett bra sätt för att finna relevanta studier.  

 

Steg 5: Ta fram rätt material     

Detta steg berör en del källkritik vilket vi inte kommer att behandla här, utan i nästa 

sektion (2.8). Viktigt i detta steg är dock att välja källor som bidrar till studien, och där 

en mycket stor mängd källor inte nödvändigtvis behöver vara bättre än en mindre mängd 

(Finfgeld-Connett & Johnson, 2012, s. 197). Vi har försökt att sträva efter detta koncept 

och enbart valt att inkludera källor som bidrar till vår studie. Källor i utfyllnadssyfte har 

således exkluderats. Vi har dock i vissa fall valt att dubbel- och trippelreferera till vissa 

meningar, med syfte att öka tillförlitligheten till viktiga och centrala påståenden.     

 

Steg 6: Utvärdera 

Frågor som kan ställas i detta skede är om vi har rätt mängd och rätt typ av källor (Patel 

& Davidson, 2011, s. 44). Då litteratursökningen är en dynamisk process bör 

utvärderingen ske genom hela studien och detta steg bör därför inte ses som det 

avslutande steget som sker en gång. Vi har eftersträvat detta förhållningssätt i studien då 

vi har gått tillbaka till litteratursökningsprocessen när nya tankar har uppstått eller vid 

exempelvis tips och råd från handledaren. Vi har således haft ett öppet förhållningssätt 

och varit dynamiska när det kommer till att komplettera och stundtals även exkludera 

litteratur. 

2.8 Källkritik 

Enligt Thurén (2013, s. 4) används källkritik för att värdera källor och deras 

tillförlitlighet. Thurén (2013, s. 4) presenterar även fyra typer av källkritiska principerna 

som forskare kan förhålla sig till: Äkthet, Tidssamband, Oberoende och Tendensfrihet 

(Thurén, 2013, s. 7-8). Vi har valt att följa dessa kriterier i denna studie för att därmed 

säkerställa en hög trovärdighet för våra utvalda källor. De fyra kriterierna kommer att 

presenteras härnäst.  

 

Äkthetskrav 

En källas äkthet avgörs av till vilken grad en källa är vad den utger sig för att vara, samt 

att den inte är en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). Det är därför viktigt att vara medveten 

om att en källa kan vara förfalskad, vilket även kan ske inom vetenskapen (Thurén, 2013, 
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s. 17). För att säkerställa äktheten, men även kvaliteten, av våra källor har vi i så hög mån 

som möjligt valt att använda oss av peer-review granskade källor. Enligt Wilson (2009, 

s. 435-436) stödjer många forskare peer-reviews roll för validering av källor, men Wilson 

lyfter också fram att icke peer-review källor inte nödvändigtvis behöver vara sämre när 

det gäller exempelvis reliabilitet och validitet. Alla förutom två av de vetenskapliga 

artiklarna som användes i denna studie var peer-review granskade. Vi känner oss dock 

trygga med att använda dessa två ändå, då de båda kommer från Harvard Business Review 

som har hög kredibilitet i sammanhanget. Utöver detta har vi även använt oss av två 

doktorsavhandlingar, vilka heller inte är peer-reviewed granskade. Vi känner oss dock 

trygga med användandet av dessa då de båda härstammar från högt ansedda universitet i 

form av Stanford University och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi hade 

även två stycken konferenspapper som inte var peer-reviewed, men vi granskade dessa 

genom att titta djupare in på själva konferensen. Båda konferenserna var etablerade i 

respektive ämnesområde där båda hade ägt rum i flera årtionden, vilket vi ansåg gjorde 

dem tillförlitliga. Vi har även använt en del böcker, och då framförallt i kapitel ett, två 

och fyra. Vi känner dock att dessa böcker har tillförlitlighet, då de dels är utgivna av 

etablerade och stora publikationsbolag, men också med anledning av att vi har använt en 

del av dem som kurslitteratur under åren. Främst tillförlitlighet känner vi dock med 

anledning av att vi fann många av dem genom att vetenskapliga artiklar hade refererat till 

dem. 

 

Oberoendekrav 

En källa ska vara oberoende och forskare bör veta varifrån presenterad fakta har sitt 

ursprung (Ejvegård, 2009, s. 71). Den ursprungliga källan till informationen kallas för 

primärkälla, medan information som har gått i flera led kallas för sekundärkällor (Thurén, 

2013, s. 45). Primärkällor är mer tillförlitliga (Thurén, 2013, s. 45) och genom användning 

av det kan risken för förvanskningar minskas (Ejvegård, 2009, s. 71; Johansson Lindfors, 

1993, s. 89). Johansson Lindfors (1993, s. 89) menar därför att sekundärkällor bör 

undvikas. Vi har enbart använt oss av primärkällor i denna studie vilket har underlättat 

arbetet med att nå oberoendekravet.  

 

Tidssamband 

Ett sätt att se på tid är att det i allmänhet är bättre att gå till en nyare källa än en äldre 

(Ejvegård, 2009, s. 72). Antagandet i detta synsätt är att professionella forskare har 

noggrant tagit hänsyn till äldre forskning och att den nyare forskningen är en förbättrad 

och aktuellare version av det (Ejvegård, 2009, s. 72). Det finns dock undantag för detta 

(Ejvegård, 2009, s. 72) och i vissa fall kan äldre källor ha högre tillförlitlighet tack vare 

validering av tidens gång (Thurén & Strachal, 2011, s. 14). I denna studie har vi främst 

valt att använda nyare typ av forskning för att få en aktuell bild av hållbar 

produktutveckling, exempelvis Fernandes et al. (2017). Vi har dock valt att använda äldre 

källor i vissa grundläggande koncept, som till exempel definitionen av TBL (Elkington, 

1997) och hållbarhet (United Nations, 1987), då dessa är frekvent citerade i modern 

forskning. 

 

Tendensfrihet 

För att uppnå kraven på tendensfrihet bör en källa vara opartisk och utan intresse av att 

ge en skev bild av verkligheten (Thurén, 2013, s. 63). En källkritiker bör vara skeptisk i 

granskningen av sina källor, då ingen av dem kan antas vara helt opartisk och objektiv 

(Thurén & Strachal, 2011, s. 18). Politiska, ekonomiska och personliga intressen är 

exempel på faktorer med påverkan på hur partisk en källa är, men en jämförelse av källor 
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med motsatta intressen kan motverka risken för att en källa förvrider sanningen (Thurén 

& Strachal, 2011, s. 18). Det är svårt att veta fullt ut på vilket sätt en källa är partisk, men 

vi har i störst möjliga mån försökt att använda oss av olika källor för att förklara ett 

fenomen och på så sätt skapa en mer tillförlitlig bild av verkligheten. Vi är medvetna om 

att även vi kan vara partiska i valet av källor, oavsett om vi är medvetna om det eller inte, 

men vi har dock försökt att även inkludera källor som ger en mer kritisk bild av våra 

egenintressen.  

2.9 Val av teori  

Teori definieras som ett system av relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av en 

företeelse och skapar en förståelse för innebörden av den (Patel & Davidson, 2011, s. 22). 

I den samhällsvetenskapliga forskningen är det vanligt att använda flera olika teorier, om 

alla de valda teorierna har ett betydande förklaringsvärde (Patel & Davidson, 2011, s. 22). 

Teorierna kan ses som jämbördiga och stundtals konkurrerande med varandra, men 

tillsammans bildar de ett teoretiskt ramverk där teorierna verkar i symbios (Patel & 

Davidson, 2011, s. 22). Valet av teorier ska i regel vara tätt förknippat med syftet och 

problemformuleringen (Johansson Lindfors, 1993, s. 87) och genom vår litteratursökning 

kunde vi hitta relevanta teorier. 

 

Det teoretiska ramverket i denna studie består av teorier i form av designbeslut kopplat 

till produktlivscykeln, interna förutsättningar (kompetenser, top management 

commitment, krossfunktionella team), samt hållbara innovationer. Designbeslut kopplat 

till produktlivscykeln fungerar som en grundpelare för vårt teoretiska ramverk och får 

störst utrymme i studien. Detta är med anledning av att både designen (May et al., 2012, 

s. 438) och produktlivscykeln (Nidumolu et al., 2009, s. 63) är så pass centrala för hållbar 

produktutveckling. Vi ser dock betydelsen av att inkludera de andra teorierna också, med 

tanke på att de har ett betydande förklaringsvärde för hållbar produktutveckling. Även 

om teorierna kan ses som konkurrerande med varandra, ser vi dem i denna studie som en 

enhet där de tillsammans förklarar och skapar en förståelse för hållbar produktutveckling. 

Teorierna verkar därmed i symbios och skapar ett gynnsamt teoretiskt ramverk.  

 

Modeller används ofta av forskare och är ett fördelaktigt sätt för att visualisera en teori 

(Patel & Davidson, 2011, s. 22). Modeller kan fungera som en länk mellan olika teorier 

och skapa en relation mellan olika begrepp (Patel & Davidson, 2011, s. 22). I det 

teoretiska ramverket kommer vi att presentera fem olika figurer för att visualisera 

teorierna och länkarna mellan dem. Exempel på dessa är figur 3 som visualiserar 

produktlivscykeln och figur 6 som visualiserar hållbar innovation. Texten i det teoretiska 

ramverket kretsar kring modellerna och gör detta för att underlätta läsarens förståelse för 

teorierna samt dess koppling till hållbar produktutveckling. 
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3. Teoretiskt ramverk  
Grundpelarna i denna studie är designbeslut kopplat till produktlivscykeln, interna 

förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter, samt hållbara innovationer. 

Dessa kommer att beröras på djupet i detta kapitel. Vi inleder dock med att beskriva 

produktutvecklingsprocessen kortfattat. Därefter går vi igenom designbeslut kopplat till 

produktlivscykeln, vilket har en ledande roll i kapitlet. Sedan berörs interna 

förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter som inkluderar kompetens, top 

management commitment och krossfunktionella team.  

3.1 Produktutvecklingsprocessen 

För att inleda detta teoretiska ramverk beskrivs produktutvecklingsprocessen kortfattat. 

Som nämnt är syftet med denna studie inte att följa produktutvecklingsprocessen i sig, 

men vi anser att det fortfarande är av vikt att nämna den vid tal om produktutveckling.  

Produktutvecklingsprocessen beskriver de steg ett företag går igenom för att skapa, 

designa och marknadsföra nya produkter (Ulrich & Eppinger, 2014, s. 42). Denna process 

är unik för varje företag och samma företag kan även använda sig av olika processer för 

olika produkter (Ulrich & Eppinger, 2014, s. 42). Den vanligaste 

produktutvecklingsprocessen beskrivs dock som en linjär modell med åtta steg. Dessa 

åtta steg är idégenerering, idégranskning, koncepttestning, affärsanalys, framtagning, 

testmarknadsföring, kommersialisering och till sist utvärdering (Trott, 2017, s. 498). 

Verkligheten ser dock annorlunda ut och processen är mycket sällan linjär. Processen är 

mer dynamisk och olika steg sker ofta jämnlöpande (Trott, 2017, s. 499). Vidare i detta 

teoretiska ramverk kommer vi beröra på djupet de delar av hållbar produktutveckling som 

är i fokus i denna studie, nämligen: Designbeslut kopplat till produktlivscykeln, interna 

förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter, samt hållbara innovationer.   

3.2 Översikt av det teoretiska ramverket 

Figur 2 ger en översikt av det teoretiska ramverket för denna studie och det teoretiska 

ramverket kommer att följa samma struktur som visas av figuren. 

 

 
Figur 2: Översiktsmodell över det teoretiska ramverket. Modellen är konstruerad av 

författarna själva. 
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3.3 Designbeslut och produktlivscykeln 

Produktlivscykeln är en grundpelare för hållbar produktutveckling (Nidumolu et al., 

2009, s. 63), då hållbar produktutveckling fokuserar på att minimera en produkts sociala 

och miljömässiga påverkan genom hela dennes livscykel (Fernandes et al., 2017, s. 775; 

Salari & Bhuiyan, 2016, s. 297). Hur hållbar produkten faktiskt blir är beroende av de 

beslut som tas i vardera del av cykeln (Baumann et al., 2002, s. 413). Produktlivscykeln 

består av en sammankopplad kedja av händelser med start från råvaruextraktion, följt av 

produktion, distribution, användning och end-of-life (Salari & Bhuiyan, 2016, s. 297-298; 

Ljungberg, 2007, s. 467). Begreppet livscykel kopplas ofta till metaforen vagga-till-grav 

(Fuller, 1999, s. 48), men senare litteratur går mer mot metaforen vagga-till-vagga där 

återvinning, återtillverkning och återanvändning får större betydelse (Fernandes et al., 

2017, s. 777). Figur 2 visualiserar produktlivscykeln och skapandet av vagga-till-vagga.  

 

 
Figur 3: Produktlivscykeln (Fernandes et al., 2017, s. 778). 

 

För att fullt ut integrera TBL i produktutvecklingen krävs det att företag tar hela 

produktlivscykeln i beaktning (Klöpffer, 2003, s. 158). Om företag enbart skulle fokusera 

på att integrera TBL i ett isolerat steg i produktlivscykeln finns det en risk att det kan 

medföra negativa konsekvenser för de andra stegen i cykeln (Klöpffer, 2003, s. 158). De 

negativa konsekvenserna för de andra stegen kan i många fall vara större än de positiva 

konsekvenserna för det isolerade steget och därmed eliminera de upplevda fördelarna av 

TBL-integreringen (Klöpffer, 2003, s. 158). Salari & Bhuiyan (2016, s. 297) presenterar 

en ytterligare anledning till att det är en förutsättning för hållbar produktutveckling att 

angripa hela cykeln och inte bara separata delar. De menar att det i varje steg skapas både 

inputs (exempelvis material-, energi- och vattenkonsumtion) och outputs (exempelvis 

utsläpp, avfall, produkter och biprodukter) vilket innebär att företag måste arbeta med 

hela kedjan för att effektivt implementera hållbarhet. Det blir därför relevant för oss i 

denna studie att undersöka hur svenska företag inom båtindustrin integrerar hållbarhet 

genom hela produktlivscykeln och inte bara separata delar.   

 

När produkten gör entré på produktionslinjen är dennes attribut i stort sätt fixerade 

(Baumann et al., 2002, s. 413). I produktionen och i de senare skedena i produktlivscykeln 

ökar kunskapen om produkten vilket kan leda till viljan att förändra den, detta är dock 

svårt då enbart mindre förändringar kan göras i detta skede (Luttropp & Lagerstedt, 2006, 
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s. 1397). Det innebär att om viljan att göra produkten hållbar och i linje med TBL uppstår 

efter produktionssteget, skapas ofta problem. Det är estimerat att 80-90 % av en produkts 

påverkan på sociala och miljömässiga faktorer styrs av beslut i produktutvecklingen och 

mer specifikt av beslut gällande designen (May et al., 2012, s. 438). Detta innebär att 

designbeslut har en avgörande roll för produktens nivå av hållbarhet (May et al., 2012, s. 

438; Salari & Bhuiyan, 2016, s. 298). Därav, för att undersöka hur svenska företag inom 

båtindustrin implementerar hållbarhet genom hela produktlivscykeln krävs det att vikt 

läggs på designbesluten. De designbeslut som båtföretagen tar vid utvecklingen av nya 

båtar kommer att styra hur hållbar produkten blir genom hela produktlivscykeln och 

kommer därför få stort fokus i denna studie. I nästa sektion (3.3.1) kommer vi att beröra 

den designmetod som vi har utgått från för att analysera svenska båtföretags designbeslut.           

3.3.1 Designmetoder  

Design är i många industrier den huvudsakliga komponenten i produktutvecklingen 

(Trott, 2017, s. 15) och det finns en mängd olika designmetoder i litteraturen med syfte 

att assistera produktutvecklare i arbetet med att integrera hållbarhet vid framtagningen av 

nya produkter (Bovea & Péres-Belis, 2012, s. 63; Salari & Bhuiyan, 2015, s. 298-299). 

Dessa metoder sträcker sig från att vara generella till att vara detaljerade och analytiska 

(Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1398). Vi har valt att använda oss av mer generella 

metoder med främsta anledningen av att de analytiska metoderna tenderar att bli för 

detaljerade och specifika. Dessa metoder ger ofta mycket specifika anvisningar och 

hjälpmedel i design samt utformningssyfte och ger oss därför inte den mer överblickande 

och strategiska delen av hållbar produktutveckling som vi söker. Inom de generella 

verktygen och metoderna finns det ett stort utbud att välja bland. Vi har dock valt den 

som vi tycker hjälper oss bäst att förstå och analysera arbetet med hållbar 

produktutveckling inom båtindustrin, samt som är en av de mest etablerade i litteraturen.  

 

Ett generellt verktyg som är väl etablerat i litteraturen är Design for X (DFX). DFX är i 

sig ingen metod men det är samlingstermen för i huvudsak designmetoderna Design for 

Manufacturing, Design for Assembly, Design for Disassembly, Design for Recyclability, 

Design for Reuse/Remanufacturing och Design for Environment (Fernandes et al., 2017, 

s. 779). Den sistnämnda, Design for Environment (DFE), är dock den mest citerade 

metoden av DFX och den mest kompletta (Fernandes et al., 2017, s. 778). Detta lägger 

grunden för vårt val av att fokusera främst på DFE-metoden i denna studie. DFE-

strategier berör varje del av produktlivscykeln (Ulrich & Eppinger, 2014, s. 313) medan 

de andra DFX-verktygen är mer fokuserade på separata delar av cykeln (Fernandes et al., 

2017, s. 778-779), se figur 4. DFE-strategier bör dock ha stöd från de andra DFX-

verktygen för att effektivt främja hållbarhet genom hela produktlivscykeln (Fernandes et 

al., 2017, s. 782). De DFE-strategier vi presenterar fortsättningsvis har stöd från andra 

DFX-verktyg. 

 

Det finns många forskare som har hanterat DFE genom årtiondena, exempelvis Hertwich 

et al. (1997) och Sroufe et al. (2000), men vi har främst valt att använda oss av artikeln 

skriven av Fernandes et al. (2017). Detta är dels med anledning av att den ger omfattande 

DFE-strategier (med stöd av DFX) genom hela produktlivscykeln, dels för att den är från 

2017 och därmed aktuell, men också för att den ger rekommendationer anpassade för 

fordon. Fernandes et al. (2017, s. 779) delar upp produktlivscykeln i tre huvudsakliga 

steg: före användning, användning och efter användning, vilket kan ses i figur 4. Luttropp 

och Lagerstedt (2006, s. 1401) stödjer också denna uppdelning av produktlivscykeln, och 

dessa tre huvudsakliga steg kommer att beröras härnäst. De DFE-strategier som 
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Fernandes et al. (2017) presenterar kommer att utgöra grunden i dessa tre steg, men 

kommer att stödjas och kompletteras genom annan litteratur.     

 

Figur 4: Designbeslut i tre huvudsakliga steg i produktlivscykeln. Modellen är 

konstruerad av författarna själva, men är baserad på Fernandes et al. (2017, s. 779) och 

Luttropp och Lagerstedt (2006, s. 1401).         

3.3.2 Steg 1: Före användning 

Som figur 4 visar är det övergripande målet i detta steg att designa produkten på ett sätt 

som minimerar och optimerar resursanvändningen (Fernandes et al., 2017, s. 779). Detta 

kan åstadkommas genom strategiska materialval samt effektiv produktion och 

distribution.    

 

En viktig del av steg 1 är att använda material som har en minimal påverkan på miljön 

och samhället, där material som bidrar till att skapa farliga och giftiga utsläpp under 

förädling bör exkluderas (Fernandes et al., 2017, s. 781; Mulder, 2006, s. 201). Om farliga 

och giftiga ämnen måste användas bör dessa användas i så liten mån som möjligt 

(Fernandes et al., 2017, s. 781; Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1401). Vidare är det av 

vikt att minimera mängden av material och minimera användningen av olika material 

(Fernandes et al., 2017, s. 781; Ljungberg, 2007, s. 466). Det ska dock enbart göras om 

funktionen och kvaliteten av produkten inte försämras (Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 

1401). Det är med anledning av att hållbarhetsaspekter måste vägas i förhållande till andra 

attribut i produkten, då hållbarhetsaspekter aldrig kan vara den enda prioriteten (Luttropp 

& Lagerstedt, 2006, s. 1397). Gällande materialval blir också val av leverantör av vikt, 

där både sociala och miljömässiga faktorer behövs tas i beaktning (Bai & Sarkis, 2010, s. 

254). Miljömässiga faktorer som bland annat bör tas i beaktning vid val av leverantör är 

hur mycket vikt leverantören lägger på att minimera resurskonsumtionen samt utsläpp 

(Bai & Sarkis, 2010, s. 254). Sociala faktorer som blir av vikt att reflektera kring är bland 

annat arbetsförhållande och mänskliga rättigheter (Bai & Sarkis, 2010, s. 255) 

            

Gällande produktionen menar Fernandes et al. (2017, s. 781) att produkten bör vara 

designad så att den resurseffektivt kan produceras genom verkningsfulla processer och 

minimala monteringssteg. Genom detta kan företaget minimera konsumtionen av energi, 

vatten och material, samt utsläpp och avfall relaterat till produktionen (Ulrich & 

Eppinger, 2014, s. 315; Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1401). Fuller (2009, s. 141) menar 

att genom att simplifiera produkten och produktionsprocessen som tillverkar den kan en 
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hel del utsläpp minskas. Genom denna simplifiering och minskning av komplexitet kan 

antal steg i produktionen minskas och därmed minska riskerna för negativ påverkan på 

miljön (Fuller, 1999, s. 141). Detta stödjs även av Telenko et al. (2008, s. 4) som 

förespråkar minskad komplexitet av produkten, vilket kan leda till färre monteringssteg 

och minskad risk för spill och misstag i produktionen. Telenko et al. (2008, s. 7) är även 

tydlig med att produktion, men även distribution, kan verka orelaterade till produktdesign 

men lyfter det faktum att så är inte fallet. Detta leder oss in på nästa del av steg 1, nämligen 

distribution och transport.     

 

Produkten bör vara designad på ett sätt som gör den lätt att transportera och lagra 

(Fernandes et al, 2017, s. 781; Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1401), vilket således kan 

minska utsläppen (Ulrich & Eppinger, 2014, 313). En strategi för att göra detta enligt 

Telenko et al. (2008, s. 4) är att designa produkten på ett sätt som gör att den kan 

komprimeras och minska i volym under distributionen. Överlag lyfter Telenko et al. 

(2008, s. 4) fram betydelsen av produktens volym, där mycket går att göra i konstruktion 

och materialval för att minska produkten totala volym. Även Fuller (1999, s. 179) är i 

linje med detta. Telenko et al. (2008, s. 4) förespråkar även att tyngden av produkten har 

stor betydelse för att minska resurskonsumtionen under transporten, där material- och 

komponentval är avgörande. Även om distribution och transport i produktlivscykeln 

oftast i litteraturen berörs efter produktionsskedet anser vi att den har en betydelse genom 

hela cykeln. Detta är i linje med Lewis et al. (2001, s. 17) som menar att distribution och 

transport är en central del genom hela produktlivscykeln. För oss i denna studie innebär 

det att vi inte bara vill undersöka hur svenska företag inom båtindustrin resonerar kring 

transporten och distributionen av färdig produkt till kund. Vi vill gå djupare och beröra 

transporten och distributionen genom hela produktlivscykeln.        

3.3.3 Steg 2: Användning  

Användningen av produkten är en vital del i fastställandet av hur hållbar en produkt är 

(Sonego et al., 2018, s. 200). Det huvudsakliga målet i steg 2 är att optimera produktens 

livslängd, där grundtanken är att designa produkten på ett sätt som minimerar 

anledningarna till att användaren ska göra ett förtida bortskaffande (Fernandes et al., 

2017, s. 780). Livslängd är vitalt med anledning av att en produkt med ett långt liv 

kommer att ha en mindre miljöpåverkan (Mulder, 2006, s. 215). 

 

Enligt figur 3 kan användning ske på två olika sätt, användning och återanvändning. I 

utformning av produkten gäller det att tänka i båda användningsperspektiven (Fernandes 

et al., 2017, s. 783) och på så sätt bädda för ett långt produktliv. En central del för ett långt 

produktliv är att designa på ett sätt som underlättar underhåll, uppdateringar och 

reparationer (Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1401), vilket delvis kan göras genom att 

underlätta underhållet av komponenter som kontinuerligt kräver service (Fernandes et al., 

2017, s. 783). Fernandes et al. (2017, s. 783) menar också att även fast mycket underhåll 

måste ske av professionell personal kan användaren själv ibland göra många mindre 

ingrepp. Det är därför viktigt att produkten inte är för komplicerad och att det finns tydliga 

instruktioner för användaren (Fernandes et al., 2017, s. 783). En annan användbar strategi 

för att underlätta underhåll, uppdateringar och reparationer är att designa produkten i 

moduler (Fernandes et al., 2017, s. 783; Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1401; Sonego et 

al., 2018, s. 200). En tanke i moduldesign är att komponenter med liknande förväntad 

livslängd grupperas tillsammans, vilket gör att hela modulen kan bytas ut istället för att 

varje enskild komponent ska få ett enskild ingrepp (Umeda et al., 2008, s. 13; Yang et al., 

2011, s. 1219). En annan fördel med modulsystem är att om en skada uppstår kan den 
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berörda sektionen av produkten bytas ut istället för att hela produkten behöver kasseras 

(Mulder, 2006, s. 215). Problemet med modulsystemet är dock att det svårt att designa 

(Baldwin & Clark, 1997, s. 86) och fördelarna med det väger ibland inte tyngre än 

kostnaderna (Langlois, 2002, s. 23).  

 

Materialval har en betydande roll i steg 1 som tidigare nämnt, men det har också en 

betydande roll för steg 2. Det är med anledning av att materialval har stor påverkan på 

produktens livslängd (Ljungberg, 2007, s. 470). Om högkvalitativa material genomsyrar 

hela produkten blir den mer slitstark och tålig, vilket bäddar för ökad livslängd (Luttropp 

& Lagerstedt, 2006, s. 1401). Fernandes et al. (2017, s. 783) stödjer detta och menar att 

det är viktigt att välja material som förväntas bidra till produktens livslängd. Konsumtion 

av energi och resurser är inte heller bara viktigt att beakta i steg 1, utan också i steg 2. 

Luttropp och Lagerstedt (2006, s. 1401) menar att produkten ska utformas så att den 

konsumerar så lite energi och resurser som möjligt under användningsfasen, vilket även 

Fernandes et al. (2017, s. 782) stödjer. Mulder (2006, s. 215) bygger vidare på detta och 

menar att det blir speciellt av vikt för fordon där användningen ofta konsumerar mer 

energi än själva produktionen. Poulikidou et al. (2014, s. 38) är också i linje med detta 

och menar att energikonsumtionen under användning gällande fordon är av hög relevans 

i produktutvecklingen. Poulikidou et al. (2014, s. 38) menar vidare att det är viktigt att 

resonera kring framdrivningen, där det bland annat kan vara betydelsefullt att utforska 

möjligheten att använda alternativ framdrivning och alternativa bränslen. Slutligen menar 

Poulikidou et al. (2014, s. 38) att det är betydelsefullt att resonera kring viktoptimering, 

då en låg fordonsvikt kan resultera i låg bränsleförbrukning och mindre utsläpp under 

användningen.                 

3.3.4 Steg 3: Efter användning     

End-of-life planering är vitalt för att reducera produktens miljöpåverkan (Rose, 2000, s. 

30). Som figur 3 visar mynnar end-of-life ut i tre olika delar, återanvändning, 

återtillverkning och återvinning. Återanvändning har redan berörts i steg 2, vilket innebär 

att återtillverkning och återvinning kommer att beröras i detta steg. Det huvudsakliga 

målet i steg 3 är att designa produkten för att underlätta tillvaratagandet av materialet när 

produkten har nått slutet av sitt liv (Fernandes et al., 2017, s. 780). Återtillverkning 

innebär att delar från en befintlig produkt återvänder till produktionsprocessen och fyller 

en plats i en ny produkt (Rose, 2000, s. 31). Vi tror dock inte att återtillverkning används 

i någon högre grad av båttillverkare, då livslängden normalt sett för båtar är så pass lång. 

Fokus kommer därför i vår studie att ligga mer på återvinning. Återvinning ansluter till 

första delen av produktlivscykeln (se figur 3) där material återvinns för att kunna 

användas på nytt (Fernandes et al., 2017, s. 777).  

 

Mycket går att göra i designfasen för att främja återvinningen. En viktig del för att 

underlätta återvinning, vilket visas av figur 3, är att designa produkten för att främja 

demontering och materialseparation. Demontering är processen som systematiskt 

separerar komponenter och material från en produkt när den har nått slutet av sitt liv, 

vilket är en viktig del för att främja återvinning och därmed minska en produkts 

miljöpåverkan (Huang et al., 2017, s. 1203). Fernandes et al. (2017, s. 784) menar att 

kombinationer av material som hindrar demontering och separering bör undvikas med 

anledning av att detta försvårar återvinningen avsevärt. Luttropp och Lagerstedt (2006, s. 

1401) bygger vidare på detta och menar att minskad komplexitet och legeringar, 

tillsammans med minskad mängd av olika material, underlättar återvinningen. En annan 

mycket viktig aspekt är att välja material som faktisk är återvinningsbara och som inte 
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genererar giftiga utsläpp under förbränning (Fernandes et al., 2017, s. 784; Mulder, 2006, 

s. 216). Brennan et al. (1994, s. 60) stödjer detta och förespråkar användandet av 

aluminium och avråder från användandet av härdplaster som exempelvis komposit i 

återvinningssyfte.   

3.4 Interna förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter  

Produktlivscykeln består av många olika delar och det är många faktorer genom hela 

cykeln som måste tas i beaktning för att produkten ska kunna klassificeras som hållbar. 

Detta innebär att det krävs omfattande och diversifierad kunskap och kompetens, samt 

styrning av kompetens, för att utförligt kunna implementera hållbarhet i utvecklingen av 

produkter och i vårt fall båtar. Diversifierad kompetens, intern som extern, 

sammansvetsat i ett team och med stöd från ledningen är på många sätt viktigt i arbetet 

med hållbar produktutveckling. Figur 5 visualiserar detta och påvisar kopplingen mellan 

kompetenser, top management commitment och krossfunktionella team till hållbar 

produktutveckling. Detta kommer att beröras vidare i denna sektion. 

 

 
Figur 5: Interna förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter. Figuren är 

konstruerade av författarna själva.    

3.4.1 Kompetenser 

Hållbarhetskompetens är en vital del vid implementeringen av hållbarhet i 

produktutvecklingen (Aschehoug & Boks, 2011, s. 152) och kompetens överlag är en 

grundpelare för ett konkurrenskraftigt företag samt möjliggör skapandet av nya produkter 

och tjänster (van Kleef & Roome, 2005, s. 39). Kompetens kan finnas både internt och 

externt, där större företag har tillgång till mer kompetens internt än mindre företag och 

har därmed även bättre förutsättningar samt verktyg för att implementera exempelvis 

hållbarhet i deras arbete (Hörisch et al., 2014, s. 773). Kompetens kan dock hämtas från 

externa källor för att kompensera eventuella brister internt, vilket är populärt bland 

mindre företag med viljan att arbeta hållbart (Roy & Thérin, 2008, s. 256). Dessa mindre 

företag bör aktivt söka efter extern kompetens gällande bland annat hållbarhet (Hörisch 

et al., 2014, s. 775), och Aschehoug och Boks (2011, s. 151) menar att detta med fördel 

kan hämtas från akademiska institut. Företag har sällan de resurser och den kompetens 

som krävs för att ha full koll på den rådande situationen på marknaden gällande 

exempelvis hållbarhet, men här kan akademiska institut bistå (Aschehoug & Boks, 2011, 
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s. 151). Aschehoug och Boks (2011, s. 152) och Hörisch et al. (2014, s. 775) menar dock 

att företagen inte bara ska förlita sig på extern kompetens, utan att även aktivt sträva efter 

att öka sin interna hållbarhetskompetens. Med tanke på att de flesta svenska båtföretag är 

mindre till storleken blir det intressant att undersöka hur de använder sig av extern 

kompetens samt hur, och om, de arbetar för att öka sin interna hållbarhetskompetens.  

 

Omfattande resurser och tid krävs för att öka kompetensen inom hållbarhet, men också 

en strategi för hur kompetensen ska utnyttjas inom organisationen (Johnson, 2017, s. 

3779). Med andra ord är inte kompetensen tillräcklig om det inte finns en plan för hur den 

praktiskt ska implementeras i det dagliga arbetet och här spelar företagets top 

management en viktig roll i hur detta ska ske (Troy et al., 2008, s. 140). 

3.4.2 Top Management Commitment  

Top management commitment är viktigt gällande hållbarhetsaspekter då ledningens 

ageranden snabbt blir normen inom företaget (Aschehoug & Boks, 2011, s. 150). Inom 

produktutveckling är engagemang från top management en avgörande framgångsfaktor 

(Felekoglu & Moultrie, 2013, s. 159). Det är även en förutsättning för att framgångsrikt 

implementera hållbarhet inom produktutvecklingen (Huang & Wu, 2010, s. 1559) samt 

implementeringen av DFE-strategier (Albas et al., 2013, s. 533). Top management inom 

ett företag är ansvariga för att bland annat bestämma den övergripande strategin samt fatta 

viktiga beslut, där företagsledarnas attityder och personligheter kommer att reflekteras i 

dessa strategier och beslut (Hambrick, 2007, s. 335). Top managements personliga 

inställning till hållbarhet blir därmed avgörande för vilken grad det implementeras i 

verksamheten, samt vilka förutsättningar de anställda ges i deras arbete med det. Företag 

har även ofta en representant för implementeringen av hållbarhet inom ledningsgruppen 

som besitter makten att allokera nödvändiga resurser, vilket ger en indikation att 

hållbarhet ofta har en etablerad position i ledningsgruppers arbete (Berry & Rondinelli, 

1998, s. 45-46). Detta lägger grunden för att uppnå ett proaktivt och strategiskt arbetssätt 

inom hållbarhet (Berry & Rondinelli, 1998, s. 45). Med tanke på att många av de svenska 

båtföretagen är mindre till storleken tror vi dock inte att det finns någon i ledningsgruppen 

som arbetar enbart med hållbarhet. Det blir däremot intressant att undersöka vilken 

ställning ledningsgruppen tar till hållbarhetsfrågor, och hur det mer specifikt 

implementeras inom produktutvecklingen. 

3.4.3 Krossfunktionella Team 

En växande trend inom produktutveckling är användningen av krossfunktionella team 

(Sethi et al., 2001, s. 73; Webber, 2002, s. 201). Genç och Di Benedetto (2015, s. 151) 

stödjer detta, men menar också att de möjligen är ännu mer betydelsefulla inom hållbar 

produktutveckling, vilket gör det relevant för vår studie. Krossfunktionella team ska idealt 

bestå av personer från många olika delar av ett företags verksamhet, bland annat från 

produktion, design, försäljning, marknadsföring och finans (Martin & Schouten, 2012, s. 

23; Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1397). Det viktigaste är dock inte att ha ett så brett 

team som möjligt, utan att det inkluderar personer som besitter rätt kompetens för det 

specifika uppdraget (Troy et al., 2008, s. 142). Dessa team arbetar vanligtvis tillsammans 

under en begränsad tid och med begränsad budget i samband med utförandet av ett projekt 

(Webber, 2002, s. 201). Att arbeta krossfunktionellt kan ha en betydande positiv effekt 

på produktutvecklingen inom ett företag tack vare dess förmåga att förbättra 

kommunikationen och den ömsesidiga förståelsen bland de anställda involverade 

(Pimenta et al., 2014, s. 1). Det bidrar även med fler perspektiv inom gruppen, vilket ökar 
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dess möjligheter att hitta innovativa lösningar inom områden utanför individernas egna 

expertis (De Clercq et al., 2011, s. 693; Huang & Wu, 2010, s. 1559) 

 

Att utveckla hållbara produkter är komplicerat, men krossfunktionella team kan 

underlätta det arbetet genom att förbättra kommunikation och samarbete mellan de olika 

avdelningarna (Huang & Wu, 2010, s. 1559-1560). Tillsammans gör teamets medlemmar 

avvägningar gällande de olika kraven som ställs på den nya produkten, där 

hållbarhetsaspekterna bör vägas in i förhållande till andra funktions- och kvalitetskrav 

(Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1397). För att kunna utföra detta på ett effektivt sätt 

krävs dock tydliga direktiv från ledningen inom företaget (Troy et al., 2008, s. 141; 

Webber, 2002, s. 211). McDonough (2000, s. 233) och Webber (2002, s. 210) stödjer 

detta och menar att företagsledningen har en avgörande roll för att skapa optimala 

förutsättningar för de krossfunktionella teamen. Finns en tydligt definierad 

hållbarhetsstrategi från ledningens sida kommer det krossfunktionella teamet att ha 

väldefinierade målsättningar och förväntningar (Huang & Wu, 2010, s. 1559). Detta 

innebär att det krossfunktionella teamet har möjligheten att utveckla produkter i linje med 

TBL på ett effektivt sätt om ledning har en tydlig och väldefinierad hållbarhetsstrategi. 

Återigen blir ledningsarbetet med hållbarhet intressant att undersöka i svenska båtföretag, 

och i detta fall hur det speglar användningen av krossfunktionella team.  

3.5 Hållbar innovation   

Innovation och produktutveckling går hand i hand (Trott, 2017, s. 482) vilket gör det 

relevant att inkludera innovationer i vår studie. Vi kommer dock att lägga fokus på 

hållbara innovationer, vilket har fått större betydelse på senare tid (Kennedy et al., 2017, 

s. 712) och definieras som framställningen av nya affärsmöjligheter i relation till TBL 

(Szekely & Strebel, 2013, s. 468). Vi kommer att utgå från figur 6, där hållbar innovation 

kopplas till inkrementell och radikal innovation och termerna end-of-pipe, eco-efficiency 

och eco-effectiveness skapas utifrån dessa. End-of-pipe, eco-efficiency och eco-

effectiveness är centrala termer för hållbar innovation och kommer att beröras individuellt 

härnäst.      
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Figur 6: Hållbar innovation, inkrementell kontra radikal strategi. Modellen är 

konstruerad av författarna själva. Den är dock främst baserad på Carrillo-Hermosilla et 

al. (2010, s. 1076), men med stöd av Adams et al. (2016, s. 185) och Bos-Brouwers (2010).   

3.5.1 End-of-pipe 

End-of-pipe bygger på inkrementella innovationer, där små förändringar gällande 

framförallt komponenter används för att minska befintliga produkters miljöpåverkan 

(Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 1076). Fördelen med detta är att det är tids- och 

resurseffektivt tack vare den låga komplexiteten (Frondel et al., 2007, s. 580) och kan 

“köpa mycket tid” i väntan på att nya och mer heltäckande gröna teknologier framställs 

(Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 1076). Det huvudsakliga problemet med end-of-pipe 

innovationer är dock att de inte går till botten med problemet och förändrar inte de 

huvudsakliga processer och system inom produkten som har negativ påverkan på sociala 

och miljömässiga faktorer (Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 1076). Ytterligare problem 

med end-of-pipe är att förändringar implementeras när skadan redan är gjord och att 

implementeringarna görs kortsiktigt (Triguero et al., 2015, s. 25). Företag arbetar således 

inte strategiskt med det i produktutvecklingen och försöker minimera den negativa 

påverkan i efterhand (Frondel et al., 2007, s. 572). Det kan kopplas till betydelsen av 

hållbarhetsintegrering i produktutvecklingen, där 80-90% av produktens miljöpåverkan 

avgörs i detta skede (May et al., 2012, s. 438). End-of-pipe innovationer kan således antas 

bidra till större delen av de resterande procenten. Bos-Brouwers (2010, s. 428) bygger 

vidare på end-of-pipe men benämner innovation som “compliance-orientated” istället och 

menar att företag endast strävar efter att uppfylla minimikraven. Många av dessa företag 

har inget driv av att vara ledande inom hållbarhet och det indikerar ofta ett kortsiktigt 

fokus (Bos-Brouwers, 2010, s. 428). Det är i linje med det defensiva förhållningssättet 

presenterat av Ottosson och Parment (2013, s. 91), som menar att defensiva företag ofta 

arbetar “compliance-orientated” och ser hållbarhetskrav som ett hot mot lönsamheten.  



28 

3.5.2 Eco-efficiency  

Eco-efficiency bygger också på inkrementella innovationer och är ofta nära kopplad till 

end-of-pipe innovationer (Szekely & Strebel, 2013, s. 469). Eco-efficiency är dock mer 

fokuserad på system- och processförändringar snarare än på komponentförändringar 

(Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 1076), där målet ofta är att minimera resurs- och 

materialanvändning samt avfall (Szekely & Strebel, 2013, s. 469). Denna typ av 

innovation anses ofta vara överlägsen i jämförelse med end-of-pipe innovationer för att 

arbeta hållbart i enlighet med TBL (Frondel et al., 2007, s. 572), vilket kan ses i figur 6. 

I eco-efficiency börjar också partnerskap bli av vikt, då de kan bidra till förbättrade 

hållbarhetsinitiativ (Szekely & Strebel, 2013, s. 475). Det huvudsakliga problemet med 

eco-efficiency är dock att det sällan faktiskt leder till tillräckliga förbättringar inom 

hållbarhet (Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 1076; Szekely & Strebel, 2013, s. 469), 

vilket kan leda till att kärnproblemet kvarstår trots användningen av det. Young och Tilley 

(2006, s. 404) bygger vidare på detta och menar att eco-efficiency inte är en långsiktig 

lösning för att arbeta hållbart och att det endast är ett sätt att minimera förstörelsetakten. 

Eco-efficiency går i linje med det reaktiva förhållningssättet där företaget är mer öppet 

mot hållbarhetsfrågor än i det defensiva förhållningssättet (Ottosson & Parment, 2013, s. 

91). Hållbarhet är dock inte alltid fullt integrerat i företagets strategi och de agerar 

stundtals först när de tvingas till att agera (Ottosson & Parment, 2013, s. 91).  

3.5.3 Eco-effectiveness  

Eco-effectiveness (radikal hållbar innovation) är den främsta typen av innovation för att 

förbättra hållbarhetsarbetet och syftet är inte längre enbart att minimera påverkan på 

miljön och samhället, utan att positivt bidra till att förbättra vår omvärld (Carrillo-

Hermosilla et al., 2010, s. 1076; Young & Tilley, 2006, s. 403). Dessa typer av 

innovationer blickar utöver det som redan existerar på marknaden och utmanar befintliga 

beteendemönster bland företag, konsumenter och samhället (Carrillo-Hermosilla et al., 

2010, s. 1076). I enlighet med figur 6 är eco-effectiveness den främsta 

innovationsstrategin för att uppnå hög nivå av social- och miljömässig hållbarhet, men 

också ekonomisk hållbarhet. Frondel et al. (2007, s. 573) menar att ekonomisk hållbarhet, 

till exempel genom minskade kostnader och ökad konkurrensfördel, kan skapas genom 

innovationer i linje med eco-effectiveness, vilket är svårare att uppnå i de andra två 

innovationstyperna. Nidumolu et al. (2009, s. 58) stödjer detta och menar att det finns 

stora kostnadsfördelar med att arbeta framåtsträvande och proaktivt med hållbara 

innovationer. Genom att arbeta proaktivt har företaget en positiv syn på hållbarhetskrav 

och försöker i största mån arbeta strategiskt med det (Ottosson & Parment, 2013, s. 92). 

Inom eco-effectiveness är partnerskap också en central del och i takt med att 

komplexiteten ökar ställs högre krav på partnerskap samt extern kompetens (Szekely & 

Strebel, 2013, s. 476). Det största problemet med eco-effectiveness och radikala 

innovationer är dock att de kräver mycket resurser och tid, samt att det ofta medför stor 

risk (Green et al., 2003, s. 423). Det kan således skapa en barriär som hindrar svenska 

båtföretag från att arbeta med det. 
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4. Praktisk metod  
I detta kapitel beskriver vi hur studiens empiriska data samlades in och behandlades. Vi 

inleder med att gå igenom forskningsdesign, följt av urval, access och bortfall. Därefter 

berörs datainsamlingsmetod, intervjuguide, intervjugenomförande, transkribering och 

analysmetod. Kapitlet avslutas med en presentation av de etiska riktlinjer som legat till 

grund för studien.  

4.1 Forskningsdesign 

Det finns fem vanliga former av forskningsdesign: experimentella undersökningar, 

tvärsnittsundersökningar, longitudinella undersökningar, fallstudier och slutligen 

komparativa undersökningar (flerfallstudier) (Bryman & Bell, 2017, s. 67). 

Experimentella undersökningar innefattar, som namnet antyder, experiment på 

exempelvis personer, saker och företeelser. Den experimentella forskningsdesignen är 

dock sällsynt inom den företagsekonomiska forskningen (Bryman & Bell, 2017, s. 72), 

vilket är en av anledningarna till att vi väljer att inte använda oss av den. Den främsta 

anledningen är dock att vår studie inte lämpar sig för experiment. Tvärsnittsdesign 

likställs ofta med enkäter och strukturerade intervjuer, där syftet är att få fram 

kvantifierbar data (Bryman & Bell, 2017, s. 81). Med anledning av att vi inte strävar efter 

att samla in kvantifierbar data och att vi inte använder oss av varken enkäter eller 

strukturerade intervjuer kommer tvärsnittsdesignen exkluderas. Den longitudinella 

designen är lik tvärsnittsdesignen, skillnaden är dock att den kan ge ett tidsmässigt 

förhållande mellan variabler (Bryman & Bell, 2017, s. 85). Ett fenomen studeras först en 

gång för att sedan en tid senare studeras igen under samma förutsättningar (Bryman & 

Bell, 2017, s. 85). Den främsta anledning till att vi inte har valt denna forskningsdesign 

är för att tiden för denna uppsats inte räcker till för att göra mer än en insamling av 

empirisk data. Vår bedömning är att det skulle behövas minst ett år mellan 

datainsamlingarna för vår studie för att det skulle ge några relevanta skillnader i resultat.  

 

I en fallstudie fokuserar forskaren på att studera ett specifikt fall i detalj, vilket exempelvis 

kan vara en organisation, en plats, en person eller en specifik händelse (Bryman & Bell, 

2017, s. 86). Trots att detta är en av de vanligaste forskningsdesignerna inom 

företagsekonomi (Bryman & Bell, 2017, s. 86), kommer vi inte heller att använda denna 

design. Det är med anledning av att vi inte enbart kommer fokusera på ett specifikt fall, 

utan kommer att göra en jämförelse mellan olika organisationer. Det leder oss in på den 

sista forskningsdesignen, komparativa undersökningar, vilket är en utveckling av 

fallstudiedesignen (Bryman & Bell, 2017, s. 89-90). Komparativa designen bygger på att 

det finns minst två fall att undersöka och när komparativ design utförs i kombination med 

en kvalitativ forskningsstrategi, får det namnet flerfallsstudie (Bryman & Bell, 2017, s. 

93). Flerfallstudie är den forskningsdesign vi har valt att använda, då vi gör en jämförelse 

mellan hur olika svenska båtföretag implementerar hållbarhet i deras produktutveckling. 

4.2 Urval, Access och Bortfall 

4.2.1 Val av företag 

Vid valet av företag utformade vi en övergripande uppsättning av kriterier. Det första 

kriteriet var att företagen skulle vara svenska, där framförallt det styrande organet i 

verksamheten skulle ha sitt säte i Sverige. Det andra kriteriet var att företagen skulle ha 
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faktisk produktion av båtar och inte bara vara återförsäljare. Det sista kriteriet var att 

företagen skulle ha fokus på tillverkning av båtar ämnade för privat bruk. Antalet företag 

som mötte dessa kriterier var totalt 23 stycken och utgjorde vår population. Vi ville sedan 

göra ett urval i vår population. Svenska Båtindustrin består av diversifierade företag 

gällande företagsstorlek men också typ av båtar och vi ville att vårt urval skulle spegla 

denna diversifiering. Vi analyserade och kategoriserade den svenska båtindustrin utifrån 

exempelvis faktorerna skrovmaterial, prestanda, båtstorlek, prisnivå samt företagsstorlek. 

Genom de ovannämnda faktorerna valdes sedan tolv stycken svenska båtföretag ut som 

vi ansåg tillsammans representerade den svenska båtindustrin väl. För att säkerställa 

anonymiteten för våra informanter kommer vi dock inte att gå in på alla detaljer angående 

hur företagen kategoriserades utifrån de olika faktorerna. Vi betonar dock att företagen i 

vårt urval skiljer sig åt, och några av dessa faktorer återfinns i sektion 6.1. 

 

Baserat på detta har vi gjort egna bedömningar om vilka informationsenheter i 

populationen som vi valt att inkludera. Detta innebär att vi har utfört en typ av icke-

sannolikhetsurval (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Mer specifikt har vi utfört ett 

subjektivt urval, där forskaren själv tar beslut om vilka informationsenheter som ska ingå 

i studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Det kan med fördel göras om forskaren har 

god kunskap om den population där urvalet görs från (Holme & Solvang, 1997, s. 184) 

och vi anser att vi har god kunskap om populationen då vi har ett personligt intresse för 

båtindustri utöver denna studie. Problemet med ett subjektivt urval är dock att de 

informanter som väljer att delta i undersökningen kan ha olika grader av motivation i 

frågan, där mindre motiverade informanter väljer att avstå (Johansson Lindfors, 1993, s. 

96). För vår studie kan detta innebära att det enbart är företag som faktiskt implementerar 

hållbarhet i produktutvecklingen som väljer att delta och på så sätt skapa en skevhet i 

studien. Vi upplever inte att detta har varit ett problem för vår studie, då deltagande 

företag har haft olika förhållningssätt i frågan men ändå har valt att ställa upp. Detta kan 

såklart inte garanteras, men vi känner oss ändå trygga med att göra det påståendet. 

4.2.2 Val av informanter och bortfall 

Vårt främsta kriterium gällande val av informant var att de skulle ha en position som 

gjorde dem involverade i utvecklingen av nya båtar och på så sätt öka chansen för att få 

tillförlitliga och representativa svar. Vi hade även målsättningen att informanterna skulle 

ha en ledande position inom respektive företag, då ämnesområdena i denna studie var så 

pass breda att det krävdes en person med ett brett och övergripande ansvarsområde. Vi 

omfamnade det faktum att det kunde bli svårt att få dessa personer att ställa upp i studien, 

då deras schema ofta är tidspressade. Detta i sin tur innebar att vi förmodligen inte kunde 

få en hög kvantitet av informanter, men vi ansåg att informanternas höga kvalitet skulle 

överväga det. Totalt var det sex personer från sex olika företag som valde att delta i 

studien, där alla hade på ett eller annat sätt en roll i utvecklingen av nya båtar. Alla dessa 

sex personer hade även en ledande position inom respektive företag, där fyra stycken av 

dem var VD, en var styrelseordförande och en var delägare samt konstruktions- och 

utvecklingschef.  

 

Som nämnt hade vi valt ut tolv stycken företag och med tanke på att sex av dem valde att 

delta uppstod ett bortfall. Bortfall är en naturlig del av forskning och innebär den del av 

urvalet som väljer att inte delta i studien (Saunders et al., 2012, s. 267). Bortfall gäller 

både när informanten väljer att helt avstå från att delta i studien, men även om informanten 

väljer att inte svara på en del av frågorna (Saunders et al., 2012, s. 267). I vårt fall hade 

vi inte några problem med informanter som inte ville svara på alla frågor, utan problemet 
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låg istället på att vissa inte ville delta i studien. Två av dessa sex bortfall grundades i att 

vi inte fick någon kontakt med företaget, då de inte svarade på varken mail eller 

telefonsamtal. Det tredje bortfallet grundade sig på att företaget hade flyttat sin 

verksamhet utomlands och blev därför inte aktuella för studien. Det fjärde sade ja vid 

första tillfället men valde senare att inte svara på vidare kontakt. Det femte och sjätte 

bortfallet tackade också ursprungligen ja till att delta i studien och här bokade vi även in 

ett datum och en tid för intervju. Under samma dag som intervjun skulle ske valde dock 

informanterna att avstå från deltagande. 

 

Grundprincipen gällande antalet informanter är att träffsäkerheten ökar i takt med ökat 

antal (Morgan, 2008, s. 798). I kvalitativa studier är dock ett mindre antal informanter 

ofta användbart, då syftet med en sådan undersökning är att undersöka ett specifikt 

fenomen på djupet och inte skapa generaliserbara resultat (Morgan, 2008, s. 798). När det 

gäller att bestämma lämpligt antal informanter i kvalitativa undersökningar är kriterier 

som mättnad och överflöd ofta användbara (Morgan, 2008, s. 798). Vi har eftersträvat 

detta i valet av antalet informanter i vår studie, där vi kände att vi hade uppnått en 

tillräcklig mättnad efter sex stycken djupintervjuer. Vi kunde tydligt urskilja trender och 

grupperingar gällande våra teman, och vi känner inte att fler informanter hade tagit 

studien i en annan riktning. Vi kände även att dessa sex företag främjade den variation 

till stor del som vi eftersträvade i 4.2.1, och vi ansåg därför att detta möjliggjorde en 

representativ bild av den svenska båtindustrin som helhet. Det var även en fördel att alla 

informanterna hade en övergripande och ledande position inom företaget, samt att vi fick 

cirka 40-60 minuters intervjulängd med respektive informant. Genom detta fick vi rikligt 

med högkvalitativ information som blev avgörande för att nå mättnadskriteriet. Detta 

antal informanter gav oss såklart inte möjlighet att generalisera utanför kontexten av den 

svenska båtindustrin, men detta var heller aldrig syftet med studien. 

4.2.3 Access  

Access är tillträdet till informanter och viktigt för att underlätta detta tillträde är att lägga 

mycket ansträngning på första kontakten (Johansson Lindfors, 1993, s. 136). Den första 

kontakten bör planeras väl och faktorer som syfte med studien, forskningsresultatens 

användning, studiens publicering, samt anonymitet bör presenteras (Johansson Lindfors, 

1993, s. 136). För att få tillgänglighet till företag är graden av nytta många gånger 

avgörande, då företag ofta väljer att avstå från deltagande om de inte ser någon direkt 

nytta med studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 137). Tillgängligheten styrs också av 

ansträngningen som krävs från företagets sida, där hög tidsansträngning kan göra 

deltagande i studien oattraktivt (Johansson Lindfors, 1993, s. 137).  

 

I vårt första försök att få kontakt med informanter skickade vi ett mail till de båtföretag 

som vi ville inkludera i vår studie. Vi lade vikt vid att skriva ett välformulerat mail där vi 

bland annat beskrev vilka vi var och syftet med studien och på så sätt skapa en bra första 

kontakt. Svarsresponsen var dock låg. I vårt andra försök valde vi istället att ringa till 

företagen, vilket visade sig att vara en betydligt bättre strategi. Nästan alla vi pratade med 

i telefon visade ett positivt intresse för vår studie och många valde därför att delta och 

boka in en tid för intervju. Anledningen till att telefonsamtal fungerade bättre tror vi 

berodde på att vi lättare och mer utförligt kunde förklara exempelvis syfte med studien 

samt forskningsresultatens användning, och därav lättare kunna argumentera för nyttan. 

Ett typ av motstånd som vi dock i vissa fall upplevde var tidsansträngningen gällande den 

förväntade intervjulängden. Vi eftersträvade cirka en timmes intervju med vardera 
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informant, vilket av vissa ansågs som lång tid. Vi var dock medvetna om denna typ av 

motstånd och förbereddes oss därför för att kunna argumentera för det.   

4.3 Datainsamlingsmetod och intervjuguide 

4.3.1 Val av datainsamlingsmetod  

Det finns många olika former av intervjuer, och de sorteras enligt tre huvudsakliga typer: 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Fontana & Frey, 1994, s. 

361). Strukturerade intervjuer bygger på förbestämda frågor där svarsalternativen för 

informanterna är begränsade och flexibiliteten är låg (Fontana & Frey, 1994, s. 363). 

Målet för intervjuerna är att de ska vara jämförbara och frågorna är ofta specifika samt 

ställs i en bestämd ordning (Bryman & Bell, 2017, s. 213). Detta är mindre lämpligt för 

kvalitativa intervjuer, då de nästintill alltid har en låg grad av struktur (Patel & Davidson, 

2011, s. 81). Vi har inte använt oss av strukturerade intervjuer med anledning av att vi 

ville ge intervjupersonerna utrymme och frihet att svara på frågorna. Vi har efterlyst en 

högre grad av flexibilitet, vilket inte strukturerade intervjuer möjliggör. 

 

Ostrukturerade intervjuer lägger till skillnad från strukturerade intervjuer fokus på att 

förstå ett fenomen snarare än att förklara det (Fontana & Frey, 1994, s. 367) och forskaren 

försöker sätta sig in i informantens perspektiv för att därigenom skapa en bättre förståelse 

för dem. Denna typ av intervju är flexibel, men tillåter sällan förbestämda intervjufrågor 

(Bryman & Bell, 2017, s. 453). Istället används endast relativt lösa minnesanteckningar 

av forskaren för att styra intervjun, vilket gör att den mer liknar ett vanligt samtal (Patel 

& Davidson, 2011, s. 82). Ostrukturerade intervjuer är mer lämpliga för vår studie än 

strukturerade då vi eftersträvar att förstå och inte förklara hållbar produktutveckling i 

svenska båtindustrin (se avsnitt 2.4 epistemologi). Det är dock ändå inte den typen av 

intervju som vi valde i denna studie då ostrukturerade intervjuer är för flexibla. Vi har 

identifierat ämnesområden som vi ville undersöka och är därmed i behov av viss struktur. 

Detta leder oss in på en annan typ av intervju, nämligen semistrukturerade intervjuer, 

vilket är en blandning av strukturerade och ostrukturerade. 

 

Den datainsamlingsmetod som har använts i denna studie är semistrukturerade intervjuer. 

En semistrukturerad intervju är en flexibel intervjuprocess, där forskare använder sig av 

en lista med specifika teman i form av en intervjuguide som ska behandlas under 

intervjuns gång (Bryman & Bell, 2011, s. 415). En kvalitativ intervju ska dock inte 

begränsas av standardiserade frågeformulär och informanterna ska själva få styra och 

påverka utvecklingen av intervjun (Holme & Solvang, 1997, s. 100-101). Hur 

informanterna tolkar och uppfattar frågorna blir därmed avgörande, då de har stor frihet i 

utformningen av deras svar (Bryman & Bell, 2011, s. 415). Frågorna är därför allmänt 

formulerade och forskaren har även möjlighet att ställa dem i en obestämd ordning samt 

komplettera dessa med följdfrågor under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2011, s. 206). 

Semistrukturerade intervjuer gav oss den kombination av flexibilitet och struktur vi 

eftersökte och är den datainsamlingsmetod vi ansåg passade bäst för att besvara vår 

frågeställning.  

4.3.2 Intervjuguide  

Majoriteten av alla intervjuer baseras på någon form av förkategorisering, ofta i form av 

en intervjuguide (Jacobsen, 2010, s. 148). En intervjuguide är en översikt över de teman 
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som ska behandlas under intervjun och används för att säkerställa att ingen viktig del 

glöms bort (Jacobsen, 2010, s. 101). I en kvalitativ intervju behöver dock inte 

intervjuguiden styra samtalet i detalj, då forskaren har frihet att frångå ordningsföljden på 

frågorna och deras innehåll (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Det möjliggör även att 

informanten själv kan få vara delaktig i att styra intervjun, vilket kan bidra med oväntade 

uppfattningar och svar som ersätter eller fördjupar punkterna från intervjuguiden (Holme 

& Solvang, 1997, s. 101). De teman som ska beröras görs därmed så i en naturlig ordning, 

beroende på intervjuns gång (Jacobsen, 2010, s. 102). 

 

Vår intervjuguide (se Appendix 1) baserades på vårt teoretiska ramverk och dess 

utformning följer de tre teman som presenterades: designbeslut kopplat till 

produktlivscykeln, interna förutsättningar för utvecklandet av hållbara produkter, samt 

hållbara innovationer. Inledningsvis ställde vi dock några bakgrundsfrågor för att få en 

bättre förståelse för informantens roll inom organisationen och deras koppling till 

företagets produktutveckling. Vi fick således en bild av deras kunskaper och betydelse 

för hur företaget implementerar hållbarhet i sin produktutveckling. Därefter behandlades 

varje enskilt tema från det teoretiska ramverket med ett antal frågor. Gällande 

produktlivscykeln sökte vi svar på hur informanten resonerade kring design i sin helhet, 

men även mer djupgående frågor om de individuella stegen i produktlivscykeln. Därefter 

formulerade vi frågor angående de interna förutsättningarna för utvecklingen av hållbara 

produkter inom företaget för att få svar på hur de resonerar kring kompetens, top 

management commitment och krossfunktionella team. Slutligen inkluderade vi frågor 

angående hållbara innovationer.  

 

Patel och Davidson (2011, s. 78) presenterar ett antal rekommendationer för 

formuleringen av intervjufrågor som vi har tagit i beaktning vid utformningen av våra 

frågor. Vi hade först och främst i åtanke att undvika ledande frågor, för att därigenom låta 

informanten svara fritt och själva styra intervjun i största möjliga mån. Istället användes 

följdfrågor för att komplettera de svar vi ansåg vara otillräckliga för att besvara vår 

frågeställning. Vi utgick även från bredare frågor som under intervjuns gång blev alltmer 

detaljerade, vilket följer den så kallade “tratt-tekniken” och anses vara motiverande för 

informanten då denne till en början får stor frihet i formuleringen av sina svar (Patel & 

Davidson, 2011, s. 78). Komplicerade och tvetydiga ord undveks i största möjliga mån 

för att därmed säkerställa att informanterna förstod frågornas innehåll och vad vi ville få 

ut av dem (Patel & Davidson, 2011, s. 78). 

4.4 Intervjugenomförande 

Våra intervjuer skedde genom antingen fysiska möten eller telefonintervjuer. Totalt 

gjordes fem intervjuer via telefon och en intervju via fysiskt möte. Anledningen till det 

övervägande antalet telefonintervjuer var att avståndet mellan oss och våra informanter 

många gånger gjorde det orimligt med ett fysiskt möte. Fysiska möten är betydligt 

vanligare i vetenskapliga undersökningar, men telefonintervjuer har i jämförelse en tydlig 

fördel då de är billigare och tar mindre tid (Bryman & Bell, 2011, s. 208). De är speciellt 

tillämpliga då resvägen är lång mellan forskaren och informanten (Bryman & Bell, 2011, 

s. 208), vilket gjorde det lämpligt att använda i vår studie eftersom de flesta av våra 

informanter var lokaliserade i södra delarna av Sverige. Det går att resonera kring hur 

detta kan ha påverkat resultatet av vår studie. Även om vi kände oss nöjda med den mängd 

information informanterna gav oss finns det alltid potential för mer och vi tror att fysiska 

möten hade kunnat möjliggöra detta. Den fysiska intervjun vi genomförde var en av de 
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mest utförliga och vi kan därför spekulera i om vi hade fått ännu djupare och mer 

detaljerade svar av några av de andra informanterna, om även dessa intervjuer hade skett 

i fysisk miljö. 

 

För att guida oss i genomförandet av intervjuerna tog vi främst hjälp av Saunders et al. 

(2012). Saunders et al (2012, s. 388) presenterar nio aspekter som blir av vikt när forskare 

genomför semistrukturerade intervjuer, se tabell 4, och dessa i relation till denna studies 

intervjugenomförande kommer att presenteras härnäst.   

 

Tabell 4: Nio aspekter vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer. (Saunders et 

al., 2012, s. 388)    

1. Forskarens utseende 

2. Inledande fraser innan intervjun börjar 

3. Hur frågorna ställs 

4. Lämpligt användande av olika typer av frågor 

5. Forskarens beteende under intervjun 

6. Forskarens förmåga att lyssna 

7. Summering av det som sagts av informanten  

8. Förmågan att hantera besvärliga informanter 

9. Förmågan att spela in data korrekt  

 

Forskarens utseende kan ha en påverkan på informantens intryck och uppfattning av 

situationen och kan därmed påverka forskarens kredibilitet (Saunders et al., 2012, s. 388). 

En regel är att använda kläder som är acceptabla under de omständigheter som intervjun 

äger rum (Saunders et al., 2012, s. 388). Klädval blir framförallt av vikt vid fysiska 

intervjuer och med tanke på att enbart en av våra intervjuer skedde i den kontexten var 

detta inget stort problem för oss. I den intervju som skedde i fysisk miljö lade vi dock vikt 

vid klädvalet för att skapa ett gott intryck. Tittar vi sedan på aspekt två, är de inledande 

fraserna innan intervjun startar också viktiga för att skapa kredibilitet. Det är forskarens 

roll att forma konversationen och ett bra sätt för att skapa kredibilitet under den inledande 

konversationen är att beröra de etiska riktlinjerna för studien (Jacobsen, 2010, s. 108; 

Saunders et al., 2012, s. 389). Vi var noga med att påminna informanten om studiens syfte 

och vi var noga med att tydligt förmedla studiens etiska riktlinjer. På detta sätt kunde vi 

säkerställa att informanten förstod vad denne ställde upp på, samt ge informanten en 

känsla av trygghet. Vi lade mycket vikt vid denna aspekt då vi kände att det skulle ha stor 

betydelse för kvaliteten på den faktiska intervjun. 

 

Aspekt tre och fyra går tätt ihop där mycket fokus läggs på att ställa frågor som ger riklig 

och tillförlitlig information, vilket kan åstadkommas genom att undvika ledande och 

partiska frågor (Saunders et al., 2012, s. 389). För att minska risken för att leda 

informanten i en vissa riktning bör öppna frågor användas (Jacobsen, 2010, s. 109), för 

att sedan kompletteras med tilläggsfrågor av en mer specifik natur (Saunders et al., 2012, 

s. 389). Vi försökte att eftersträva detta i våra intervjuer där vi ställde öppna frågor för att 

ge informanten möjlighet att ge omfattande svar i en riktning som de själva ville. Vi 

byggde sedan vidare på informantens svar och gav tilläggsfrågor som hade ett ännu 

tydligare fokus på vårt forskningsämne. I vissa fall när vi kände att informanten behövde 

uppmuntran att ge mer djup i sina svar använde vi oss av vissa vanligt förekommande 

tekniker i form av korta uppföljningsuttryck.  
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Aspekt fem berör vikten av forskarens beteende under intervjun. Det är viktigt att 

forskaren ger ett intryck av att vara intresserad av informantens svar och forskarens 

kroppshållning och tonläge styr detta mycket (Saunders et al., 2012, s. 393). Det är 

fördelaktigt att ha en neutral ton, utan att för den delen låta ointresserad, samt att ha en 

öppen hållning, exempelvis inga armar i kors (Jacobsen, 2010, s. 110; Saunders et al., 

2012, s. 393). Vi eftersträvade att alltid tilltala informanten med en trevlig ton och vi lade 

vikt vid att reflektera kring vårt tonläge under intervjun. Att hitta ett neutralt tonläge var 

svårare än vi trodde och i många fall fick vi gå på känsla av vad som var rätt i den specifika 

situationen. Vidare blir betydelsen av att lyssna viktigt i ett intervjusammanhang, vilket 

berörs av aspekt sex. Syftet med intervjuer är att förstå vad informanten berättar och detta 

lägger vikt vid forskarens förmåga att lyssna noga (Saunders et al., 2012, s. 393). Vi var 

helt i linje med betydelsen av att lyssna noga och vi lade även vikt vid att vi båda skulle 

lyssna noga under hela intervjun. Det var med anledning av att se om vi hade fått samma 

uppfattning av vad som sagts. 

 

Enligt aspekt sju kan forskaren testa sin förståelse av vad informanten har sagt genom en 

kort summering (Saunders et al., 2012, s. 394). Denna teknik användes stundtals under 

våra intervjuer och detta gjordes främst för att säkerställa att vi hade förstått vad som sagt 

innan vi gick vidare på ett annat ämne. I enlighet med aspekt åtta kan forskare ibland 

komma i kontakt med informanter som är svårare att intervju än andra (Saunders et al., 

2012, s. 394). En av de svårigheter som Saunders et al. (2012, s. 395) presenterar är att 

informanter kan ha tendensen att avvika från frågan och ämnet, vilket vi i vissa fall stötte 

på. Saunders et al. (2012, s. 395) menar att detta kan vara ett känsligt läge och det är 

viktigt att forskaren subtilt försöker att få informanten på rätt spår igen, vilket kan göras 

genom att referera till en tidigare punkt. Att göra det subtilt var svårare än vi trodde men 

vi blev bättre på det ju fler intervjuer vi hade. Den nionde och sista aspekten berör 

inspelning av intervjun (Saunders et al., 2012, s. 394). Vi använde två olika 

inspelningsenheter och detta var med anledning av att vi ville ha en back-up ifall om 

någon av filerna skulle fallera. På detta sätt kunde vi säkerställa att datan spelades in 

korrekt under våra intervjuer.              

4.5 Transkribering 

Transkribering sker ofta “bakom kulisserna” av en studie, men det har ändå en avgörande 

roll för kvalitativ forskning (Oliver et al., 2015, s. 1273), då transkriberingen är av vikt 

för att grundligt förstå den insamlade datan (Braun & Clark, 2006, s. 88). Transkribering 

kan i huvudsak delas upp i två olika kategorier: Naturalism och denaturalism. I 

naturalism transkriberar forskaren intervjun in i minsta detalj och idiosynkratiska faktorer 

i talet som exempelvis stamning, pauser, ljud, samt in och utandning noteras (Oliver et 

al., 2015, s. 1273). Varje faktor får en typ av benämning (exempelvis längre pauser kan 

få benämningen Z) och blir en del av transkriptionsmaterialet (Oliver et al., 2015, s. 

1276). Denaturalismen är mindre fokuserad på detaljerna och mer fokuserad på kontentan 

av intervjun, där vikt läggs på att förstå mening av det som delas i konversationen (Oliver 

et al., 2015, s. 1276). De idiosynkratiska faktorerna exkluderas därför från 

transkriptionsmaterialet (Oliver et al., 2015, s. 1273).  

 

Vi valde den deneutrala transkriptionsmetoden i denna studie, vilket dels var med 

anledning av att vi var rädda för att tappa helheten av intervjun om vi fokuserade för 

mycket på detaljerna. Det var också för att tematiska analys, som är vår valda analysmetod 

för empirisk data (se avsnitt 4.6), inte kräver speciellt detaljerad transkribering (Braun & 



36 

Clark, 2006, s. 88). Det viktigaste är att transkriberingen skildrar det som faktiskt sades i 

intervjun och alltså är sanningsenlig (Braun & Clark, 2006, s. 88). Vi kände dock att även 

detaljerna kan vara viktiga, då detaljerna kan ha en påverkan på det empiriska resultatet 

(Oliver et al., 2015, s. 1281). Vi löste detta genom att ta anteckningar under intervjuerna 

och dessa anteckningar var inte fokuserade på vad som sades utan mer hur det sades. 

Jacobsen (2010, s. 143-144) menar att anteckningar är ett bra komplement till 

transkriberingen och att anteckningar kan hjälpa till att reflektera kring själva 

intervjusituationen. Det kan exempelvis vara användbart att anteckna hur informanterna 

uppträdde när vissa frågor ställdes, hur stämningen kändes, om vederbörande var lugn 

eller spänd, samt om personen ofta tappade tråden (Jacobsen, 2010, s. 144). Dessa 

anteckningar utgjorde ett bra komplement till vårt formella denaturaliserade 

transkriptionsmaterial och hjälpte oss förstå både vad som sades men också hur det sades. 

 

För att kunna transkribera intervjuerna spelades de in och själva transkriberingen i sig 

gjordes manuellt. Det finns transkriberingsprogram som underlättar 

transkriberingsprocessen (exempelvis InqScribe), men vi valde att inte använda oss av 

sådana med anledning av att säkra kvaliteten på transkriberingen. Det gjordes också med 

anledning av att den manuella transkriberingen underlättade analysen av materialet, då 

det gav oss anledningar till att lyssna på inspelningen ett flertal gånger. Vi var noga med 

att transkribera intervjun tätt inpå efter att den hade ägt rum och vi hade som regel att 

transkriberingen skulle göras max två dagar efteråt. Det var med anledning av att känslan 

av intervjun skulle ligga kvar i minnet och hjälpa oss att förstå våra anteckningar gällande 

intervjusituationen. Saunders et al. (2012, s. 395) stödjer det faktum att transkriberingen 

ska göras så tätt inpå intervjun som möjligt.                                           

4.6 Analysmetod 

Det finns ett antal olika analysmetoder vid kvalitativa studier, men de vanligaste 

metoderna är grounded theory, narrativ analys och tematisk analys. Grounded theory kan 

anses vara den vanligaste analysmetoden vid kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 513), 

men vi har inte valt att använda den med främsta anledning av att den utgår från data 

vilket sedan appliceras på teorier. Braun och Clarke (2006, s. 83) menar att grounded 

theory på många sätt är i linje med det induktiva arbetssättet, där forskaren kodar den 

empiriska datan utan syfte att få den att passa i ett förbestämt tema. Denna typ av analys 

är därmed datadriven och inte teoridriven. Med tanke på att vi är teoridrivna i denna studie 

lämpar sig inte användningen av det. En annan anledning är att grounded theory ofta utgår 

från flera datainsamlingar (Bryman, 2011, s. 517), vilket vi inte heller syftar att göra i 

denna studie.  

 

Narrativ analys inom kvalitativa studier lägger vikt vid att få personer att beskriva och 

berätta historier om deras erfarenheter i form av livshändelser (Saunders et al., 2012, s. 

575; Bryman, 2011, s. 532). Fokus läggs på att förstå hur människor skapar mening i det 

som har hänt, istället för att endast beskriva vad som har hänt (Bryman, 2011, s. 530). 

Denna analysmetod har inte heller använts i denna studie, då vi inte fokuserar på 

båtindustrins utveckling över tid. Självklart är berättelser om hur industrin har utvecklats 

intressanta, men vi syftar främst på att undersöka hur svenska båtföretag arbetar idag samt 

hur framtiden kan komma att se ut.  

 

Den analysmetod vi har valt i denna studie är en tematisk analys, vilket är en av de 

vanligaste analysmetoderna när det kommer till kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 
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528). Tematisk analys är en metod för att identifiera och analysera teman från en 

uppsättning data (Braun & Clarke, 2006, s. 79). Braun och Clarke (2006, s. 83) delar upp 

tematisk analys i två delar, induktiv tematisk analys och teoridriven tematisk analys. Den 

induktiva tematiska analysen är på många sätt lik grounded theory, där analysen är 

datadriven (Braun & Clarke, 2006, s. 83). Den teoridrivna tematiska analysmetoden är 

som namnet antyder teoridriven, där kodningen av data inriktar sig mot förutbestämda 

teman (Braun & Clarke, 2006, s. 84). Eftersom vi som nämnt är teoridrivna i denna studie 

använde vi oss av en teoridriven tematisk analys.  

 

Även om tematisk analys är ett vanligt angreppssätt är det inte lika tydligt definierat som 

exempelvis narrativ analys och grounded theory (Braun & Clarke, 2006, s. 79-80; Nowell 

et al., 2017, s. 2). Braun och Clarke (2006) presenterar dock en stegvis guide för att 

tydligare definiera tematisk analys och underlätta användningen av det och denna guide 

kan användas för både den som är induktiv eller teoridriven. Nowell et al. (2017) stödjer 

även denna guide. Guiden syftar endast på att ge riktlinjer och det är även viktigt att inte 

se guiden som linjär utan snarare en pågående och dynamisk process (Braun & Clarke, 

2006, s. 86). Guiden består av sex olika steg och kan ses i Tabell 5.  

 

Tabell 5: Sex steg för tematisk analys (Braun & Clarke, 2006, s. 87).  

Steg 1 Gör dig bekant med data 

Steg 2 Generera initiala koder 

Steg 3 Leta efter teman 

Steg 4 Analysera teman 

Steg 5 Definiera och namnge teman  

Steg 6 Presentera och diskutera teman och sub-teman 

 

Det huvudsakliga momentet i steg 1 är att transkribera intervjuer och detta är ett vitalt 

steg för den tematiska analysen (Braun & Clarke, 2006, s. 87). Det är viktigt att lägga 

mycket tid under detta steg, då det skapar god förståelse för datan och därmed möjliggör 

de kommande stegen (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Transkribering har redan berörts i 

sektion 4.5, se denna sektion för mer information. Steg 2 innefattar att skapa initiala koder 

av datan och dessa koder kan vara detaljinriktade då de inte, jämfört med teman, syftar 

på att ge en bred bild (Braun & Clarke, 2006, s. 88). I detta steg blir valet av 

induktionsdriven eller teoridriven tematisk analys av vikt (Braun & Clarke, 2006, s. 88-

89), där vi i vårt fall kodade runt förutbestämda teman. Vår kodning utfördes genom att 

olika ämnen tilldelades olika färger, och i takt med att ett ämne berördes i 

transkriptionsmaterialet fick den del av texten bli en specifik färg. Detta underlättade 

analysen av materialet avsevärt och hjälpte oss i kvarstående steg.    

 

Steg 3, 4 och 5 är tätt förknippade och bygger på att konstruera samt definiera teman 

utifrån kodningen. Varje tema ska ha en tydligt identifierbar skillnad, och datan inom ett 

tema ska ha en meningsfull relation till varandra (Braun & Clarke, 2006, s. 91). Viktigt i 

dessa steg är att se ifall ett tema fungerar för studien och att varje tema bör ställas i relation 

till hela den insamlade datan (Braun & Clarke, 2006, s. 91). Framförallt i steg 5 blir även 

sub-teman av vikt, med funktionen att ge större teman en struktur och demonstrera 

hierarkin inom dem (Braun & Clarke, 2006, s. 92). Ett bra sätt att avsluta steg 3-5 och 

testa sina teman är att se om det är möjligt att sammanfatta ett tema med ett par meningar 

(Braun & Clarke, 2006, s. 92). I steg 6 är de flertal teman slutförda och forskaren är redo 

att presentera och diskutera dem i relation till studiens syfte och problemformulering.  
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Även om vi har varit teoridrivna i vår tematiska analys har vi varit öppna för möjligheten 

att nya teman kan uppstå utifrån den insamlade empiriska datan. Fokus har såklart varit 

att koda runt våra förutbestämda teman, vilket är designbeslut kopplat till 

produktlivscykeln, interna förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter, samt 

hållbara innovationer. Vi har dock varit noggranna med att analysera våra förutbestämda 

teman i relation till varandra samt i relation till hela den insamlade datan. Utifrån analysen 

av datan kvarstår våra huvudteman, då vi känner att de står sig bra i relation till hela den 

insamlade datan. Förändringar har dock skett i våra sub-teman, där vi hade vissa initiala 

sub-teman från det teoretiska ramverket i åtanke men som krävde viss adaptering. Det är 

inga stora förändringar, men en viss anpassning krävdes för att främja den insamlade 

datan. Exempelvis förändrade vi sub-temana gällande huvudtemat hållbar innovation, där 

vi gick ifrån end-of-pipe, eco-efficiency och eco-effectiveness, till att istället använda 

sub-temana: innovationsstrategier, samt hållbarhetskrav och framtida möjligheter.  

4.7 Forskningsetik 

Studier som syftar på att samla in data från personer i samhället behöver i regel ta hänsyn 

till etiska riktlinjer (Denscombe, 2014, s. 424). Detta är med anledning av att oavsett vad 

det är för studie kommer forskaren i forskningsprocessen oundvikligen att stöta på etiska 

problem (Wiles, 2013, s. 9). Dessa problem och dilemman är i stort sett moraliska 

dilemman, där forskaren skapar en känsla för vad som är rätt och fel rent etiskt för 

forskningsstudien (Wiles, 2013, s. 2). För att hjälpa forskaren att utvärdera och analysera 

sin magkänsla för vad som är rätt och fel kan ett etiskt ramverk vara till hjälp (Wiles, 

2013, s. 2). Wiles (2013) presenterar ett etiskt ramverk som består av tre kärnaspekter: 

informerat samtycke, konfidentialitet och anonymitet, samt risk och säkerhet. Vi har 

utgått från detta ramverk i studien och dessa tre kommer att beröras härnäst. I Appendix 

2 presenterar vi även hur vi har använt det etiska ramverket i samband med intervjuerna.  

4.7.1 Informerat samtycke 

Informerat samtycke är ett centralt koncept inom forskningsetiken och innefattar främst 

att ge informanterna tydlig information om vad det innebär att delta i studien samt ge dem 

en rättvis möjlighet att ta ett beslut angående deras deltagande (Saunders et al., 2012, s. 

231; Wiles, 2013, s. 25). När det gäller mängden av information är det av vikt att ge 

tillräckligt med information utan att det blir för omfattande och därmed oattraktivt för 

informanten (Wiles, 2013, s. 27). Både i våra mail och telefonsamtal under första 

kontakten med potentiella informanter försökte vi ge tillräckligt med information för att 

de skulle förstå syftet med studien, utan att överväldiga dem med mängder av information. 

Därefter, om informanten visade intresse för studien, gav vi ytterligare information. Detta 

är i linje med Wiles (2013, s. 27-28), som menar att det är ett bra sätt att hantera delningen 

av information med potentiella informanter.  

 

En annan viktig del av informerat samtycke är att tydligt informera om informantens rätt 

att hoppa av studien när som helst (Bryman & Bell, 2017, s.141; Denscombe, 2014, s. 

437). Forskaren måste därmed säkerställa samtycke genom hela studien och forskaren 

måste vara tillmötesgående gentemot informantens eventuella vilja att hoppa av (Wiles, 

2013, s. 31). Vi var noggranna med att tydliggöra för informanterna att deltagande i 

studien inte var bindande på något sätt. Vi nämnde det bland annat i första kontakten, men 

även innan genomförandet av den faktiska intervjun.  
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Transkribering har som nämnt en avgörande roll för kvalitativ forskning (Oliver et al., 

2015, s. 1273) och för att kunna göra det är det av vikt att kunna spela in intervjuerna. 

Det är dock viktigt att ha samtycke från informanten gällande inspelningen av intervjun 

och att de godkänner att datan kommer att analyseras ett flertal gånger efter 

intervjutillfället (Wiles, 2013, s. 34). Innan utförandet av själva intervjun frågade vi om 

informanten gav samtycke till inspelningen av intervjun och vi var noggranna med att 

förklara att det var med anledning av transkriberingen. Vi förklarade för dem att vi ville 

säkerställa att vi fullständigt förstod vad som sades och på så sätt minska risken för 

felaktig tolkning.  

4.7.2 Konfidentialitet och anonymitet  

Precis som informerat samtycke är konfidentialitet och anonymitet en viktig del för att 

säkerställa etiken i en forskningsstudie (Bryman & Bell, 2017, s. 147; Wiles, 2013, s. 41). 

Konfidentialitet definieras som informationen man ger en annan personen med syftet att 

det inte ska spridas vidare utan deras tillstånd (Wiles, 2013, s. 42). Inom forskningen 

syftar konfidentialitet på att all identifierbar information insamlat under studien inte 

avslöjas och därmed skyddar informanternas identitet (Saunders et al., 2012, s. 231; 

Wiles, 2013, s. 42). Detta är en process med målsättningen att anonymisera informanten, 

vilket kan göras framgångsrikt genom användningen av fiktiva namn (Wiles, 2013, s. 50). 

Det behöver dock inte alltid betyda att informanterna vill vara anonyma, då de kan vilja 

blir förknippade med det som har sagts (Wiles, 2013, s. 51-52). Vi var noga med att 

poängtera att den informationen som samlades in under intervjuerna enbart skulle 

användas i denna studie. Vi var också noga med att poängtera att medverkandet var 

anonymt, där varken informantens eller företagets namn skulle offentliggöras. 

Valmöjligheten gavs dock till informanterna att vara identifierade i studien, men det var 

ingen av dem som valde detta. De anonyma informanterna blev försedda med ett fiktivt 

namn som följde ett nautiskt tema och vi valde därför att inte använda oss av en enskild 

bokstav eller siffra för att hänvisa till de individuella informanterna. Detta var med syftet 

att underlätta för läsaren då det blir lättare att urskilja vem som har sagt vad.  

 

I vissa studier kan det vara av vikt att bryta konfidentialiteten avsiktligt, vilket exempelvis 

kan vara i studier med barn, hälsosituationer eller kriminalitet (Wiles, 2013, s. 43). 

Forskaren kan då känna att det är dennes plikt att göra informationen publik (Wiles, 2013, 

s. 43). Vi anser inte att vår studie sker i en sådan kontext där behov av att bryta 

konfidentialiteten kan uppstå och vi har inte upplevt några omständigheter under studiens 

gång som har förändrat denna utgångspunkt. Det kan dock ibland ske att 

konfidentialiteten bryts oavsiktligt och även om forskaren jobbar hårt för att säkerställa 

anonymiteten kan misstag ske (Wiles, 2013, s. 46). Vi har lagt vikt vid att säkerställa 

anonymiteten hos våra informanter, men vi är medvetna om att det finns viss risk att 

personer med god insyn i den svenska båtindustrin kan identifiera vissa informanter. Detta 

är med anledning av att mängden båtföretag i Sverige är begränsat och därmed finns 

risken för att vissa härledningar kan göras.  

 

I vissa fall kan informanten efterfråga att en viss sak som sägs inte ska antecknas och 

spelas in och detta brukar kallas “off the record comments” (Wiles, 2013, s. 50). I dessa 

fall brukar informanten vilja att inspelningen stängs av och att det som sägs sker i 

förtroende mellan denne och forskaren (Wiles, 2013, s. 50). Innan intervjun ägde rum 

poängterade vi att informanten hade valmöjligheten att göra “off the record comments”. 

Detta var ingenting vi förespråkade, men vi ville ge den valmöjligheten att pausa 
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inspelningen för att informanten skulle känna sig trygg. Det var dock ingen av 

informanterna som valde att utnyttja detta.  

4.7.3 Risk och säkerhet 

Ett accepterat synsätt är att allt deltagande i en studie inte ska utgöra mer än en minimal 

risk och att det är forskarens ansvar att utvärdera studiens potentiella risker (Bryman & 

Bell, 2017, s. 141; Denscombe, 2014, s. 428). Risker ska förmedlas i symbios med 

fördelar och på detta sätt ges informanten möjligheten att väga dessa mot varandra (Wiles, 

2013, s. 56). Den största typen av risk i kvalitativa studier berör emotionella faktorer, 

vilket exempelvis kan vara pinsamhet, ångest, förnedring och rädsla (Wiles, 2013, s. 58). 

Vi anser inte att vår studie involverar varken fysisk eller emotionell risk i någon högre 

grad för informanterna. Dock har vi tagit hänsyn till vissa emotionella risker, där vi 

framförallt har fokuserat på att inte vinkla våra frågor på ett sätt som nedvärderar 

informanternas arbete eller svar. Vi var även noga med att inte ställa frågor som syftade 

på att få fram känslig information som kunde utgöra en risk för informanten att dela med 

sig av.   
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5. Empiri 
Detta kapitel redogör för den empiriska data som har samlats in under studien och inleds 

med en översikt av de utförda intervjuerna, vilket även sammanfattas i tabell 6. Därefter 

presenteras empirin utifrån de tre grundpelarna i studien: designbeslut och 

produktlivscykeln, interna förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter, samt 

hållbara innovationer.  

5.1 Översikt av intervjuer och företagsegenskaper 

Tabell 6 ger en översikt över de intervjuer som har legat till grund för datainsamlingen 

och tabell 7 beskriver de olika företagens utmärkande egenskaper. De utvalda 

egenskaperna i tabell 7 har fungerat främst som ett analys- och diskussionsunderlag i detta 

kapitel. Dock för att säkerställa informanternas anonymitet valde vi att exkludera en del 

information om företagen i tabellerna. Det fiktiva namnet har ingen relation till företagets 

ursprungliga namn och detta är med anledning av att värna om deras anonymitet. Alla 

informanter hade en yrkesroll där de på ett eller annat sätt var involverade i framtagningen 

av nya båtar och alla hade en ledande position inom respektive företag. Intervjuerna 

skedde under loppet av drygt två veckors tid och majoriteten av dem skedde via 

telefonsamtal. Vi eftersträvade en intervjulängd på cirka 45 till 60 minuter och 

genomsnittstiden blev totalt 52 minuter. Varje företag representerades av enbart en person 

och vi kommer vidare i detta empirikapitel att hänvisa informantens svar till det fiktiva 

företagsnamnet. Vi vill dock uppmärksamma att det inte finns någon garanti för att 

informantens svar är i linje med hela företaget, men för att underlätta för läsaren refererar 

vi fortsättningsvis enbart till företaget och ej till specifika informanter.  

 

Tabell 6: Översikt av intervjuerna.  

Fiktivt företagsnamn Yrkesroll Intervju- 

format 

Intervju- 

längd 

Intervjudatum 

Fendern Styrelseordförande Telefonmöte 60 min 26 mars 

Sjökortet VD Fysiskt möte 56 min 27 mars 

Bojen VD Telefonmöte 42 min 3 april 

Tampen VD Telefonmöte 49 min 4 april 

Flytvästen Delägare, samt 

Konstruktions- och 

utvecklingschef 

Telefonmöte 54 min 5 april 

Bryggan VD Telefonmöte 50 min 10 april 

 

Tabell 7: Företagsegenskaper  

Fiktivt 

företagsnamn 

Företags- 

ålder 

Anställda Max 

båtlängd 

Prisklass Produktion Skrovmaterial 

Fendern 30-60 år 0-14 st 0-8 m 0-500 tkr Ej Sverige Komposit 

Sjökortet 0-29 år 0-14 st 9-15 m 500+ tkr Ej Sverige Aluminium 

Bojen 0-29 år 0-14 st 9-15 m 500+ tkr Sverige Aluminium 
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Tampen 30-60 år 15-30 st 0-8 m 0-500 tkr Sverige Aluminium 

Flytvästen 30-60 år 15-30 st 0-8 m 0-500 tkr Sverige Komposit 

Bryggan 0-29 år 0-14 st 9-15 m 500+ tkr Ej Sverige Komposit 

5.2 Designbeslut och produktlivscykeln 

5.2.1 Före användning 

Materialval 

Det materialval som framförallt blir av vikt när det kommer till fritidsbåtar är val av 

material i skrovet. De två vanligaste skrovmaterialen på moderna fritidsbåtar är 

aluminium samt komposit och vårt urval inkluderar en blandning av företag som använder 

den ena eller den andra. Ingen i vårt urval tillverkar båtar som använder sig av en 

blandning av aluminium och komposit, vilket vissa båttillverkare väljer att göra genom 

att bygga skrovet i aluminium men inredningen i komposit. För vår del innebär det att det 

bildas två tydliga grupperingar, de som använder och förespråkar aluminium, samt de 

som använder och förespråkar komposit.  

 

Vid frågan om den grundläggande anledningen till valet av material i skrovet fick vi lite 

olika typer av svar. Företag Fendern, som är en komposittillverkare, menade att det först 

och främst är ett ekonomiskt val att välja komposit samt att det är ett beprövat material 

som använts länge i branschen. En annan komposittillverkare, företag Flytvästen, menade 

också att det är ett kvalitativt material som fungerar bra att bygga båtar av, samt även att 

det inte är lönt att vara äventyrlig när det kommer till materialet. Företag Bryggan, som 

också är en komposittillverkare, stödjer det faktum att det inte är lönt att experimentera 

för mycket med materialet och menade att komposit är ett bra material för deras typ av 

båtar. I den andra grupperingen menade företaget Sjökortet att aluminium är ett suveränt 

material att bygga båtar i då det är underhållsfritt, har en lång livslängd och dessutom är 

återvinningsbart. De menade också att det finns en trend att konsumenter alltmer 

efterfrågar aluminiumskrov och att valet till stor del beror på denna ökande efterfrågan. 

Vidare menade företag Bojen att det är ett ekonomiskt val att bygga i aluminium, men det 

är också på grund av att de har expertis inom materialet, ett personligt intresse för det, 

samt att det är framtiden för båtindustrin. Företag Tampen visade dock det tydligaste 

intresset för hållbarhetsaspekter gällande valet av material och menade att:  

 

“Vi gjorde det valet för att vi ville förbättra arbetsmiljön och för att vi skulle kunna 

återvinna produkterna, för det går ju inte alls med härdplast. Och vi vill ha en rationell 

produktion samt ett miljötänk.”  - Tampen 

 

Vidare är mängden material även av vikt för många informanter, där bland annat företag 

Fendern menade att kunskapen om materialet komposit har blivit bättre genom åren och 

att de numera bara bygger båten en tredjedel så tjock. Företaget Bryggan nämner också 

mängden material, där de menade att de är ledande i att använda så liten mängd material 

som möjligt. Företag Flytvästen menade att de tar hänsyn till mängden material de 

använder i sina båtar, men att det är en balansgång. De måste ha en viss mängd material 

för att bibehålla en viss strukturell styrka och kvalitet, men inte så mycket att båten blir 

för dyr och ineffektiv. Företag Tampen pratar inte om att minimera mängden material, 

men lägger vikt vid att minimera mängden olika material, där de i största mån försöker 
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att hålla sig enbart till aluminium. Detsamma gäller även företag Sjökortet, där aluminium 

dominerar produkterna. Även företag Bojen går i samma fotspår och menade att: 

 

“Vi har inte jättemånga komponenter i båtarna utöver just aluminiumet, det finns 

exempelvis dynmaterial, det finns absorbenter, ljudisoleringar och dylikt i skrovet, men 

utöver det så är det inte så mycket mer komponenter egentligen.” - Bojen 

 

Vidare ställdes frågan till våra informanter gällande resurs- och energikonsumtionen 

under förädlingen av det använda materialet. Företag Flytvästen, som är 

komposittillverkare, menade att de inte tar detta i någon större beaktning. Företag Tampen 

omfamnar det faktum att aluminiumtillverkningen har fått en del kritik gällande just 

energikonsumtionen, men att återvinningsbarheten av materialet övervinner detta. Även 

företag Bojen uppmärksammar energikonsumtionen vid förädlingen av aluminium, men 

argumenterar för att företaget de köper sitt aluminium av använder sig av förnybar energi 

under förädlingen. Företag Fendern, som är en komposittillverkare, är också inne på att 

aluminium är väldigt energikrävande att förädla men väljer inte att diskutera sitt eget 

material i förhållande. Företag Sjökortet hade inte blickat speciellt djupt på energi- och 

resurskonsumtionen under förädlingen av deras material och sade följande: 

 

“Jag vet inte exakt, i förhållande till andra material, hur mycket energi det går åt för att 

producera aluminium.” - Sjökortet 

 

Vid diskussion gällande förädlingen av materialet kom även valet av leverantör på tal. En 

trend gällande detta var att företagen inte lade speciellt mycket vikt vid att granska sina 

leverantörer, exempelvis när det gäller arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. 

Dock ett företag, företag Tampen, sade sig lägga vikt vid detta. I övrigt menade bland 

annat företag Sjökortet att de jobbar med större grossister och sätter sin tro på att de har 

gjort sin hemläxa när det kommer till sådana aspekter. De gör dock ingen egen granskning 

av leverantörer i första led, för att se hur de arbetar. Detsamma gäller för företag Bojen 

som inte arbetar med det i dagsläget, men som kan komma att göra det i framtiden. 

Företag Bryggan ansåg att de nog borde lägga mer vikt vid det, men att de inte gör det 

aktivt i dagsläget. Inte heller företag Flytvästen lade vikt vid detta och menade att:  

 

“Vi litar på att de är hyfsade i branschen faktiskt. Vi lägger inte ner något mycket arbete 

på att kolla upp dem, det gör vi inte. Vi har gott förtroende till dem, men egentligen vet 

vi inte hur det ser ut i första led, det gör vi inte.” - Flytvästen 

 

Produktion 

En tydlig trend bland våra informanter är att produktionen har betydelse när de designar 

nya båtar, men det blir även tydligt att det inte alltid är direkta hållbarhetsaspekter som 

ligger i fokus. Företag Bojen menade exempelvis att produktionen i stor grad tas hänsyn 

till vid utvecklingen av nya båtar, där fokus ligger på att designa båten så att den går att 

producera både tids- och kostnadseffektivt. De menade att de primärt ser det från ett 

kostnadsperspektiv, men dock mindre från ett hållbarhetsperspektiv. Företag Flytvästen 

menade att designbeslut är viktiga för produktionen där det är viktigt att inte göra för 

komplicerade detaljer som blir svåra att producera. De ansåg att det är en balansgång 

mellan design och produktion, där de inte vill designa för komplicerat så att effektiviteten 

skadas, samtidigt som de inte vill bli för bekväma i sitt designspråk. Att designa 

produkten för att minska resurs- och energikonsumtionen i produktionen var dock 

ingenting som företaget Flytvästen lade vikt vid. 
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Företag Tampens primära fokus var också effektivitet i produktionen, där genom att 

designa båten på ett sätt som inte kräver svetsning underlättade arbetet avsevärt. De 

menade också att detta är ett sätt som minskar energi- och resurskonsumtionen under 

produktionen. Företag Bryggan lägger mycket vikt vid relationen mellan design och 

produktion, samt menade att den relationen är vital för att bygga bra produkter. Genom 

detta menade de att de kan producera båtar kostnads- och tidseffektivt. Företag Sjökortet 

är inne på samma spår som företag Bryggan och menade att det är en konstant förhandling 

mellan produktion och design vid utvecklingen av nya båtar. De menade att 

marknadssidan kan vilja att båten ska se ut på ett visst sätt för att den ska sälja, men då 

kan produktion påpeka att det inte är genomförbart ur ett produktionsperspektiv. Då gäller 

det att inte vara dumdristig menade företaget och därmed ta fram en båt som blir svår att 

sälja med en rimlig marginal. Företag Sjökortet menade dock också att det inte bara är 

kostnader som tas i beaktning i produktionen. På frågan om de tar hänsyn till energi- och 

resurskonsumtionen i produktionen vid designen av nya båtar svarade Sjökortet:  

 

“Alltid, det har också att göra med att vi ska producera en produkt med ett rimligt pris, 

men det är alltid i fokus när vi pratar med våra designers hur vi ska göra produktionen 

effektiv.” - Sjökortet 

  

Distribution och transport 

Alla företag är överens om att designen har en betydande påverkan på hur produkten kan 

distribueras och transporteras. För företaget Bojen har distribution och transport dock inte 

en central roll i dagsläget vid utvecklingen av nya båtar, vilket framförallt har sin grund i 

att företaget inte exporterar speciellt mycket. De menade dock att det kommer att bli en 

mer betydande faktor när de börjar exportera mer båtar utanför Sveriges gränser. Då 

kommer de att tänka mer i banorna kring olika mått som exempelvis gör att deras båtar 

kan fraktas på ett kostnadseffektivt sätt. De menade vidare att det framförallt är det 

ekonomiska perspektivet inom distribution och transport som är av vikt, men att även 

hållbarhetsaspekter kommer att vävas in i framtiden. Företag Tampen däremot går i 

motsatt riktning jämfört med företag Bojen. De har tidigare arbetat noga med att designa 

båtar för att minska volymen i transporterna och på så sätt göra det mer effektivt. Detta 

fick dock andra oönskade bieffekter vilket har lett till att de har minskat på detta fokus 

och numera får det bli den volym det blir. De fokuserar vidare även på kostnadsperspektiv 

på transporterna då de känner att miljömässiga faktorer kopplat till distribution blir 

irrelevanta då de agerar främst på den inhemska marknaden.  

 

Företag Fendern beskrev samma fenomen som företag Tampen, där de tidigare har 

designat båtar utifrån transportmått och i deras fall måtten på en tågvagn. Dock skedde 

förändringar i den svenska tågtrafiken, vilket innebar att tågtransporter i deras fall inte 

längre blev möjligt. De tvingades istället att använda lastbilar och därmed anpassa sig till 

trängre mått för att lasta samma antal båtar. I vissa fall tar de hänsyn till lastbilsmåtten, 

men i många fall väljer de att bibehålla deras befintliga designspråk och acceptera den 

sämre effektiviteten i transporten. Företag Fendern beskriver problemet med tågtransport 

på följande sätt: 

 

“Stickspåret vid oss lades ner, så vi tvingades att köra lastbilar. Kanske då 200-250 

lastbilar om året, är det att vara miljövänlig? När man försöker vara miljövänlig, då blir 

man bekämpad av stat och kommun, det kan jag tala om för dig.” - Fendern 
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Företag Flytvästen, Bryggan och Sjökortet lägger dock större vikt vid effektivitet i 

distribution och transport vid designen av nya båtar. Företag Flytvästen tar hänsyn till 

exempelvis bredd och längd på båtarna för att de ska gå att transportera på ett enkelt sätt, 

men de lägger även mycket vikt vid emballaget båtarna fraktas i. De designar 

specialbyggda emballage för sina båtar som är anpassade för att kunna staplas på ett 

effektivt sätt på en lastbil. Företag Flytvästen summerar frågan gällande distribution och 

transport vid design av nya produkter på följande sätt: 

 

“Effektiva transporter strävar vi efter så mycket som möjligt” - Flytvästen 

 

Företag Bryggan menade att på samma sätt som de designar för produktion, designar de 

även för distribution och transport. Tidigare har de främst använts sig av containers i sin 

transport och anpassat sina båtar efter de måtten, vilket har bidragit till ett unikt 

designspråk. Numera fraktar de dock mestadels via lastbil, men eftersom lastbilsmåtten 

är större än måtten för containrar kan de dra fördel av sin befintliga design. Företag 

Sjökortet menade att logistiken är en viktig parameter i utvecklingsprocessen och de 

lägger mycket vikt vid att optimera den aspekten. De menade att kostnaden såklart är en 

övervägande aspekt när det kommer till logistiken, men menade samtidigt att 

miljöaspekten är en positiv biprodukt av effektiviteten:  

 

“Såklart är det ekonomi i det där när vi tittar på hur mycket vi kan lasta, sedan blir det 

en följdfaktor att det även påverkar miljön. Kan vi få på fler, så har vi även ett bra 

miljöperspektiv på det.” - Sjökortet 

 

Den transport som företagen framförallt lägger vikt vid är efter att båten är färdigställd 

och lämnat fabriken. Inget av företagen sade sig lägga större vikt vid den transport som 

skedde från deras leverantörer till deras fabrik, vilket visar att de inte tar hänsyn till 

transport i den tidiga delen av produktlivscykeln. Om vi dock tittar mot den senare delen 

av produktlivscykeln och framförallt användningen, var det två av företagen som sade sig 

lägga vikt vid transporten i den faktiska användningen av båten. Företag Tampen menade 

att de absolut tar hänsyn till transporten för den faktiska användaren vid designen av nya 

båtar. De menade att det måste vara lätt, effektivt och enkelt att framdriva båten även när 

den inte ligger i vattnet. Även företag Bryggan tar hänsyn till transporten för användaren 

och menade att deras smala samt lätta skrov gör det enkelt för många användare att 

transportera båten på land. 

5.2.2 Användning 

Livslängd 

När det gäller livslängd blir materialet återigen av vikt och därmed blir det betydelsefullt 

att titta på de två grupperingarna komposit samt aluminium. Om vi börjar med 

grupperingen komposit menade företag Fendern att komposit har en bättre livslängd än 

aluminium. Detta grundar de på att aluminium är ett material som förändras över tiden på 

ett annat sätt jämfört med komposit. De menade vidare att komposit är betydligt lättare 

att reparera än aluminium, och är reparatören skicklig kan reparationen även bli osynlig. 

Företag Bryggan menade också att komposit som material har en otroligt lång livslängd, 

men menade samtidigt att den kanske är lite för lång. Företag Flytvästen var inne på 

samma spår som företag Fendern samt Bryggan och stod fast vid att komposit har 

fantastisk livslängd, men menade också att det nästan är för bra. Vidare sammanfattade 

företag Flytvästen materialet komposit på följande sätt: 



46 

 

“Jag skulle säga att det är ett fantastiskt material och det går att lappa och laga i all 

evighet. Det är väl därför det passar så bra till båtar för får du en skada så kan du enkelt 

lappa ihop detta och få igen funktionen.” - Flytvästen 

 

I den andra grupperingen anser företag Sjökortet att även materialet aluminium har en 

lång livslängd och det ska inte vara något problem att få en aluminiumbåt att leva 15-30 

år. Företag Tampen menade att aluminium som material kan leva betydligt mycket längre 

än så och ju större andel aluminium de använder i båtarna desto säkrare kan de garantera 

ett långt produktliv. De menade även att materialet är slitstarkt, tåligt, samt UV-beständigt 

vilket bäddar för ett långt liv. Företag Bojen är försiktiga med att göra jämförelsen mellan 

aluminium och komposit, men menade att: 

 

“Det är väldigt hög livslängd på aluminium om man sköter det på rätt sätt. Där går en 

aluminiumbåt i arv i flera generationer om det sköts på rätt sätt. Så jag skulle nog säga 

att aluminium har väldigt stora fördelar.” - Bojen 

 

En annan betydande del av ett långt produktliv är underhåll, reparationer och 

uppdateringar. Materialvalet spelar en roll i detta, men det finns även andra aspekter att 

ta hänsyn till. Fem av våra sex företag ansåg att de på ett eller annat sätt berör underhåll, 

reparationer och uppdateringar vid utvecklingen av nya båtar. Företag Sjökortet, som inte 

var en av de fem, sade att det inte är något de fokuserar på, utan deras huvudsyfte är 

istället att hela tiden göra produkten bättre och hoppas att ett underhållseffektivt ägande 

kommer på köpet genom det. Företag Flytvästen däremot, menade att då de bygger enkla 

produkter blir de även lätta att underhålla. Företag Tampen beskrev ännu tydligare hur de 

designar båtar för att underlätta detta, där de undviker att svetsa ihop materialen utan 

istället använder skruvar. Detta präglar hela båten och gör det lätt att byta ut sektioner 

som kan gå sönder. Företag Bryggan har också tänkt i de här banorna där en viktig och 

stor beståndsdel av båten som de vet har en begränsad livslängd, går problemfritt att byta 

ut när det är läge. Även företag Fendern var i linje med det här och menade att det ska gå 

att köra sönder en del och kunna åtgärda det utan att behöva plocka isär halva båten. 

Företag Bojen bygger båtar för hårt bruk och de är medvetna om att båtarna kommer att 

användas mycket och att det kommer att hända saker under båtens livstid. På frågan 

angående om de designar båtarna för att underlätta underhåll, reparationer och 

uppdateringar svarade de följande: 

 

“Ja, det kan man säga, för vi har ganska hög fokus på att den ska vara just lätt att 

reparera exempelvis, det ska vara enkelt att underhålla. Till exempel om man tänker sig 

att man kör på en sten eller att man kör sönder skrovet på nåt vis, så är den konstruerad 

i botten på så vis att man kan enkelt byta ut en del av skrovet exempelvis.” - Bojen 

 

Även modulsystem kan vara ett sätt att underlätta reparationer och underhåll, men det 

används inte i någon större utsträckning av majoriteten av företagen. Alla företagen 

byggde dock i moduler till viss del, men det handlade oftast om ett begränsat antal sådana. 

Oftast ses hela båtbygget som ett hantverk där exempelvis hela skrovet byggs som en 

enhet. Företag Sjökortet beskriver detta väl och menade att hela båten byggs och svetsas 

ihop i en form och att det egentligen endast är smådetaljer som teknisk utrustning i form 

av radar samt navigation som monteras i slutprocessen. Det var dock ett företag som här 

stack ut ur mängden, vilket var företag Fendern. De menade att det är mellan 25-30 

moduler som monteras ihop i deras fall innan produkten är helt färdig. 
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Energi- och resurskonsumtion under användningen 

En generell trend vi såg hos alla företagen var att vikt lades på att optimera skrovdesignen. 

Företag Bryggan har valt att satsa på ett smalt och lätt skrov, vilket de menade skapar en 

bra balans mellan prestanda och bränsleförbrukning. De menade även att framtidens 

båtskrov kommer till stor del att handla om vikten. Både företag Tampen och företag 

Flytvästen designar sina skrov för att de inte ska behöva använda stora motorer. Företag 

Tampen beskrev detta mer detaljerat och förklarade hur de resonerar kring designen av 

sina skrov:  

 

“Vi utformar exempelvis skrovets v-form efter storlek och vikt för att den ska vara 

lättdriven och lättplanande. Man kan göra en båt som är tung med djup v-botten men då 

blir den väldigt trögplanande och tung i vattnet och kräver väldigt mycket motorer. “  

- Tampen 

 

Företag Bojen berörde också betydelsen av ett lättdrivet skrov, men ser det framförallt ur 

ett ekonomiskt perspektiv för sina användare. De menade att ju fler timmar användaren 

brukar båten desto viktigare blir det att ha ett lättdrivet skrov som kräver lite bränsle i 

framdrivningen. För företag Fendern har mycket handlat om att göra skrovet lättare, vilket 

tillsammans med effektivare motorer bidrar till minskad bränsleförbrukning. För företag 

Sjökortet blir mottot maximal output med minimal input viktigt och de jobbar ständigt 

med att utveckla skroven för att de ska gå bättre i vattnet samt därmed minska 

bränsleförbrukningen. 

 

En annan viktig del av resurs- och energikonsumtionen är framdrivningen av båten i form 

av en förbränningsmotor. Båtindustrin präglas i relativt stor utsträckning av stora motorer 

och det är någonting som styrs av efterfrågan. Detta menade bland annat företag Sjökortet 

och företag Fendern, då de ofta får frågan angående hur stora motorer deras båtar är 

godkända för. Företag Fendern tycker det är en märklig inställning att det ska vara större 

motorer och deras strategi för att bygga båtar som klarar mindre motorer möts ofta med 

motstånd bland konsumenter. Företag Sjökortet omfamnade också det faktum att 

marknaden kräver större motorer och på frågan angående efterfrågan på mängd och 

storlek på motorer svarade de följande: 

 

“Det första folk frågar på exempelvis en båtmässa är hur stor motor kan jag ha, det är 

fråga nummer 1. Sen betyder inte det att alla väljer det, långt ifrån, men det är ändå 

första frågan.” - Sjökortet 

 

Företag Bojen är också medvetna om att det finns efterfrågan på större och fler motorer, 

men att detta inte är något som intresserar dem i någon större grad. De menade att de inte 

jobbar ur ett prestigeperspektiv och att deras motorval fokuserar främst på funktionen, 

och inte på att det ska vara häftigt. Företag Tampen har liknande tankegångar och 

fokuserar främst på säkerheten när de väljer motorer och inte på höga maxhastigheter. 

Företag Flytvästen är medvetna om att de tappar en del kunder på att bygga båtar gjorda 

för mindre motorer, men att de båtar som har gått bäst i deras modellprogram är de som 

inte har några extrema motorer. Företag Bryggan bygger sina båtar för att klara stora 

motorer, men anser att deras smala och lätta skrov bidrar till att hålla energikonsumtionen 

låg. 
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Framdrivning behöver dock inte alltid handla om en förbränningsmotor och frågan om 

eldrift ställdes därför till våra företag. Tre av företagen var skeptiska till eldrift i 

båtindustrin, medan tre av dem var mer positivt inställda. Det som dock blev tydligt är att 

eldriften inte har nått den tekniska utvecklingen som krävs ännu för att på riktigt kunna 

konkurrera med förbränningsmotorer i dagsläget. Företag Fendern är det enda företaget 

av de sex som idag erbjuder en mellanstor båt med eldrift, men trots detta är de osäker på 

dess potential i branschen. Deras elbåt har mötts av en del motstånd och försäljningen har 

varit tuff. Företag Tampen erbjuder också båtar med eldrift men i deras fall är det 

småbåtar som inte kräver mer än ett par hästkrafter. De menade att eldrift fungerar 

utmärkt till detta, men menade samtidigt att utvecklingen av eldrift inte har kommit 

tillräckligt långt för att kunna driva deras större båtar. Detta är med anledning av att 

kostnaden för batterierna överskrider kostnaden för båten flera gånger om i dagsläget. 

Även företag Flytvästen erbjuder småbåtar med elmotorer och menade att detta fungerar 

väl i sammanhanget de används i. Småbåtar är dock endast en del av deras utbud, där de 

även säljer större båtar. På frågan angående eldrift inom båtbranschen gav de följande 

svar: 

 

“Jag tycker inte att eldrift i båtar passar ihop, för en del gör det förstås det men jag tror 

inte vi skulle lyckas om vi skulle ge oss in där.” - Flytvästen 

 

Som nämnt fanns det dock tre företag som var mer positivt inställda till eldrift inom 

båtindustrin. Det är dock värt att notera att ingen av dessa företag erbjuder eldrift i deras 

båtar i dagsläget. Trots att de är positivt inställda, var de dock noga med att betona att det 

fortfarande finns en hel del problematik som kräver lösning. Företag Sjökortet ansåg att 

eldrift inte fungerar på kort sikt, men att det säkerligen kommer att göra det i framtiden. 

Antalet frågor de får angående eldrift har ökat dramatiskt senaste året och de tror att den 

ökade efterfrågan kommer driva utvecklingen framåt i blixtfart. Företag Bojen tror också 

att eldrift kommer att komma till båtbranschen och att det är någonting de resonerar en 

del kring. De tror dock att det säkert är minst ett årtionde bort innan det slår igenom 

ordentligt. Företag Bryggan tror också på eldriften, men menade att det gäller att ha is i 

magen och vänta på rätt tillfälle att introducera det i deras typ av båtar. De menade att: 

 

“Tekniken är inte riktigt där ännu. Det blir inga bra lösningar. Det är därför bättre att 

vänta och sedan göra en bra lösning i ett senare skede.” - Bryggan 

5.2.3 Efter användning 

I slutet av produktlivscykeln finner vi end-of-life hantering och det vi har fokuserat på i 

denna studie är återvinningen av båten i slutet av dennes liv. De aspekterna vi har 

fokuserat gällande just återvinning är materialets återvinningsbarhet, samt demontering 

och materialseparation. Utifrån företagens svar kan vi generellt säga att 

aluminiumtillverkare tar återvinning i större beaktning än komposittillverkare. 

 

Om vi börjar med att blicka mot komposittillverkarna, menade företag Flytvästen att de 

inte tänker i banorna kring återvinning. De menade att om båten ska återvinnas får de helt 

enkelt skruva isär och dela på delarna, för att sedan bränna upp det som är brännbart. De 

uttryckte vidare att det inte är något större problem för dem och att de inte tänker speciellt 

mycket på det. Företag Fendern var inne på samma spår och menade att frågan angående 

återvinning är enkel, de tänker helt enkelt inte på det vid utformningen av nya båtar. De 

menade att vissa i branschen kan säga sig tänka på det, men att ingen gör det i praktiken. 

De uttryckte även att de inte har någon direkt kunskap för hur materialet tas tillvara på, 
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men motiverar exkluderingen av återvinningen i utvecklingen av nya båtar genom att 

påpeka att det inte är något som efterfrågas av konsumenterna. Företag Bryggan 

uppvisade dock en viss tendens till att tänka i banorna kring återvinning vid utvecklingen 

av nya båtar, då de ansåg att deras båtar är lätta att demontera. Men trots detta svarade de 

följande på frågan om återvinning är av vikt vid utvecklingen av nya båtar: 

 

“Nej. Det är det ärliga svaret. Om 30 år när vi ska återvinna båtarna så hoppas vi att det 

finns båttippar där man tar bort all spill och så bryter man ner plasten på nåt sätt.” - 

Bryggan 

  

Om vi sedan ser till den andra grupperingen, aluminiumtillverkarna, ser vi en mer positiv 

inställning till återvinning. Företag Sjökortet menade att aluminiumet som material är helt 

återvinningsbart och det är en av anledningarna varför det är ett så bra material att arbeta 

med. De lägger dock inget större fokus på framtida demontering, men de känner sig 

trygga med att huvuddelen av båten är återvinningsbar. Företag Tampen menade att 

aluminium är ett överlägset material när det kommer till återvinning, och att det är ett 

betydligt bättre material jämfört med härdplaster (exempelvis komposit) gällande den 

egenskapen. De lägger även vikt vid demontering, då deras båtar är lätta att plocka isär 

när de ska återvinnas. Ett annat initiativ som företag Tampen har när det kommer till 

återvinning är att de erbjuder sina kunder möjligheten att lämna in sin gamla förbrukade 

båt när de köper en ny, till en mindre premie. Den båten skickas sedan vidare till tredje 

part för återvinning. Företag Bojen hyllade också aluminiumets återvinningsbarhet och 

lägger även vikt vid att främja demontering av båten. Sammanfattningsvis sade Bojen 

detta om återvinningsbarheten av aluminiumbåtar: 

 

“Jag kan säga att 99 eller 95 %, nu kan jag inte säga den exakta siffran, men det mesta i 

en aluminiumbåt går att återvinna, det är lite saker som man får plocka ner så att säga 

men sen så går det att återanvända aluminiumet om och om igen.” - Bojen 

5.3 Interna förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter  

5.3.1 Kompetenser 

När det gäller fördelningen av intern och extern kompetens vid utvecklingen av nya båtar, 

såg vi två tydliga grupper utifrån företagens svar. De som nästan uteslutande använde sig 

utav intern kompetens och de som lade större vikt vid extern kompetens och partnerskap. 

Tre stycken var i den förstnämnda gruppen och resterande tre var i den sistnämnda.  

 

I den första gruppen, alltså företag som förlitade sig nästan uteslutande på intern 

kompetens, fann vi bland annat företag Fendern. I deras fall kan konstruktören de 

använder sig av vara extern, men i övrigt är det enbart intern kompetens de förlitar sig på. 

De menade att det är ett vanligt tillvägagångssätt i branschen och på så sätt kan de säkra 

att de får precis som de vill ha det. De menade vidare att när det kommer till 

hållbarhetsaspekter har de tillräcklig intern kompetens för att kunna implementera det i 

utvecklingen av nya båtar. Vidare i denna grupp menade företag Tampen att de i sällsynta 

fall använder sig av extern kompetens, men att de överlag använder sig nästan uteslutande 

av intern kompetens. De ansåg även att de har god kompetens internt när det kommer till 

hållbarhetsaspekter, men det är inget som de aktivt arbetar med att utveckla. Företag 

Flytvästen är också i linje med att använda en begränsad mängd extern kompetens, men 

jämfört med exempelvis företag Tampen ansåg de sig inte ha god intern kompetens när 
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det kommer till hållbarhetsaspekter. Vid frågan angående användande av extern 

kompetens vid utvecklingen av nya båtar svarar företag Flytvästen följande: 

 

“Ytterst lite. Jag skulle säga att vi gör nästan allt inomhus. Nog kan vi ställa någon fråga, 

som jag sa tidigare, höra vad de tycker och tänker. Men praktisk utformning och design 

gör vi helt själva vill jag påstå, till 99%.” - Flytvästen 

 

I den andra gruppen, de företag som lägger större vikt vid extern kompetens och 

partnerskap, finner vi företag Bojen, Bryggan och Sjökortet. Företag Bojen betonade dock 

vikten av intern kompetens då de ser det som en styrka, men menade att de är öppna för 

att ta hjälp externt där deras kunskaper är bristande. Vidare menade de att deras interna 

kunskaper gällande hållbarhetsaspekter är goda, samt att det är någonting som de strävar 

efter att utveckla ytterligare. För företag Bryggan är extern kompetens och partnerskap 

vitalt för deras verksamhet och det är en bidragande faktor till deras framgång. De arbetar 

mycket med internationella partnerskap med centrala spelare i branschen. De ansåg sig 

vidare ha hållbarhet inpräntat i sitt företags-DNA och besitter därför god intern 

kompetens gällande detta. En intressant aspekt när det kommer till just partnerskap, 

beskrivet av företag Bryggan, är avsaknaden av partnerskap i den svenska båtindustrin. 

De menade att vi har mycket att lära av den finska båtindustrin, som har gått ihop mycket 

bättre inom branschen och tillsammans skapat effektiva samarbeten. 

 

Företag Sjökortet använder sig mycket av extern kompetens, framförallt under design och 

utformning, men betonade vikten av att integrera den externa kompetensen med den 

interna. De strävar mestadels efter långsiktiga partnerskap med externa team som de 

känner väl och som känner deras verksamhet väl. Även när det gäller hållbarhetsaspekter 

ansåg de att extern kompetens är av vikt för dem. Företag Sjökortet beskriver vikten av 

extern kompetens på följande sätt: 

 

“Jag kan inte värdera nog att vi behöver de där influenserna utifrån, annars stagnerar 

ett varumärke. Man gör som man alltid har gjort, vilket inte är en framgångsfaktor 

långsiktigt. Vi måste få inputs utifrån, sedan kan vi förkasta det, men slutar vi ta del av 

de impulserna, då tror jag det är farligt.“ - Sjökortet 

5.3.2 Top management commitment 

I många av de andra delarna vi har presenterat här har det varit enkelt att gruppera in 

företagen i olika fack, men när det gäller ledningens ställning till hållbarhetsaspekter fick 

vi egentligen sex olika typer av svar. De skiljer sig inte markant men varje företag var 

ändå unikt i sitt sätt att arbeta med det. Överlag kan vi dock säga att för majoriteten av 

våra företag är hållbarhetsaspekter inte en central del i ledningens arbete.  

 

Om vi börjar med att titta på företag Fendern menade de att de inte har någon specifik 

ställning eller strategi för hållbarhetsaspekter inom ledningsgruppen. De menade att detta 

i sådana fall skulle ske i form av en person med det huvudansvaret, men trycker på att det 

inte är möjligt i en organisation av deras storlek. De anser även att det är likadant i hela 

den svenska båtbranschen och att vi får titta på större företag i andra branscher för att 

hitta något sådant. Företag Flytvästen menade också att de inte har någon utpräglad 

strategi inom ledningsgruppen när det kommer till hållbarhetsaspekter, men att de aldrig 

skulle ta fram något de själva inte skulle känna sig bekväma med. De uttryckte dock att 

de lägger vikt vid att skapa en gynnsam arbetsmiljö, men menade även att det finns mer 

att göra där. Företag Tampen var också inne på samma bana när det gäller arbetsmiljö, 
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där de i stor utsträckning vill skapa den bästa arbetsmiljön när det kommer till 

båttillverkning. När det gäller själva båten har de dock haft strategier inom ledningen för 

att göra även den i linje med hållbarhet, men lägger inte längre vikt vid det i lika stor 

utsträckning. Det är med anledning av att de investeringar de gjort över tid för att skapa 

mer hållbara produkter inte har resulterat i de positiva resultat de önskat på marknaden. 

De menade att: 

 

“Jag gick in i det för över 30 år sedan och räknade då med att jag skulle få lite medvind 

just för att vi var så långt framme med det, men jag har nog väntat förgäves och får nog 

inte uppleva det tyvärr.” - Tampen 

 

Företag Sjökortet sa att hållbarhetsaspekter inte är en standardfråga i ledningsgruppen, 

men känner sig trygga med att de inte behöver skämmas för sina produkter då de är 

nästintill helt återvinningsbara. De ansåg dock att deras tankar kring hållbarhet definitivt 

kan bli bättre, där de exempelvis kan lägga större vikt vid materialval och granska sina 

underleverantörer bättre. Företag Bojen ser hållbarhetsaspekter som en viktig del av 

verksamheten, men har i dagsläget ingen utpräglad strategi för det i ledningen. De håller 

dock för närvarande på att formulera en hållbarhetsstrategi, vilket kommer förändra deras 

arbete kring det. Slutligen har vi företag Bryggan, vilket var det företag som uttryckte den 

tydligaste hållbarhetsstrategin från ledningssidan. Strategin syftade dock inte på att göra 

själva båten mer hållbar, utan på att göra ägandet och användandet av den mer hållbart. 

Företag Bryggan förklarar det på följande sätt: 

 

“En av våra tre missions är att skapa något som är sustainable. Om vi tittar runt i världen 

så kommer vi att hitta en massa båtar som bara ligger och som används minimalt och det 

vi gör är att modernisera hela båtbranschen genom en mycket mer hållbar affärsmodell. 

Det är ingen som kan mäta sig med vår hållbarhetsstrategi som syftar på att främst öka 

nyttjandegraden på båtarna.” - Bryggan 

5.3.3 Krossfunktionella team  

När det gäller att arbeta i krossfunktionella team var nästan alla företagen överens om att 

det är en viktig del i utvecklingen av nya båtar. Det företag som dock inte lägger lika 

mycket vikt vid det är företag Flytvästen, som menade att det inte finns någon strukturerad 

teamsammansättning när de tar fram nya båtar. Det är snarare en biprodukt av deras 

vanliga arbetssätt menade de. De tror dock att en teamsammansättning blir viktigare vid 

utvecklingen av mer hållbara produkter, då det blir av större vikt att inkludera fler 

personer vid exploatering av områden där företaget själv saknar expertis. 

 

De fem resterande företagen ansåg att en strukturerad teamsammansättning var av större 

vikt. Företag Bryggan sade sig arbeta i ett utvecklingsteam bestående av exempelvis 

personer från design, produktion och ledning, samt kompletterar det med referensgrupper 

från marknaden. De nämnde dock inte vikten av krossfunktionella team vid utvecklingen 

av hållbara produkter. Företag Fendern sade också att teamsammansättningen är en viktig 

del, där personer från konstruktion, produktion, försäljning och ekonomi alla har ett finger 

med i spelet. De är dock ofta motvilliga till att använda sig av input från återförsäljare, då 

de anser att informationen de får därifrån ofta är svår att hantera på ett gynnsamt sätt. De 

menade också att användningen av teamsammansättningen inte är något som går att ändra 

på och att det även blir av vikt vid utvecklingen av mer hållbara båtar. Företag Tampen 

var inne på samma spår och menade att team är viktiga vid utvecklingen av hållbara 

produkter. Överlag beskriver de sin teamsammansättning på följande sätt: 
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“Vi är ett team från både konstruktion, försäljning, produktion och ledning kan man väl 

säga. Vi försöker ju väga in allas synpunkter.” - Tampen 

 

Företag Bojen jobbar på liknande sätt som företag Tampen och menade att det är en 

samverkan mellan försäljning, marknad, produktion, leverantörer och kunder i ett 

båtprojekt. Som många andra betonade de även teamsammansättningens vikt vid 

utvecklingen av hållbara produkter. Till sist har vi företag Sjökortet som också belyste 

vikten av att inkludera exempelvis design, produktion, försäljning och marknad vid 

utvecklingen av nya båtar. De beskriver dock att det även är av stor vikt att inkludera 

återförsäljarna i teamet, då de har bäst uppfattning av marknadssituationen. Vidare 

ställdes frågan angående teamsammansättningens roll vid utvecklingen av mer hållbara 

produkter till företag Sjökortet och de svarade på följande sätt: 

 

“Hypotetiskt ja, det är fler personer som kan ha idéer och synvinklar för hur vi skulle 

kunna göra det där ännu bättre ur det perspektivet, det kan inte finnas något negativt med 

det.” - Sjökortet 

5.4 Hållbara innovationer 

5.4.1 Innovationsstrategier 

Innovationer 

Det första vi ville få en överblick av var hur företagen resonerade kring innovationsarbete 

överlag. Detta var för att kunna jämföra deras vanliga innovationsarbete med deras arbete 

mot innovationer inriktade mot hållbarhet. Det vi såg var att fyra företag av de sex var 

mer inriktade mot inkrementella typer av innovationer, där de försökte vara kontinuerligt 

uppdaterande mot marknaden. Exempelvis menade företag Bojen att de arbetar mer 

uppdaterande med innovationer, snarare än radikalt, vilket även företag Tampen var i linje 

med. Företag Tampen beskrev valet av att vara inkrementell på följande sätt: 

 

“Det är ju en del som har försökt att vända upp och ner på världen men det går oftast åt 

skogen, för det är omöjligt att förändra på det sättet och sedan få konsumenterna att köpa 

det, de är inte tillräckligt benägna att köpa det.” - Tampen 

 

Två av företagen visade dock ett tydligare mål av att vara ledande och i framkant inom 

branschen. Företag Bryggan har som mål att uppfattas som världsledande och finner sin 

inspiration från företaget Spotify och deras förändringsarbete. Företag Sjökortet har också 

målsättningen att vara i framkant i branschen, och har ambitionen att ligga nära 

marknaden och erbjuda det allra senaste. De menade dock att det finns potentiella risker 

med att vara tidiga: 

 

“Vi har sagt hela tiden att vi är supernyfikna men ska inte hoppa på allt, vi har hoppat 

på ett antal saker som vi har ångrat sen, där vi var för tidiga, men generellt sett så är det 

våran strategi att vara otroligt lyhörda för vad marknaden presenterar.” - Sjökortet 

 

Hållbara innovationer 

Även om företag Sjökortet strävar efter att ligga i framkant i branschen lägger de inte 

något större fokus på innovationer med inriktning mot hållbarhet. De menade att de tänker 

utifrån ett mer kortsiktigt perspektiv där och att de strävar efter att göra vad som 
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efterfrågas på marknaden, vilket inte är hållbarhet i dagsläget. Vidare menade de att en 

annan anledning till att de inte satsar på hållbara innovationer är att de inte har tillgängliga 

resurser för det. Det går inte att jämföra med exempelvis bilindustrins resurser 

konstaterade företaget, men de ser dock möjligheten att adoptera bilindustrins utveckling 

och framsteg inom båtbranschen. De ansåg att de måste ta dessa genvägar genom att titta 

på andra branscher för att integrera mer hållbarhetsaspekter.  

 

Företag Flytvästen har en mer inkrementell innovationsstrategi, men menade också att de 

för närvarande inte tänker på hållbarhetsaspekter i deras innovationsarbete i någon större 

utsträckning. Företag Bojen har också ett inkrementellt synsätt på innovationer och anser 

att detta även är ett bra sätt att gå när det kommer till hållbara innovationer. De menade 

att det i dagsläget är mer gynnsamt att vara mer försiktig och uppdaterande när det 

kommer till hållbara innovationer, vilket grundar sig i marknadssituationen. På frågan 

angående strategier för hållbara innovationer svarar företag Bojen på följande sätt: 

 

“I dagsläget tror jag att det är mer fördelaktigt att arbeta mer försiktigt och 

uppdaterande. Det har varit så vi har tänkt, det handlar mycket om efterfrågan på 

marknaden och där har vi legat väldigt nära marknaden när det gäller efterfrågan på 

specifika produkter. Jag tror att det är smartast för oss att ligga där.“ - Bojen   

 

Företag Tampen menade att hållbarhet har varit en del av deras innovationsarbete redan 

från början och att deras inkrementella innovationsstrategi har inkluderat hållbarhet. Även 

om företag Tampen har inkluderat hållbarhet i sina innovationsstrategier under en längre 

tid, ställer de sig frågande angående dess lönsamhet. De menade att det är svårt att uppnå 

en fördel av det på marknaden och att det är svårt att få igen den investering det kräver. 

De är även inne på samma bana som företag Sjökortet, där de menade att det inte finns 

tillgängliga resurser för att tänka radikalt i hållbarhetsaspekter i branschen. De stödjer 

dock inte att det finns utveckling att hämta från andra branscher, som exempelvis 

bilindustrin, vilket företag Sjökortet påvisade.  

 

Även företag Fendern ställde sig frågande till graden av lönsamhet av att arbeta med 

hållbara innovationer. Företag Fendern har nyligen introducerat hållbar innovation i form 

av en elbåt i mellanstorlek. De är relativt ensamma om en sådan typ av båt i dagsläget, 

inte bara på den svenska marknaden men också internationellt, vilket gör dem unika. De 

anser att deras elbåt har potentialen att förändra branschen, men menade också att det är 

långt ifrån problemfritt. Försäljningen har varit tuff och det är ingen entusiasm från 

marknaden, vilket de menade berodde på att båtfolket är konservativa gällande framförallt 

hastighet. De menade att marknadens inställning måste förändras för att en innovation av 

det här slaget ska fungera:  

 

“Du kan inte få en elbåt att uppnå samma prestanda som en vanlig båt. Ska man ta fram 

en elbåt med samma prestanda som en vanlig båt kommer det att kosta väldigt mycket 

pengar. Utan här får nog båtbranschen tänka om lite grann och minska tankarna om 

hastighet. Då är man nere i ett så kallat tvång, om man vill ha en elbåt får man acceptera 

att den är långsammare.” - Fendern 

 

Företag Bryggan var det företag som hade den tydligaste strategin för hållbara 

innovationer. De fokuserade dock inte speciellt mycket på själva produkten i sig, utan 

90% av deras innovationsarbete lade de på deras koncept och tjänster. De vill förändra 

båtbranschen genom att få folk att omvärdera ägandestrukturen och därmed ge 
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användaren ett rikare och effektivare båtliv. Det primära syftet med deras tjänster är att 

ägandet ska vara i linje med hållbarhet, där nyttjandegraden av båten ska vara så hög som 

möjligt. De menade att delningsekonomin är framtiden för båtbranschen, då det är 

ineffektivt att varje person ska äga en egen båt.  

5.4.2 Hållbarhetskrav och framtida möjligheter 

Det genomgående svaret från våra företag när det kommer till hållbarhetskrav är att ökade 

krav i framtiden troligtvis kommer att komma främst från konsumenterna, snarare än 

regleringar. Företag Tampen har exempelvis väntat länge på att regleringar ska 

implementeras i svenska båtbranschen gällande hållbarhet, men är tveksam till att detta 

kommer att ske inom en överskådlig framtid. Desto troligare är det istället att ökade krav 

kommer från marknaden, vilket bland annat företag Bojen ställde sig bakom.  

 

Att efterfrågan på mer hållbara produkter inom branschen kommer att öka i framtiden 

råder det ingen tvivel om i svaren från företagen. Företag Bojen ansåg att kraven på 

hållbarhet från olika externa intressenter kommer att öka under de kommande åren i 

branschen, men att det förmodligen är något årtionde bort innan det slår igenom 

ordentligt. De menade dock att ökade hållbarhetskrav är en affärsmöjlighet för dem och 

de gör sig beredda på att möta kommande efterfrågan genom att utveckla en 

hållbarhetsstrategi för framtiden. Företag Sjökortet var inne på samma spår och menade 

att efterfrågan kommer att öka i takt med yngre och mer välinformerade generationer. I 

dagsläget anser de inte att efterfrågan är tillräcklig för att hållbarhet ska anses vara en 

affärsmöjlighet för dem, men ser det som en möjlighet över tid.  

 

Företag Bryggan såg också ökade hållbarhetskrav som en affärsmöjlighet och menade att 

de kommer att gynnas av det, då de redan nu ligger långt fram i utvecklingen. Företag 

Tampen, som också anser sig ligga i framkant när det gäller hållbarhetsaspekter, hoppas 

på att kraven ökar i en stadig takt. De anser sig ligga över den befintliga efterfrågan och 

skulle gynnas av att marknaden kom ikapp dem. De tror att hållbarhetsaspekter är en 

framtida affärsmöjlighet, men de tror dock att det dröjer en längre tid tills 

hållbarhetsaspekter får en avgörande roll i konsumentens beslutsfattande. 

 

Företag Flytvästen är inte lika säker på att hållbarhet är en framtida affärsmöjlighet men 

menade att tiden får utvisa detta. De är dock med på att efterfrågan på hållbarhet kommer 

att öka och säger detta om att möta den: 

 

“Det är svårt att säga, men det är viktigt att jobba med, det tycker jag. Och det kommer 

att vara viktigt i framtiden, för då är det ju fokus på hållbarhet och miljö och allt det där, 

och det kommer förväntas att man faktiskt hänger med tåget där.” - Flytvästen  
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6. Analys och diskussion 
Det insamlade empiriska materialet kommer i detta kapitel att analyseras och diskuteras 

i relation till vårt teoretiska ramverk, vilket kommer att presenteras i enlighet med våra 

tre huvudteman: designbeslut och produktlivscykeln, interna förutsättningar för hållbara 

produkter och hållbara innovationer. Slutligen analyseras applicerbarheten av vår 

empiriska data utanför denna studies kontext. 

6.1 Designbeslut och produktlivscykeln 

6.1.1 Materialförädling och materialbesparande design 

När det gäller materialvalet uttrycker företagen att de inte har speciellt mycket att välja 

på, där de i huvudsak kan välja mellan komposit och aluminium. Det som dock kom på 

tal gällande de här två materialen var kritik mot förädlingen av aluminium, då det är 

resurs- och energikrävande. Fernandes et al. (2017, s. 781) och Mulder (2006, s. 201) 

menar att företag ska använda material med minimal påverkan på miljö och samhälle, 

vilket materialet aluminium till synes inte verkar uppnå. Företag Tampen menade dock 

att trots att förädlingen av aluminium är mycket krävande, övervägs det av materialets 

återvinningsbarhet då det i stort sett går att återvinna i all oändlighet efter att det har 

förädlats. Företag Bojen menade att deras aluminium köps in av en leverantör som 

använder sig av förnybar energi under förädlingsprocessen, vilket kompenserar för 

energi- och resurskonsumtionen. Resonemanget från företag Bojen anser vi vara 

gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv, då det ger en möjlighet till att starten av 

produktlivscykeln kan vara hållbar. Det är även ett resonemang som är i linje med Bai & 

Sarkis (2010, s. 254) som menar att företag bör granska vilken vikt deras leverantörer 

lägger på att minimera resurskonsumtionen samt utsläpp. Problemet var dock att det 

enbart var företag Bojen som lyfte fram detta, men här ser vi möjligheten för andra företag 

att följa i samma fotspår. I detta fall gäller det framförallt för aluminiumtillverkarna då 

det är kritik mot aluminiumförädlingen som lyfts fram av företagen, men vi anser att även 

komposittillverkarna bör tas sitt ansvar här genom att granska sina leverantörer. Även om 

förädlingen av komposit inte möjligtvis är lika energi- och resurskrävande som 

aluminium, finns det även andra saker att ta hänsyn till vid val av leverantör som 

exempelvis sociala faktorer.     

 

Bai & Sarkis (2010, s. 255) menar att företag inte bara bör ta miljömässiga faktorer i 

beaktning vid val av leverantörer, utan även sociala. Det var tydligt att majoriteten av 

våra företag inte var i linje med detta då de gärna lade över ansvaret på någon annan. 

Exempelvis menade företag Sjökortet att de la över det ansvaret på sina grossister och 

hoppades att de hade gjort sin hemläxa när det kommer till sådana aspekter. Vidare 

menade exempelvis också företag Flytvästen att de har gott förtroende till företagen de 

köper sina material ifrån, men att de egentligen inte vet hur det ser ut i första led. Detta 

ser vi som ett påtagligt problemområde ur ett hållbarhetsperspektiv. Om företagen inom 

den svenska båtbranschen ska bli mer hållbara krävs det att de börjar tänka från första led 

i kedjan och därmed börjar ta ett större ansvar. Frågor som väcks hos oss är exempelvis 

hur arbetsförhållanden och de mänskliga rättigheterna ser ut där materialen utvinns och 

förädlas. I nuläget kan dock företagen inte ge oss några svar angående detta. 

Utvecklingspotentialen vid valet av leverantör är därmed stor, både när det gäller sociala 

men också miljömässiga faktorer, där mycket går att förbättra för de svenska båtföretagen 

gällande denna specifika del av produktlivscykeln. 
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Ljungberg (2007, s. 466) menar att det är viktigt att minimera mängden material och 

mängden olika typer av material som används i produkter, vilket företagen var i linje med. 

Här såg vi dock en tydlig gruppering mellan komposit- och aluminiumtillverkarna, där 

komposittillverkarna pratade om att minimera mängden material, medan 

aluminiumtillverkarna pratade om att minimera mängden olika typer av material. 

Exempelvis menade komposittillverkaren Fendern att de hade minskat mängden material 

i deras skrov med två tredjedelar, medan komposittillverkaren Bryggan menade att de 

försöker vara ledande i att använda så liten mängd material som möjligt. Vidare menade 

aluminiumtillverkarna att de försöker hålla sig till få typer av material, där båtarna 

förutom några enskilda komponenter präglas genomgående av aluminium. Vad 

skillnaden beror på och varför de väljer att fokusera på den ena eller den andra kan vi 

enbart spekulera i. För aluminiumtillverkarnas del tror vi att deras lägre fokus på mängd 

material eventuellt kan grunda sig i ett kvalitetstänk där de inte vill tumma på mängden 

material för att kunna säkerställa en slitstark och kvalitativ båt. För komposittillverkarnas 

del och deras lägre fokus på mängd olika typer av material tror vi att det kan grunda sig i 

att deras kunderna möjligtvis förväntar sig vissa typer av material i en kompositbåt. Dock 

totalt sett gällande mängd material och mängd olika typer av material ser vi positivt ur ett 

hållbarhetsperspektiv på båtbranschen, då vi tydligt ser att företagen arbetar aktivt med 

det. Vi ser dock möjligheten här för komposittillverkarna och aluminiumtillverkarna att 

lära av varandra, för att på så sätt optimera materialbesparingen i framtidens båtar.   

6.1.2 Design och effektiv produktion  

Fernandes et al. (2017, s. 781) menar att produkten bör vara designad så att den 

resurseffektivt kan produceras genom verkningsfulla processer och minimala 

monteringssteg. Företagen stödde delvis detta faktum där produktionen var en viktig del 

i utvecklingen av nya båtar. Ordet effektivitet var något som ofta framkom, där framförallt 

tids- och kostnadseffektivitet var av vikt. Företag Flytvästen menade exempelvis att detta 

kunde uppnås genom att undvika att designa produkten för komplicerat som i sin tur 

kunde försvåra produktionen. Detta är i linje med Fuller (2009, s. 141) och Telenko et al. 

(2008, s. 4) som lyfter produktkomplexitet och dess påverkan på 

produktionsmöjligheterna. Relationen mellan designteamet och produktionsteamet togs 

också upp av några av företagen, där de menade att denna relation är vital för att ta fram 

produkter som både är sälj- och producerbara. 

 

Genom att designa för effektiva processer kan företaget minimera energi- och 

resurskonsumtionen relaterat till produktionen (Ulrich & Eppinger, 2014, s. 315). 

Företagen var dock inte helt i linje med detta. Även om de sade sig lägga vikt vid 

effektivitet, sade sig majoriteten dock inte lägga vikt vid energi- och resurskonsumtionen 

i produktionen vid designen av nya båtar. Även om de inte ordagrant säger sig ta hänsyn 

till det, skulle de i vår mening dock kunna ha ett visst indirekt hållbarhetstänk. Hållbarhet 

och effektivitet går gärna hand i hand och även om deras fokus främst ligger på kostnader 

och tid tror vi att det finns goda möjligheter till positiva spilleffekter gällande minskning 

av energi- och resurskonsumtionen. Det går dock inte att säga säkert om det faktiskt ger 

sådana spilleffekter, vilket inte företagen heller riktigt kunde ge svar på.  

 

Det finns alltså vissa tecken på att svenska båtföretag tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i 

produktionen vid utvecklingen av nya båtar. Dock med tanke på att majoriteten av 

företagen inte uppvisar något direkt fokus på resurs- och energikonsumtion, ser vi att 

produktionsdelen av produktlivscykeln inte riktigt är optimerad utifrån ett 
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hållbarhetsperspektiv. Företagen har kommit en bit på vägen med tanke på deras fokus 

på effektivitet och kan detta effektivitetstänk i framtiden även sträcka sig till energi- och 

resurskonsumtionen finns stor potential för en hållbar produktionsdel av cykeln.  

6.1.3 Design och effektiv distribution och transport 

Fernandes et al (2017, s. 781) samt Luttropp och Lagerstedt (2006, s. 1401) menar att 

distributionen är en viktig del av produktens grad av hållbarhet och att det är viktigt att 

designa produkten på ett sätt som underlättar distribution och transport. Alla företag var 

inte linje med detta och vi fick två grupperingar, de som tar hänsyn till effektiv 

distribution och transport vid utvecklingen av nya båtar, samt de som inte gör det. Två av 

företagen (Fendern och Tampen) som inte gör det säger sig ha gjort det förut, men har 

valt att lägga mindre fokus på det i nuläget. Det tredje företaget (Bojen) som inte tar det 

i beaktning gör det med anledning av att de i dagsläget har korta transportavstånd, men 

de uppvisar dock viljan att ta mer hänsyn till det i framtiden vid händelse av att deras 

säljområde expanderas. De tre resterande företagen (Bryggan, Sjökortet och Flytvästen) 

visade dock ett tydligt fokus på effektiva transporter, där olika mått och volymer togs i 

beaktning. Detta är i linje med både Fuller (1999, s. 179) och Telenko et al. (2008, s. 4) 

som lyfter fram just detta för att underlätta transporten. Företag Flytvästen lade vidare 

inte bara fokus på att designa själva båten med hänsyn till det, utan har även designat ett 

specialemballage för att kunna få plats med fler båtar i samma transport.  

 

Vi tycker att det är av vikt att föra resonemanget kring varför hälften av företagen väljer 

att inte fokusera på effektivitet i denna del. Vi tror delvis att det kan bero på nära avstånd 

mellan produktion och försäljningsområde, då vi exempelvis finner att två av företagen 

(Tampen och Bojen) har både sin produktion och primära försäljning i Sverige. De tänker 

möjligtvis att distanserna däremellan är så pass korta att det inte blir relevant att tänka i 

de banorna. Vi kan även spekulera i att det kan röra sig om rent estetiska principer, där 

de kan ha viljan att bevara ett visst designspråk och därmed inte kompromissa med 

måtten. Vi tror att detta kan medföra att de accepterar en sämre effektivitet i hopp om att 

skapa mer tilltalande och säljbara båtar. Detta är problematiskt ur ett 

hållbarhetsperspektiv, men vi tror att det för deras del övervägs av den ökade chansen till 

ekonomisk hållbarhet. 

 

Vi har även tittat på transport genom hela produktlivscykeln, vilket Lewis et al (2001, s. 

17) berör vikten av. Vid en överblick blir det dock tydligt att företagen framförallt inte 

tar hänsyn till den transport som sker i första led. Detta skapar ett problem utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv, då de inte har full kontroll eller ansvar för det som sker i de tidiga 

delarna av kedjan. Två av företagen (Bryggan och Tampen) uppvisade dock en vilja att 

underlätta transporten i ett senare skede i produktlivscykeln, nämligen för själva 

användaren. Fördelen vi ser med detta är för att det underlättar användningen för ägaren 

gällande transporter på land. En tung och svårhanterlig båt, under den delen av året den 

inte är i vattnet, kan ge ägaren många incitament att göra sig av med den. Om transporten 

på land är enkel kan detta lägga grunden för att alla framtida ägare väljer att ha båten i sin 

ägo under en längre tid tack vare smidigheten, vilket i sin tur kan förlänga båtens totala 

livslängd. Att tänka i banorna kring transport på land för användaren kan därmed vara ett 

bra initiativ ur ett hållbarhetsperspektiv och kan därför vara fördelaktigt för fler företag 

att ta hänsyn till framtiden.  

 

Precis som i produktionsdelen av cykeln finns det även i distribution- och transportdelen 

vissa tecken på att svenska båtföretag tar hänsyn till hållbarhetsaspekter vid utvecklingen 
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av nya båtar. Dock med tanke på den gruppering som finns gällande effektivitet, samt 

bristande fokus på distribution och transport genom hela cykeln, är denna del inte heller 

fullt optimerad ur ett hållbarhetsperspektiv. Vissa företag har dock kommit en bra bit på 

väg och vi tror därför att det finns goda förutsättningar för framtiden. 

6.1.4 Livslängd i relation till materialval och konstruktion 

Materialval har stor påverkan på produktens livslängd (Ljungberg, 2007, s. 470), och 

livslängden kan öka om produkten genomsyras av kvalitativa och slitstarka material 

(Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1401). Både företagen som tillverkar i aluminium och 

de som tillverkar i komposit har stort förtroende till deras valda material när det kommer 

till livslängd och är därmed i linje med ovanstående teori. De var alla överens om att 

båtarnas livslängd sträcker sig över flera årtionden, men det som även blir intressant är 

att några företag inte enbart såg det som positivt. De menade att den förväntade 

livslängden kanske till och med är för lång. En egentlig förklaring till detta gav de inte, 

men vi kan spekulera i att de kan ha att göra med att det kan skada framtida försäljning. 

Om livslängden på båtarna är lång kan intervallerna där konsumenterna köper båt öka, 

vilket försvårar försäljningen. Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att de 

huvudsakliga material som används i båtarna har lång livslängd, vilket är gynnsamt ur ett 

hållbarhetsperspektiv.   

 

Fernandes et al. (2017, s. 780) lyfter fram vikten av att designa produkten på ett sätt som 

minimera anledningarna till att användaren ska göra ett förtida bortskaffande. En viktig 

del för att uppnå det är att designa på ett sätt som underlättar underhåll, uppdateringar och 

reparationer (Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1401). Detta var något som företagen var i 

linje med, där de lade vikt vid att designa båten på ett sätt som gjorde den lätt att 

underhålla och reparera under dennes liv. En viss diskussion gick mot att aluminiumbåtar 

är svårare att reparera än kompositbåtar, men aluminiumbåttillverkarna motsatte sig detta 

då de tagit fram lösningar som faktiskt gör det lätt att reparera. Vi ser positivt på 

företagens initiativ för att underlätta underhåll och reparationer ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Saker kan hända under användningen, där olyckor kan ske 

egentligen när som helst. Är dock dessa skador lätta och relativt problemfria att åtgärda 

ökar chanserna markant för att båten ska undvika ett förtida bortskaffande. Är det 

effektivt att reparera kan även kostnaderna för reparationen minska, vilket kan stärka 

viljan från ägaren och även i många fall försäkringsbolaget, att åtgärda skadan istället för 

att kassera hela båten. 

 

En annan del i att underlätta underhåll och reparationer är att bygga produkter i 

modulsystem (Sonego et al., 2018, s. 200). Umeda et al. (2008, s. 13) och Yang et al. 

(2011, s. 1219) stödjer det faktum att modulsystem kan effektivisera reparation och 

underhåll avsevärt. Modulsystem var dock ingenting som användes i någon större 

utsträckning i den svenska båtindustrin, där det enbart var ett av företagen som sade sig 

göra det. Vi ser att detta kan vara ett problem när det kommer till underhåll och 

reparationer, just med anledning av att komplexiteten av det kan öka i och med frånvaron 

av ett modulsystem. Detta kan öka risken för förtida bortskaffande, med anledning av att 

en stor skada kan innebära behov av att skära, kapa och skruva ner större delen av båten 

för att kunna åtgärda det. Det är något som ett modulsystem hade kunnat underlätta 

(Mulder, 2006, s. 215). Vi tror dock att potentiella anledningar till att de inte väljer att 

bygga båten i ett modulsystem kan vara för att det är ganska svårt att designa i moduler, 

samt att det ofta kan innebära en stor kostnad. Detta är problem som Baldwin och Clark 

(1997, s. 86) samt Langlois (2002, s. 23) framhäver.  
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6.1.5 Energi- och resursoptimering utifrån skrovdesign och motorval   

Luttropp och Lagerstedt (2006, s. 1401) samt Fernandes et al. (2017, s. 782) menar att 

produkten ska utformas så att den konsumerar så lite energi och resurser som möjligt 

under användningsfasen. Företagen var i hög grad i linje med detta och framförallt sade 

de sig lägga vikt vid skrovdesign för att båten ska gå så effektivt och bränslesnålt som 

möjligt. Även viktoptimering av skrovet berördes av vissa företag, vilket var i linje med 

Poulikidou et al. (2014, s. 38) som menar att en låg fordonsvikt bäddar för en 

resurseffektiv användning. Vi ser positivt på detta ur ett hållbarhetsperspektiv, då det 

visar att företagen tar ansvar för resurs- och energikonsumtionen under användningen. 

Den enkla vägen hade varit att föra över ansvaret till motortillverkarna, då det faktiskt är 

motorerna som skapar utsläppen och förbränner energi. De tar dock inte denna enkla väg 

utan förstår vikten av att de själva kan ha stor påverkan på dessa aspekter, då motorn inte 

är effektivare än båten den ska driva.  

 

Mulder (2006, s. 215) och Poulikidou et al. (2014, s. 38) menar att energikonsumtionen 

under användning speciellt blir av vikt gällande fordon och att det är betydelsefullt att 

resonera kring framdrivningen. Ett positivt tecken från ett hållbarhetsperspektiv är att 

många av företagen beskriver en målsättning att bygga sina båtar för att klara mindre 

motorer. Här handlar det om maximal output med minimal input, vilket kan skapa en 

högre grad av effektivitet och därmed låg energikonsumtion. Företagen lyfter dock fram 

att efterfrågan på marknaden går mot stora och kraftfulla motorer. Vid första anblick kan 

det antas att det endast berör prestandainriktade båtar, men med tanke på att det även lyfts 

fram av företag som tillverkar mindre båtar finns indikationer på att det speglar hela 

industrin och alla typer av båtar. Från ett hållbarhetsperspektiv väcks det omedelbart en 

del larmklockor gällande detta resonemang. Det är dock värt att notera, som företag 

Sjökortet uttrycker, att det är långt ifrån alla som väljer att köpa dessa stora motorer. Vi 

tror dock ändå att det är en trend som kan forma marknaden en hel del, då tillverkarna 

måste möta efterfrågan för att uppnå ekonomisk hållbarhet. Frågan för oss växer angående 

hur effektivt beskattningar kan vara i dessa lägen, där en viss beskattning på stora motorer 

kan vara det som krävs för att förändra den nuvarande mentaliteten på marknaden. 

Beskattningar har förändrat exempelvis bilbranschen och det har förmodligen potential 

att även göra det i båtbranschen. 

 

Ett växande område inom framdrivning är eldrift och det ser vi inte minst med tanke på 

regeringens (2018) ökande satsning på elfordonspremien. Bilbranschen är ledande i 

utvecklingen, men även inom båtbranschen börjar eldriften att ta fart, där vi börjar se både 

småbåtar och mellanstora båtar som drivs på el. Detta är gynnsamt ur ett 

hållbarhetsperspektiv och är linje med Poulikidou et al. (2014, s. 38) som lyfter fram 

betydelsen av att utforska alternativ framdrivning i fordonssektorn. Det är dock långt ifrån 

alla som är positiva till eldrift i båtbranschen, där hälften av företagen (Fendern, Tampen 

och Flytvästen) uppvisade tydlig skepticism. En anledning till att det kan vara att de 

tillverkar mindre båtar till ett lägre pris, där relationen mellan batteriets och drivlinans 

kostnad jämfört med båtens kostnad är snedvriden. Detta var även något som företag 

Tampen lyfte fram. Ett annat samband är att alla dessa företag är äldre och har varit i 

branschen länge. Deras erfarenhet ger dem kunskap om vad som krävs för att tekniska 

innovationer ska etablera sig i båtindustrin och vi tror att detta lägger grunden för 

skepticismen i dagsläget. En aspekt som vi tror gör dem skeptiska och som även väcker 

frågor för oss, är hur laddningen ska ske ute till havs och ute på öarna. 

Laddningsmöjligheterna till havs är svårare rent logistiskt än exempelvis ute i samhället 

och på vägarna, där vi tror att det krävs en stor satsning från stat, kommun och inte minst 
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båtklubbar för att etablera en sådan infrastruktur. Det krävs därför mycket mer än bara 

innovativa eldriftslösningar från producenterna för att eldrift till havs ska fungera.  

 

Även de företag som var positiva till eldrift var tydliga med att det är ett relativt långt 

tidsspann innan det kommer slå igenom ordentligt inom branschen. Det blir dock 

intressant att följa vilken effekt den nya premien på elbåtmotorer kan få och om detta kan 

korta ned tidsspannet en aning. Med tanke på att premien idag är fokuserad på mindre 

motorer upp till fem hästkrafter kommer det såklart få störst effekt på mindre båtar, men 

det kan även skapa incitament för större motorer i framtiden. För att större elmotorer till 

havs dock ska fungera i praktiken tror vi som sagt att initiativen gällande 

laddningsmöjligheterna måste bli bättre. Om dessa initiativ ska komma från regeringshåll 

eller inte kan diskuteras, men oavsett räcker det inte att med att ta fram nya och innovativa 

elmotorer om det inte finns en infrastruktur som underlättar användningen av dem.      

 

Slutligen är det värt att notera att detta budgetförslag presenterades efter att intervjun med 

företagen hade ägt rum och det är därför möjligt att spekulera i om företagens svar 

gällande elmotorer i båtindustrin kan ha förändrats efter detta. Subventioner kan ha stor 

påverkan på en bransch, se bara på cykelbranschen och vi tror därför att det nya 

budgetförslaget kan ha en betydande påverkan.            

6.1.6 Återvinning utifrån materialval och demonteringsmöjligheter 

En viktig aspekt när det gäller återvinning är att välja material som faktiskt är 

återvinningsbara och som inte genererar giftiga utsläpp under förbränning (Fernandes et 

al., 2017, s. 784; Mulder, 2006, s. 216). Brennan et al. (1994, s. 60) stödjer detta och 

förespråkar användandet av aluminium och nedslår användandet av härdplaster som 

exempelvis komposit i återvinningssyfte. Resonemanget av Brennan et al. (1994, s. 60) 

är intressant i vår studie, där vi såg en tydlig gruppering mellan aluminiumtillverkarna 

och komposittillverkarna när det kommer till återvinning.  

 

Komposittillverkarna var tydliga med att återvinning inte är ett viktigt fokus för dem och 

de lägger ingen större omtanke gällande hur materialet ska omhändertas vid kassering. 

Anledningen till det går att spekulera i, men en indikation vi fick från företag Fendern var 

att det är efterfrågan som styr och marknaden efterfrågar inte återvinningsbara båtar. Vi 

har full förståelse för detta ur ett ekonomiskt perspektiv, men från ett 

hållbarhetsperspektiv är det ett oroväckande resonemang. Det är tydligt att 

komposittillverkarna inte tar sitt ansvar fullt ut i slutet av produktlivscykeln, och även om 

detta inte är ett problem när båtarna är nya kommer det få effekter när årtiondena har gått 

och kassering blir aktuellt. Vi tror även att deras resonemang grundar sig i materialvalet 

som sådant, att komposit inte är speciellt återvinningsbart, men att det är en oönskad 

bieffekt som får accepteras. Företagen menar att materialet komposit är fantastiskt att 

bygga båtar av och detta tror vi att de anser överväger de negativa aspekterna med 

återvinning. Det går sedan att spekulera i den sits komposittillverkarna kan hamna i om 

kraven på återvinning förändras och om det då kommer finnas tillräckligt med tid för dem 

att komma ikapp marknaden. 

 

Aluminiumtillverkarna lade dock betydligt mer vikt vid återvinning där de bland annat 

lyfte fram att materialet som sådant i stort sett är helt återvinningsbart och går att återvinna 

flera gånger om. Ett av företagen, företag Tampen, sade sig också ta in kasserade båtar 

för återvinning vid köp av en ny. Inte nog med att materialet i sig är återvinningsbart, 

sade sig två av tre företag även designa båten med hänsyn till framtida demontering och 
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materialseparation. Både Fernandes et al. (2017, s. 784) och Huang et al. (2017, s. 1203) 

stödjer det faktum att demontering och materialseparation är vitalt för att främja framtida 

återvinning och därmed minska produktens miljöpåverkan vid slutet av 

produktlivscykeln. I jämförelse med komposittillverkarna var det bara en av tre företag 

som sade sig tänka på demontering och materialseparation.  

 

Att materialen som sådana skiljer sig när det kommer till återvinning är en sak, men att 

aluminiumtillverkarna både tar mer hänsyn till demontering samt att en av dem tar in 

kasserade båtar för återvinning, tyder på ett tydligare initiativ totalt sett från dem. I 

dagsläget kan resonemanget att återvinning inte är något som marknaden efterfrågar 

mycket väl stämma in och därmed inte ge någon konkurrensfördel till 

aluminiumtillverkarna. Dock vid eventuellt ökande återvinningskrav från olika externa 

intressenter tror vi att det finns en hel del mark att vinna för aluminiumtillverkarna.  

6.1.7 Produktlivscykeln som helhet 

För att sammanfatta de svenska båtföretagens designbeslut genom hela produktlivscykeln 

presenteras de i figur 7 och det blir tydligt utifrån figuren att det finns både positiva och 

negativa hållbarhetsaspekter genom hela produktlivscykeln. Klöpffer (2003, s. 158) samt 

Salari och Bhuiyan (2016, s. 297) menar att det krävs att företag tar hela 

produktlivscykeln i beaktning för att effektivt implementera hållbarhet, men vi kan 

konstatera att det är inget de svenska båtföretagen riktigt gör i dagsläget. Vi ser potential 

för hållbara båtar inom den svenska båtbranschen, men det finns dock mer att göra i 

framtiden för att hållbarhet ska integreras fullt ut.   

 

 
Figur 7: Positiva och negativa aspekter i produktlivscykeln. Modellen är konstruerad av 

författarna själva.   

 

Tittar vi på första delen av produktlivscykeln, nämligen råvaruextraktion, ser vi positivt 

på att företagen i stor mån försöker minimera mängden material samt mängden olika typer 

av material. Vi ser även positivt på att det finns tecken på att förädlingen av materialet 

kan drivas av förnybar energi. Detta skulle kunna minimera effekterna av den krävande 

förädlingen av aluminium, dock med tanke på att endast ett av företagen lyfter fram detta 

ser vi fortfarande förädlingen av aluminium som ett problemområde. Ett annat tydligt 

problem i denna del av cykeln är att företagen har en bristfällig granskning av leverantörer 
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i första led, där de framförallt inte har insyn i mänskliga rättigheter och 

arbetsförhållanden.  

 

Vidare i delen produktion blir det tydligt att företagen lägger fokus på effektivitet i 

produktionen och relationen mellan design och produktion lyfts fram. Problemet ur ett 

hållbarhetsperspektiv blir här dock att majoriteten av företagen inte säger sig fokusera på 

att minska energi- och resurskonsumtionen under produktionen vid designen av nya båtar. 

Gällande distributionsdelen ser vi att vissa företag lägger mycket vikt vid att designa 

produkterna för effektiv transport och distribution. Vi ser även tecken på att designtänket 

inte bara sträcker sig till själva båten, utan även emballaget. Ett tydligt problem ur ett 

hållbarhetsperspektiv är här dock att endast hälften av företagen säger sig lägga fokus på 

effektiv transport och distribution. Ett ytterligare problem är att de heller inte tar hänsyn 

till det genom hela cykeln, där de framförallt inte har insyn i de transporter som sker i 

första led.  

 

Användningsdelen är den delen av produktlivscykeln som vi ser ljusast på i den svenska 

båtindustrin utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Företagen uppvisade ett tydligt ansvar att 

minska energi- och resurskonsumtionen under användningen genom effektiva och 

lättdrivna skrov. Många företag lade även vikt vid att designa båtarna på ett sätt som 

underlättar reparationer och underhåll genom hela dennes liv och båtarnas liv överlag 

förväntas sträcka sig över fler årtionden. Ett mindre problem som vi dock upptäckte var 

att modulsystem inte användes i någon större utsträckning, vilket kan försvåra 

reparationsarbetet. Ett annat problemområde som vi ser är att det finns indikationer på att 

marknaden efterfrågar större och mer kraftfulla motorer, vilket företagen tvingas ta i 

beaktning. Spännande här är dock att se vilken roll eldrift kommer att få i framtiden och 

om detta kommer att kunna konkurrera med förbränningsmotorn. 

 

I det sista steget av produktlivscykeln finns en tydlig splittring mellan 

aluminiumtillverkarna och komposittillverkarna. Aluminiumtillverkarna tar återvinning i 

större beaktning, genom bland annat deras materialval samt demonteringsmöjligheter. 

Kontentan blir att aluminiumtillverkarna tar sitt ansvar i slutet av produktlivscykeln, 

vilket inte komposittillverkarna gör.  

6.2 Interna förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter  

6.2.1 Intern och extern kompetens, samt partnerskap i branschen  

Gällande intern och extern kompetens fick vi två olika grupperingar, där hälften använde 

sig mer av intern kompetens och resterande hälft lade större vikt vid extern kompetens 

och partnerskap. Detta innebär att resultatet enbart var delvis i linje med Roy & Thérin 

(2008, s. 256) som menar att användandet av extern kompetens är populärt bland mindre 

företag. Om vi dock tittar på den grupp som förespråkade intern kompetens var det två av 

tre som sade sig ha god intern kompetens när det kommer till hållbarhetsaspekter. 

Gällande denna grupp ser vi både fördelar och eventuella nackdelar. En av fördelarna vi 

ser är att företagen kan bevara sin strategi gällande användningen av intern kompetens 

även vid implementeringen av mer hållbarhet. Vi ser att det även finns en viss effektivitet 

i det här, då de inte blir beroende av någon annan samt att det kan spara in en del kostnader 

som extern kompetens förmodligen hade inneburit. Vi ställer oss dock frågande till om 

den interna kompetensen är tillräcklig för att utförligt implementera hållbarhet genom 

hela produktlivscykeln. Även om de har intern kompetens gällande hållbarhet har de 
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troligtvis inte den spetskompetens en extern part skulle kunna bidra med. Vi tror att 

kombinationen av intern och externa kompetens skulle kunna bidra till en mer effektiv 

och lönsam implementering av hållbarhet i produkterna. Här skulle det möjligtvis vara 

fördelaktigt att bedriva partnerskap med akademiska institut, beskrivet av Aschehoug och 

Boks (2011, s. 151). Den interna kompetensen har kunskap om branschen och det egna 

företaget, där den externa kompetensen kan bidra med nya perspektiv och idéer som 

kompletterar detta. Vi tror även att den externa hållbarhetskompetensen, speciellt från 

akademiska institut, kan fungera som ett läromedel för den interna personalen och därmed 

generera positiva synergieffekter.  

 

Sedan är det självklart en kostnadsfråga, om den externa hållbarhetskompetensen faktiskt 

ger avkastning. I dagsläget, när marknadsefterfrågan på hållbarhet kanske inte är 

hundraprocentig, kan den interna kompetensen möjligtvis vara tillräcklig. Vid ett 

förändrat marknadsläge tror vi dock att kombinationen av intern och extern kompetens är 

mer fördelaktigt. Här kan vi se att de tre resterande företagen, som var mer positiva till 

användandet av extern kompetens kan ha en fördel i framtiden, då extern kompetens är 

en inpräntad del av dessa företag. Vi tror därför att de snabbare kan dra nytta av extern 

kompetens när det behövs. Om vi tittar närmare på de företag som förlitar sig på extern 

kompetens fann vi en intressant aspekt, då dessa företag har gemensamt att de är yngre 

samt tillverkar större och dyrare båtar. Vi tror mycket grundar sig i typen av båt de säljer, 

då större och dyrare båtar är av större komplexitet och därmed ställer krav på kompetens 

inom många områden. Såklart kan även företagsåldern spela roll, då vi tror att synen på 

kompetens har formats av företagskulturen som har etablerats över åren. 

 

Även fast extern kompetens är en så pass inpräntad del av dessa tre företag, var det dock 

ingen av dem som sade sig aktivt söka efter extern hållbarhetskompetens. Resultatet är 

därför inte i linje med Hörisch et al. (2014, s. 775) som menar att mindre företag aktivt 

bör söka efter extern kompetens gällande hållbarhet. Ingen av de andra företagen sade sig 

heller göra det, vilket inte är förvånande med tanke på deras låga användning av extern 

kompetens överlag. Aschehoug och Boks (2011, s. 152) och Hörisch et al. (2014, s. 775) 

menar även att företag aktivt bör sträva efter att öka sin interna hållbarhetskompetens. Av 

alla företagen var det endast ett som sade sig göra detta, vilket var företag Bojen. Med 

tanke på att företagen varken söker efter extern hållbarhetskompetens eller strävar efter 

att öka sin interna hållbarhetskompetens, finns tydliga tecken på att hållbarhet inte är en 

vital del i företagens arbete i dagsläget. 

 

En intressant aspekt, som företag Bryggan lyfte fram när det gäller extern kompetens och 

partnerskap är det bristande samarbetet i den svenska båtbranschen. Företaget menar att 

det är väldigt individualistiskt och att de har mycket att lära från bland annat den finska 

båtbranschen. Vi tror att ett samarbete i den svenska båtbranschen skulle kunna vara 

gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv, då företagen är små och därmed inte har de 

utvecklingsresurserna som krävs för snabba förändringar gällande hållbarhet. 

Tillsammans som bransch är de dock en mycket större spelare och kan åstadkomma större 

bedrifter. Vi tror att detta framförallt skulle kunna bli relevant om båtbranschen skulle 

utsättas för hårda regleringar som kräver snabba åtgärder. Som enskilda företag är det 

troligtvis många som då kan få det svårt på grund av deras begränsade resurser, men 

tillsammans kan de ha större chans att överleva. 
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6.2.2 Engagemang och hållbarhetsinitiativ från ledningen 

Som vi nämnde i empirikapitlet skiljer sig företagens ställning till hållbarhet en aning, 

men vi kan ändå konstatera är att majoriteten av dem inte ser hållbarhet som en central 

del av deras arbete. Detta är ett problemområde då både Huang och Wu (2010, s. 1559) 

samt Alblas et al. (2013, s. 533) lyfter vikten av top management commitment för 

implementeringen av hållbarhet i produktutvecklingen. Detta tror vi exempelvis är 

anledningen till att deras beslut i produktlivscykeln ser ut som de gör, där egentligen ingen 

del av cykeln är fulländad ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta är självklart subjektivt från 

vår sida, men vi skulle inte våga påstå att någon del av produktlivscykeln är 100% hållbar 

i dagsläget. Vi tror även att det kan vara anledningen till att företagen inte strävar efter att 

öka sin interna hållbarhetskompetens eller söker efter extern hållbarhetskompetens. Vi 

grundar det sistnämnda resonemanget på Troy et al. (2008, s. 140), som berör ledningens 

roll i styrning av kompetens.  

 

En positiv aspekt som vi dock såg var att två av företagen (Tampen och Flytvästen) sade 

sig ha en positiv inställning till hållbarhet när det kommer till arbetsförhållanden. De 

nämner ingenting om i vilken grad deras designbeslut i produktutvecklingen påverkar 

dessa arbetsförhållanden, men med tanke på designens påverkan på 

produktionsmöjligheterna tror vi ändå att det kan finnas en koppling däremellan. Dessa 

företag lyfter fram effektivitet i produktionen, vilket vi tror i sin tur även kan förbättra 

arbetsmiljön genom effektivare arbetsmoment. Det intressanta med dessa två företag är 

att de har flest antal anställda av de sex företagen, samt att båda har sin produktion i 

Sverige. Fler anställda innebär ett större ansvar och vi tror därför att det blir mer aktuellt 

för dessa att tänka kring de banorna. Såklart blir det viktigt oavsett hur många anställda 

ett företag har, men ett större antal anställda kan ge fler incitament att fokusera på det. Vi 

tror även att det är en anledning till att de har kvar produktionen i Sverige, just för att 

kunna säkerställa goda arbetsförhållanden. 

 

Företagsledarnas attityder och personligheter kommer att reflekteras i deras strategier och 

beslut (Hambrick, 2007, s. 335). Detta var något som syntes tydligt hos företag Tampen, 

som tidigare har haft en positiv inställning och attityd till hållbarhet samt försökt att vara 

ledande inom det. Den attityden har dock förändrats hos företaget nu på senare tid, då de 

hållbarhetsinitiativ företaget tagit inte har lönat sig. Detta kan möjligtvis ligga till grund 

till varför många andra båtföretag inte har något tydlig ställningstagande eller strategi för 

hållbarhet i dagsläget, då det finns bevis från marknaden att det inte ger någon direkt 

konkurrensfördel. Detta är givetvis spekulationer, men det kan förklara varför andra 

företag väljer att inte följa i samma fotspår.  

 

Berry och Rondinelli (1998, s. 45-46) menar att företag ofta har en representant för 

implementeringen av hållbarhet inom ledningsgruppen och att detta lägger grunden för 

att uppnå ett proaktivt samt strategiskt arbetssätt inom hållbarhet. Ingen av företagen sade 

sig ha en person med huvudansvar för hållbarhetsfrågor inom organisation och företag 

Fendern gav en tydlig förklaring till varför. Enligt dem är företagen inom båtbranschen 

för små för att en sådan tjänst ska finnas och de menade att det även är därför som 

strategier inom hållbarhet kan vara bristfälliga. Vi har full förståelse för att resurserna inte 

räcker till för att ha någon med ansvar för enbart hållbarhetsfrågor, då det är tal om relativt 

små företag, men här väcks återigen frågan om extern kompetens. Små företag får 

acceptera att resurser inte finns för att ha experter inom varje delområde och därför måste 

de vara öppna för att använda extern kompetens. Dock med tanke på många företags 

stängda inställning till extern kompetens ser vi detta som ett potentiellt problemområde.  
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6.2.3 Krossfunktionella team - en etablerad del av verksamheten 

Sethi et al. (2001, s. 73) och Webber (2002, s. 201) menar att det finns en växande trend 

inom produktutveckling att använda sig av krossfunktionella team och Pimenta et al. 

(2014, s. 1) menar att arbeta krossfunktionellt kan ha en betydande positiv effekt på 

produktutvecklingen inom ett företag. Dessa team ska vidare idealt bestå av personer från 

olika delar av ett företags verksamhet för bästa effekt (Martin & Schouten, 2012, s. 23; 

Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1397). Vikten av team vid utvecklingen av nya båtar var 

något som alla företagen lyfte fram. Företag Flytvästen sade sig inte arbeta strategiskt 

med det, men att en viss typ av teamsammansättning ändå användes. Resterande företag 

visade ett mer tydligt initiativ till att använda det strategiskt vid utvecklingen av nya båtar, 

där teamen bestod av diversifierad kunskap i form av personer från olika avdelningar. 

Generellt pratade många företag om en teamsammansättning bestående av personer från 

design, konstruktion, produktion, försäljning och marknad, men i vissa fall lyftes även 

kunder och återförsäljare fram som pelare i teamet. Resultatet från denna studie stödjer 

och är i linje med tidigare forskning gällande krossfunktionella team och är ännu ett bevis 

på dess betydelse vid utvecklingen av nya produkter. 

 

Genç och Di Benedetto (2015, s. 151) menar att krossfunktionella team möjligen är av 

ännu större betydelse för utvecklingen av hållbara produkter. Företag Flytvästen lyfte 

fram detta specifikt och tror att betydelsen av teamet kan bli av ännu större vikt vid 

utvecklingen av mer hållbara produkter. Det var dock ingen av de andra företagen som 

lyfte fram denna ökade betydelse. Den resterande delen av företagen menade att 

teamsammansättningen fortsatt blir av lika stor vikt vid utvecklingen av hållbara 

produkter och företag Sjökortet lyfter fram ett tydligt resonemang till varför. De menade 

att team innebär att fler personer kan ha idéer och synvinklar och på så sätt går det mer 

effektivt att implementera hållbarhet, vilket är i linje med Huang och Wu (2010, s. 1559).  

 

Det vi kan konstatera är att team som koncept är av vikt för svenska båtföretag vid 

utvecklingen av nya båtar och vi kan även se indikationer på att team blir fortsatt av vikt 

vid utvecklingen av mer hållbara båtar. Vi kan dock bara använda ordet indikation med 

anledning av att det till stor del är spekulationer från företagens sida. Exempelvis 

framhäver företag Sjökortet att de endast kan svara hypotetiskt på frågan, vilket tror vi 

även kan spegla de resterande företagens svar då de överlag inte har någon utpräglad 

strategi gällande hållbarhet. Huang och Wu (2010, s. 1559) samt Webber (2002, s. 210) 

lyfter fram sambandet mellan top management commitment och krossfunktionella team, 

vilket vi tror kan vara källan till eventuellt hypotetiska svar i frågan. Som vi nämnde i 

6.2.2 har hållbarhetsaspekter överlag ingen etablerad position inom ledningens arbete hos 

företagen och det kan därför vara svårt för företagen att göra annat än att spekulera i dess 

påverkan på teamsammansättningen, samt deras arbete. Vi har dock förståelse för 

resonemanget som ett av företagen lyfter fram, att oavsett vad det gäller är 

teamsammansättningen inte något som går att ändra på. Vi tror att konceptet av team är 

så pass etablerat i företagens arbetssätt att det inte är något de skulle minska på vid 

utvecklingen av mer hållbara båtar. Det som dock är intressant att spekulera i är om 

teamarbetssättet skulle kunna bli av ännu större vikt vid utvecklingen av mer hållbara 

båtar. Detta är dock svårt att svara på i dagsläget, men det ger intressanta möjligheter för 

framtida studier.  
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6.2.4 Interna förutsättningar - En överblick 

Gällande kompetenser ser vi att flertalet svenska båttillverkare i hög grad förlitar sig på 

intern kompetens. Positivt ur ett hållbarhetsperspektiv är att majoriteten av dem säger sig 

ha god intern kompetens gällande hållbarhet och vi tror i dagsläget att den interna 

kompetensen räcker för att nå marknadens efterfrågan. Om dock marknadsläget förändras 

mot högre hållbarhetskrav tror vi att extern spetskompetens är gynnsamt och här kan 

företag som redan idag använder sig av extern kompetens få en fördel. I ett förändrat 

marknadsläge kan det även vara av betydelse att sträva efter att öka sin interna 

hållbarhetskompetens och aktivt söka efter extern hållbarhetskompetens, vilket endast ett 

av företagen delvis säger sig göra i dagsläget. I framtiden kan även ett närmare samarbete 

i svenska båtindustrin bli av vikt och vi tror framförallt att detta kan få betydelse vid 

snabba samt strikta lagändringar.  

 

För majoriteten av företagen är hållbarhet inte en central del i ledningens arbete och vi 

tror att detta är en avgörande faktor för många aspekter. Vi tror exempelvis att ledningens 

bristande initiativ gällande hållbarhet kan vara anledningen till att de inte eftersträvar att 

öka sin interna kompetens eller söker efter extern kompetens när det kommer till 

hållbarhet. Vi tror även att det kan vara anledningen till att ingen del av produktlivscykeln 

i vår mening är fulländad när det kommer till hållbarhet. Vidare har ingen av företagen 

någon person med huvudansvar för hållbarhetsfrågor, men detta är vi inte förvånande 

över med tanke på att de överlag är små till storleken. Dock väcks här återigen frågan 

angående extern hållbarhetskompetens, då det kan fylla den kunskapslucka som ökande 

hållbarhetskrav kan medföra.  

 

Krossfunktionella team är ett etablerat koncept för alla företagen där de lägger vikt vid 

att inkludera personer med diversifierad kunskap vid utvecklingen av nya båtar. 

Företagen tror även att krossfunktionella team fortsatt blir av vikt vid utvecklingen av 

mer hållbara båtar, men majoriteten lyfter inte att det skulle bli av större vikt än vad det 

är idag. Om det blir av större vikt eller inte återstår att se i framtiden, när möjligtvis 

hållbarhet har blivit en mer central del av deras verksamhet. Överlag ser vi dock positivt 

på deras teaminriktade arbetssätt och vi tror att detta blir en viktig faktor för att effektivt 

kunna implementera hållbarhet i framtidens båtar.  

6.3 Hållbara innovationer  

6.3.1 Innovationsstrategier och branschöverskridande adoptering 

Tittar vi på innovationsstrategier överlag är det fyra av sex företag som har en 

inkrementell strategi när det kommer till innovationer. Det som här blir intressant att 

notera är att tre av dessa fyra företag även förespråkade användandet av intern kompetens. 

Tittar vi på figur 6 i sektion 3.5 ser vi att användandet av partnerskap ökar i takt med att 

graden av komplexitet av innovationerna ökar. Det är dock värt att notera att figuren berör 

hållbara innovationer och inte innovationer överlag, men ger ändå en intressant 

indikation.  

 

Gällande hållbara innovationer ser vi att alla företagen har en mer inkrementell inriktning, 

och vi har försökt att gruppera in dem i facken end-of-pipe eller eco-efficiency. End-of-

pipe bygger på inkrementella innovationer (Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 1076), 

vilket även eco-efficiency gör och de är därmed nära besläktade (Szekely & Strebel, 2013, 

s. 469). Denna nära besläktning försvårar en gruppering, men vi har gjort ett försök och 
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vi vill poängtera att det är vår subjektiv mening som styr vart i spannet företagen hamnar. 

Vår subjektiva bedömning har styrts av teorierna beskrivna i sektion 3.5 och 

sammanfattas i figur 8. Först och främst finner vi företag Flytvästen och Sjökortet långt 

in mot end-of-pipe, då de säger sig tänka kortsiktigt och inte lägger speciellt mycket vikt 

vid att integrera hållbarhet i sina innovationer. Därefter finner vi företag Bojen och 

Tampen som säger sig ha tagit hänsyn till hållbarhet i sina innovationer, men är främst 

försiktiga och uppdaterande. Närmast eco-efficiency placerar vi företag Fendern och 

Bryggan, där vi anser att deras hållbara innovationer inriktade på användningsfasen av 

produktlivscykeln är nytänkande. Dock med tanke på att de endast är nytänkande i en 

specifik del av produktlivscykeln bedömer vi inte att vi har grund för att flytta dem förbi 

eco-efficiency och närmare eco-effectiveness. 

 

 
Figur 8: Bedömning av företagens hållbara innovationer. Modellen är konstruerad av 

författarna själva.  

 

Företag Tampen har arbetat inkrementellt med hållbara innovationer under en längre tid, 

men de ställer sig frågande till hur gynnsamma deras initiativ faktiskt har varit rent 

ekonomiskt, då det har varit svårt att få avkastning på investeringarna. Figur 6 i sektion 

3.5 i teorikapitlet kan förklara problematiken, där försiktiga hållbara innovationer inte ger 

samma ekonomiska avkastning som mer nytänkande hållbara innovationer. Tanken 

uppstår därför om graden av lönsamhet hade sett annorlunda ut om naturen av 

innovationerna hade varit mer nytänkande. Här blir det intressant att jämföra med företag 

Fendern och Bryggan som ligger mer till höger i figur 8 och har därför enligt Carrillo-

Hermosilla et al. (2010, s. 1076) bättre möjlighet till ekonomisk hållbarhet. Företag 

Fenderns hållbara innovation i form av en elbåt i mellanstorlek har dock haft svårigheter 

på marknaden, där försäljningen har varit tuff. Om det beror på båten i sig eller 

bakomliggande faktorer är svårt att säga, men det ger en indikation på att en viss 

förflyttning till höger i figur 8 inte ger mer ekonomisk hållbarhet. Det behöver dock inte 

betyda att det är fel väg att gå då viss indikation på ekonomisk hållbarhet gavs av företag 

Bryggan, då deras hållbara innovation är en central del av deras verksamhet. Vilken väg 

som är rätt att gå för de svenska båtföretagen är därför osäker i dagsläget. Ur ett 

miljömässigt och socialt perspektiv är det såklart bättre att sträva efter att gå åt höger mot 

eco-effectiveness. Ekonomisk hållbarhet måste dock vägas in och det är svårt att säga om 

en förflyttning mot höger faktiskt leder till mer ekonomisk hållbarhet i den svenska 

båtindustrin i dagsläget. Som kan ses av figur 8 är den högra delen av figuren en 

outforskad gråzon för dessa företag och det går därför att spekulera i om denna gråzon 

vilar på framtida affärsmöjligheter eller inte. Vi återkommer mer till detta i sektion 6.3.2. 

 

En annan intressant aspekt, som företag Tampen och Sjökortet lyfte fram, var att det inte 

finns resurser för att arbeta radikalt med hållbara innovationer inom den svenska 

båtindustrin. De menade att företagen och resurserna är för små för att det ska kunna ske, 

vilket är i linje med den problematiken som Green et al. (2003, s. 423) presenterar där 

radikala hållbara innovationer kräver mycket resurser och tid, samt ofta medför stor risk. 

Företag Sjökortet såg dock lösningen på problemet genom att se till andra större branscher 
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och dra nytta av deras utveckling. De lyfte fram exempelvis bilbranschen och menade att 

genom deras utveckling kan båtbranschen ta genvägar. Företag Tampen motsatte sig dock 

detta påstående och tror inte att det är rätt väg att gå. Vi tror att det kan vara mycket 

gynnsamt för båtbranschen att titta, ta lärdom och adoptera från större branscher med 

större utvecklingsresurser. Detta skulle dels göra radikala hållbara innovationer inom 

branschen mer kostnadseffektiva, samtidigt som det skulle minska riskerna då exempelvis 

tekniken skulle vara beprövad i ett annat sammanhang. Här väcks dock återigen frågan 

om externa influenser. Företag Sjökortet som förespråkade denna adoptering från andra 

branscher förespråkade även extern kompetens, och företag Tampen som inte 

förespråkade adopteringen förespråkade inte heller extern kompetens. Detta är ett kausalt 

samband, men vi tror ändå att företag behöver vara öppna för externa influenser för denna 

typ av branschöverskridande adoptering.  

6.3.2 Hållbarhetskrav och framtida möjligheter 

Som vi har nämnt så ligger företagen inom spannet end-of-pipe och eco-efficiency och 

har därmed ett mer inkrementellt fokus på sina innovationer. Fördelen med de här typerna 

av enkla innovationer är att de är relativt okomplicerade och inte speciellt resurs- och 

energikrävande (Frondel et al., 2007, s. 580), samtidigt som det kan ge kortsiktiga positiva 

effekter gällande hållbarhet (Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 1076). Vi tycker att vi 

kan se dessa positiva effekter när vi tittar på produktlivscykeln i den svenska båtindustrin, 

där flertalet delar av cykeln är positiva ur ett hållbarhetsperspektiv. Problemet är dock att 

det är många delar av cykeln som är långt ifrån fulländade, vilket belyser den problematik 

som finns vid inkrementella innovationer. Störst problematik finns det med end-of-pipe 

innovationer, då de inte går till botten med problemet som skapar negativa effekter på 

miljömässiga och sociala faktorer (Carrillo-Hermosilla et al., 2010, s. 1076). Vidare mot 

eco-efficiency anses detta vara överlägset i jämförelse med end-of-pipe för att arbeta 

hållbart (Frondel et al., 2007, s. 572), men även detta är inte en helt fördelaktig lösning 

då det enbart är ett sätt att sakta ned förstörelsetakten (Young & Tilley, 2006, s. 404). 

Detta innebär att förändringar i företagens innovationsarbete krävs för att vi ska kunna se 

en fullt hållbar produktlivscykel och därmed en större integrering av hållbarhet i 

utvecklingen av nya båtar. 

 

Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det dock förhoppningar för framtiden i branschen. Alla 

företagen är överens om att hållbarhetskraven kommer att öka i framtiden och att dessa 

krav förmodligen kommer att komma från konsumenternas sida i första hand. 

Intresseväckande gällande detta är att alla företag även är överens om att hållbarhet 

kommer att bli en affärsmöjlighet i framtiden, vilket är i linje med ett proaktivt och 

strategiskt arbetssätt beskrivet av Ottosson & Parment (2013, s. 92). Med tanke på att alla 

är överens om att det kan vara en potentiell affärsmöjlighet ser vi att det kan skapas en 

betydande konkurrenssituation när det gäller hållbarhetsaspekter. Detta kommer i sin tur 

att sätta större krav på aktörerna att arbeta innovativt och nytänkande för att kunna 

exploatera affärsmöjligheterna och skapa varaktiga konkurrensfördelar. Detta kommer 

förmodligen innebära att flera av de svenska båtföretagen väljer att förflytta sig till höger 

i figur 8 och placera sig i spannet mellan eco-efficiency och eco-effectiveness. Företagen 

kommer därför att behöva utforska den gråzon som finns i nuläget. 

 

Denna potentiella konkurrenssituation gällande hållbarhet i svenska båtindustrin kan få 

goda positiva effekter gällande hållbarhet. I enlighet med figur 6 uppnås den främsta 

nivån av hållbarhet vid eco-effectiveness, samt konkurrens- och kostnadsfördelar 

(Nidumolu et al., 2009, s. 58). Utifrån detta finns det goda möjligheter för den svenska 
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båtindustrin och dess produkter att bli hållbara i framtiden. Detta kommer förmodligen 

att visa sig i produktlivscykeln, där ett mer nytänkande synsätt på hållbara innovationer 

kan lyfta de olika delarna av cykeln till en annan hållbarhetsnivå. Vi tror därmed inte att 

produktlivscykeln kommer vara lika sporadiskt hållbar som den är i dagsläget, utan 

istället vara mer heltäckande. Detta kan även få effekter på de interna förutsättningarna, 

där synen på hållbarhetskompetens sannolikt kommer att förändras. Eco-effectiveness 

sätter stora krav på partnerskap (Szekely & Strebel, 2013, s. 476) och vi tror därför att 

företagen mer aktivt kommer att behöva söka efter extern hållbarhetskompetens med 

spetskunskap. Det är även troligt att företag mer strategiskt kommer att utveckla sin 

interna kompetensen gällande hållbarhetsaspekter och därmed fungera som ett 

komplement till den externa. Ledningens arbete med hållbarhet kommer definitivt att 

behöva förändras då det är dem som ska leda exploateringen av affärsmöjligheten, vilket 

även i sin tur kommer att påverka teamsammansättningen. Konceptet av team kommer 

säkerligen kvarstå, men vi tror att teamsammansättningen och kompetensen inom teamet 

kommer att förändras i takt med dessa nya affärsmöjligheter. 

6.3.4 Hållbara innovationer - En överblick 

Företagen är inkrementella i deras innovationsarbete när det kommer till hållbarhet, men 

det finns ändå företag som har försökt vara mer nytänkande i sitt arbete med hållbara 

innovationer. Ur ett miljö- och socialt perspektiv är ett nytänkande och radikalt tankesätt 

gynnsamt, men den ekonomiska aspekten måste vägas in. Vilken väg som är bäst att gå i 

dagsläget ur ett ekonomiskt perspektiv, inkrementell eller radikal, är svårt att säga säkert. 

Vi tror dock att med tanke på den nuvarande marknadsefterfrågan på hållbarhet i den 

svenska båtindustrin är det förmodligen mer gynnsamt att vara inkrementell och försiktig. 

Detta är dock enbart på kort sikt och med tanke på att hållbarhetskraven från externa 

intressenter förmodligen kommer att öka i framtiden och därmed öka trycket på företagen, 

kommer det radikala tankesättet vara mer fördelaktigt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Företagen är öppna med att hållbarhet kommer att bli en affärsmöjlighet i framtiden och 

vi tror därför att mer radikala hållbara innovationer kommer att bli den nya normen i 

framtiden. Om dessa radikala innovationer kommer att ske inom branschen eller om hjälp 

tas från andra branscher återstår att se, men med tanke på de svenska båtföretagens 

begränsade storlek finns det förmodligen mycket att hämta från andra branscher med 

större utvecklingsresurser. 

6.4 Applicerbarhet utanför studiens kontext 

Syftet med en kvalitativ studie är inte att resultatet ska vara generaliserbart, vilket inte 

heller är syftet med denna studie. Det är dock intressant att blicka utanför den kontext där 

studien har ägt rum, för att diskutera eventuella likheter och skillnader i andra situationer 

och kontexter. Det är först och främst intressant att göra jämförelsen med den globala 

båtindustrin och den enkla vägen hade varit att säga att med tanke på att Sverige är ett 

ledande båtland borde resultatet vara generaliserbart. Detta är dock inte ett påstående vi 

är bekväma med. Båtkulturen och båtindustrin skiljer sig beroende på var i världen du 

befinner dig och att säga att svenska båttillverkare resonerar på samma sätt som 

exempelvis italienska eller amerikanska är en vild gissning. Dock tror vi att vi kan finna 

många likheter i de nordiska länderna, med tanke på att båttillverkarna i exempelvis 

Finland och Norge är lika de svenska på många sätt. Typen av båtar som dessa länder 

tillverkar är i stor grad i linje med de svenska, samt att det även i deras fall finns många 

företag som är mindre till storleken. Det är dock enbart spekulationer om resultatet kan 
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vara generaliserbart för den nordiska marknaden, men vi är optimistiska kring det och 

sätter vårt hopp till framtida studier att bevisa eller förkasta denna liknelse.        

 

En annan kontext och i detta fall bransch, som vi anser är intressant att jämföra med är 

husbilsbranschen och inspirationen till detta framkom under intervjun med ett av 

företagen. De såg husbilsbranschen som sin största konkurrent, då konsumenterna i 

många fall väljer att köpa antingen en husbil eller en båt. Vid en närmare inblick finns 

det många likheter mellan branscherna. Det finns först och främst många olika 

husbilsföretag och många av dem är mindre till storleken, på samma sätt som 

båtbranschen är uppbyggd. Vidare är de även i samma prisklass, om vi jämför en båt i 

mellanstorlek med enklare bomöjligheter och en mellanstor husbil. Användningsområdet 

för en husbil är på samma sätt som för båtar säsongsbetonat, samt att de båda används 

främst i semestersyfte. Vi ser slutligen att även vissa likheter finns i materialvalen. Med 

tanke på likheterna i form av branschuppbyggnad, produkter och kundsegment tror vi att 

det finns vissa möjligheter till överförbarhet av våra resultat till husbilsbranschen. 

Självklart kommer det att finnas skillnader mellan branscherna, men vi anser att det finns 

potentiella likheter som möjliggör kopplingar. Det lämnar därför goda utrymmen till 

framtida studier att göra jämförelsen mellan branscherna gällande implementeringen av 

hållbarhet vid utvecklingen av nya produkter.  

 

Om vi tittar vidare i fordonssektorn på exempelvis motorcyklar, ATV och snöskotrar, är 

det svårare att tänka i banorna kring överförbarhet, då det är branscher som skiljer sig 

ganska mycket från båtindustrin. Det vi dock kan resonera kring här är efterfrågan på 

hållbarhet från konsumenterna, då vi tror att kundefterfrågan på hållbarhetsaspekter i 

dessa branscher kan vara liknande den i båtindustrin. Av den anledningen kan dessa 

branscher vara i en liknande fas gällande implementering av hållbarhet vid utvecklingen 

av nya produkter. Vi tror därför att de olika delarna av produktlivscykeln för dessa 

branscher kan se ut på ett liknande sätt som båtindustrin. Det som dock blir en avgörande 

skillnad mellan dessa branscher och båtindustrin är branschuppbyggnaden, då det är 

större och färre företag på marknaden bland dessa. Effekten av detta blir att de har 

betydligt mer resurser och har därför bättre möjligheter att utförligt integrera hållbarhet i 

deras produkter. Detta kan dels handla om finansiella resurser, men även resurser i form 

av nödvändig kompetens och materiella tillgångar. Det blir därför möjligtvis inte lika 

viktigt för dessa typer av branscher att använda sig av branschöverskridande adoptering, 

då de har tillräckligt med resurser för att göra det på egen hand, och möjligtvis kan dessa 

branscher vara en av de som båtbranschen adopterar från i framtiden.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel presenterar vi studiens slutsatser och diskuterar hur de bidrar till att  

besvara vår forskningsfråga. Vidare diskuterar vi även de teoretiska bidrag studien 

medför och ger praktiska rekommendationer för de svenska båtföretagen. Slutligen 

behandlar vi studiens begränsningar och resonerar kring framtida studier inom 

ämnesområdet.  

7.1 Studiens slutsatser 

Syftet med studien var att skapa en inblick i på vilket sätt och till vilken grad företag inom 

den svenska båtindustrin implementerar hållbarhet vid utvecklingen av nya produkter. 

Teorin har varit grundpelaren och har gett de verktyg som krävdes för att undersöka 

hållbar produktutveckling i den svenska båtindustrin. För att uppnå vårt syfte har vi 

använt oss av en kvalitativ forskningsdesign, där vi genom djupintervjuer har fått god 

insyn i företagens implementering. Vi anser därigenom att vi på ett bra sätt har kunnat 

besvara forskningsfrågan: 

 

På vilket sätt och till vilken grad implementerar företag inom den svenska 

båtindustrin hållbarhet i utvecklingen av nya produkter? 

 

En stor del av denna studie har präglats av designbeslut kopplat till produktlivscykeln. 

Ser vi till produktlivscykeln som helhet, där alla individuella delar bildar en enhet, blir 

det tydligt utifrån studiens resultat att cykeln inte är fulländad ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Vi kan därmed konstatera att hållbarhet i dagsläget inte har en övervägande roll vid 

designen och utvecklingen av nya båtar inom den svenska båtindustrin. Fragmenterar vi 

upp produktlivscykeln i dess separata delar finner vi dock positiva aspekter ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Exempelvis ser vi ljust på användningsfasen av produktlivscykeln, 

där båtarna designas för ett långt liv samt låg energikonsumtion under användning. Vi ser 

vidare även positiva tecken när det kommer till återvinning, materialoptimering, samt 

effektiv produktion och distribution. Ingen av dessa delar i cykeln är fullt ut optimerad i 

vår subjektiva mening, men utgångspunkten för framtiden ser gynnsam ut.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi även konstatera att hållbarhet inte har en central roll i 

ledningens arbete i den svenska båtindustrin och detta tror vi inte minst kan ha påverkan 

på varför ingen del av produktlivscykeln är fulländad ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi tror 

även att detta kan vara anledningen till att företagen inte aktivt söker efter extern 

hållbarhetskompetens eller strävar efter att öka sin interna hållbarhetskompetens. Detta 

ställningstagande leder också till att det inte finns någon inom ledningen som har ansvar 

för hållbarhetsfrågor. Vi kan vidare konstatera att konceptet av team är en vital del vid 

utvecklingen av nya båtar och detta teaminriktade arbetssätt kommer att bli en viktig 

faktor för att effektivt kunna implementera hållbarhet i framtidens båtar.  

 

Vi kan även dra slutsatsen att hållbara innovationer inom den svenska båtindustrin är 

inkrementella. Anledningen till detta ligger i marknadsefterfrågan och i dagsläget kan det 

vara den mer gynnsamma vägen att gå gällande båttillverkning ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Chansen till ökande hållbarhetskrav från olika externa intressenter i framtiden 

är dock stor och att båtbranschen ser det som en affärsmöjlighet är tydligt. Vi tror att detta 

kommer att få betydande effekter på företagens innovationsarbete, där radikala och 

nytänkande innovationer genom hela produktlivscykeln kommer att bli allt mer 
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förekommande. Detta kan i sin tur resultera i högre grad av TBL-integrering vid 

utvecklingen av nya båtar i framtiden. 

 

Avslutningsvis får vi känslan av att denna studie äger rum precis på startlinjen av 

hållbarhetens integrering i den svenska båtindustrin. Det är marknaden som styr och i 

dagsläget är marknaden relativt passiv när det kommer till hållbarhetsaspekter, vilket 

påverkar företagens agerande. Framtiden kommer dock förmodligen att se mycket 

annorlunda ut och vi tror att den svenska båtindustrins syn på hållbarhet som en 

affärsmöjlighet kommer bidra till en intressant utveckling av branschen under kommande 

år. Företagen har en god utgångspunkt i denna förändringsfas med deras nuvarande 

arbetssätt och branschen som helhet har därför stor utvecklingspotential i framtiden.  

7.2 Teoretiskt bidrag 

Ett traditionellt sätt att angripa produktutveckling är med hjälp av 

produktutvecklingsprocessen, men vi har i denna studie angripit det genom ett bredare 

och mer okonventionellt perspektiv. Av de delar av hållbar produktutveckling vi har valt 

att inkludera är alla forskade inom och detta kan ses i sektion 1.3. Det vi dock bidrar med 

genom denna studie är en mer sammansvetsad bild av dessa individuella delar och hur de 

tillsammans kan verka inom ämnet hållbar produktutveckling. Detta är möjligt tack vare 

omfånget på denna studie, vilket exempelvis kan vara svårare i en vetenskaplig artikel 

med mer begränsningar. Vi kan konstatera att alla de tre huvudsakliga temana 

designbeslut och produktlivscykeln, interna förutsättningar, samt hållbara innovationer, 

har en betydande roll vid utvecklingen av mer hållbara produkter. Vi kan även konstatera 

att det finns länkar och kopplingar mellan dessa tre, där vi stundtals finner förståelse för 

ett fenomen inom ett tema, hos ett av de andra temana. Framförallt anser vi att det går att 

finna många svar till varför produktlivscykeln ser ut som den gör genom att titta på 

företagens innovationsstrategier samt interna förutsättningar. Innovationsstrategier och 

interna förutsättningar lägger ofta grunden, där resultatet av detta visar sig i 

produktlivscykeln. Cykeln kan därför anses vara ett resultat av de andra två huvudtemana. 

 

Ett ytterligare teoretiskt bidrag som denna studie medför är en större insyn och kunskap 

om hållbar produktutveckling i den svenska båtindustrin. Studier har utförts i exempelvis 

bilbranschen inom liknande ämnen, men inom båtbranschen och speciellt inom den 

svenska båtbranschen har studier av detta slag inte utförts tidigare. Den här studien är 

därför den första av sitt slag i den här branschen och fyller därför ett viktigt forskningsgap. 

Vi tror även att detta teoretiska bidrag kan fungera som ett startskott för framtida studier 

och med tanke på att kravbilden på hållbarhet i den svenska båtbranschen förmodligen 

kommer att öka, kommer även forskningen att behöva följas åt. Vidare tror vi även att 

denna studie kan framhäva ämnets betydelse och ökande aktualitet i båtindustrin, och 

därmed bygga upp ett intresse för framtida studier. 

7.3 Praktiska rekommendationer 

Som vi har nämnt är produktlivscykeln som helhet i den svenska båtindustrin inte 

fulländad, där varje del kräver utveckling för att cykeln ska anses vara hållbar. De svenska 

båtföretagen ska bygga vidare på det som är positivt i produktlivscykeln idag, men 

samtidigt resonera i banorna kring hur det i framtiden kan bli bättre. Rekommendationen 

för svenska företag inom båtindustrin är att reflektera kring hela produktlivscykeln vid 

designen och utvecklingen av nya båtar. Här gäller det att tänka hela vägen från 
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råvaruextraktion till återvinning och det är viktigt att detta resonemang förs i ett tidigt 

skede av utvecklingsprocessen. Detta är med anledning av att det är många aspekter av 

produkten som blir låsta när den är klar för produktion och finns viljan att göra produkten 

hållbar genom hela cykeln krävs det att det tas i beaktning i ett tidigt skede. Vi är fullt 

medvetna om och uppmuntrar det faktum att hållbarhetsaspekter måste vägas in i relation 

till andra aspekter i produkten. Här gäller det såklart att ligga nära marknaden och följa 

vad som efterfrågas, men de får inte bli för bekväma då efterfrågan på hållbarhet kan 

skifta fort och oberäkneligt utanför deras kontroll.  

 

Vi rekommenderar därför att företagen är adaptiva, lyhörda, men även framåtsträvande, 

för att antingen leda utvecklingen eller vara en fast follower då vi tror att det kan bli 

kostsamt att hamna på efterkälken. Detta är speciellt med tanke på att många företag ser 

framtida hållbarhetskrav som en affärsmöjlighet och det kan därför uppstå en betydande 

konkurrenssituation. Denna konkurrenssituation kan innebära att mer radikala typer av 

hållbara innovation är det som krävs för att utnyttja affärsmöjligheten fullt ut och därmed 

skapa en varaktig konkurrensfördel. Vi rekommenderar därför att företagen i framtiden 

börjar arbeta mer nytänkande och radikalt när det kommer till hållbara innovationer, då 

vi tror att inkrementella hållbara innovationer som exempelvis end-of-pipe riskerar att 

inte hänga med i utvecklingstakten. 

 

För att vidare exploatera denna affärsmöjlighet rekommenderar vi en omvärdering av 

kompetensen inom företagen. Företagen i den svenska båtindustrin är små, och för att 

vara i framkant och ledande när det gäller hållbarhet i branschen krävs det att extern 

spetskompetens integreras i utvecklingen. Detta betyder dock inte att den interna 

kompetens ska exkluderas eller minimeras, då vi ser fördelar med att integrera den interna 

med den externa. Vi rekommenderar vidare att användningen av team fortsatt blir av vikt, 

men att teamsammansättningen omvärderas och att de öppnar upp möjligheten till extern 

hållbarhetskompetens i teamet. Det är slutligen även av vikt att ledningen har en tydlig 

ställning och strategi till hållbarhet, då det är deras arbete som kommer att bli avgörande 

för vilken riktning företagen kommer att gå i framtiden. Styrningen av kompetensen och 

teamen ligger på deras bord och detta har stor påverkan på utveckling av nya båtar i 

framtiden. 

 

Vi vill även ge rekommendationer till politiska aktörer, där vi framförallt vill vända oss 

till branschorganisationen Sweboat samt den Svenska Båtunionen (SBU). Först och 

främst vill vi att de ska väcka frågan om en infrastruktur för laddning av elbåtar ute till 

havs. Det är inte tillräckligt att tillverkare tar fram innovativa eldriftslösningar om det inte 

finns en infrastruktur som backar upp det. Det kan även vara gynnsamt att väcka frågan 

angående beskattningar av förbränningsmotorer, då efterfrågan på stora motorer är ett 

problemområde ur ett hållbarhetsperspektiv. Här ser vi att lärdom kan hämtas från 

framförallt bilindustrin. Slutligen anser vi även att de bör väcka frågan om 

återvinningskrav. Här anser vi dels att det måste finnas fler anläggningar i Sverige som 

återvinner båtar, samtidigt som tillverkarna måste ta sitt ansvar och bygga båtar som 

faktiskt lämpar sig för återvinning. 

7.4 Begränsningar och framtida studier 

Denna studie fokuserar enbart på den svenska båtindustrin, men detta öppnar upp för 

framtida studier i andra länder. Vi anser bland annat att det vore intressant att genomföra 

en liknande studie i de andra nordiska länderna, där framförallt Finland men också Norge 
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är stora inom båttillverkning. Genom detta kan vi undersöka om resultatet kan tala för 

hela den nordiska marknaden. Vidare vore det exempelvis intressant att titta på södra 

Europa och medelhavsregionen och undersöka om klimatet och båtkulturen i dessa länder 

kan ta studien i en annan riktning. Även USA och Kanada är stora båtmarknader, och vi 

tror att det vore givande att även få ett transatlantiskt perspektiv. USA är också en av de 

ledande länderna inom motortillverkning i båtbranschen, vilket hade varit en fascinerande 

parameter att inkludera i studien.  

 

Denna studie har även endast varit fokuserad på båtar och båtindustrin, men vi tycker att 

det vore intressant att jämföra resultatet med andra liknande branscher. Som vi nämnde i 

sektion 6.4 ser vi många likheter mellan båtbranschen och husbilsbranschen och vi anser 

därför att det vore givande att göra en jämförelse mellan dem inom detta ämne. Även 

exempelvis motorcykel-, ATV- och snöskoterbranschen vore intressanta att jämföra med. 

Trots att dessa branscher möjligtvis inte delar alltför många likheter med båtbranschen, 

kan detta ge nya intressanta perspektiv för fordonssektorn som helhet. 

 

Företagsperspektivet har speglat denna studie, vilket har gett oss god insyn på ena sidan 

av myntet. Vi anser dock att det vore givande med ett helhetsperspektiv och även få 

marknadens syn på hållbara båtar, vilket är möjligt genom att framtida studier tar ett 

kundperspektiv. Företagen talar en del om att marknaden i dagsläget inte är redo för 

hållbara båtar och att det inte ger tillräckliga incitament till köp. Det vore därför intressant 

att se om detta är den faktiska situationen på marknaden. En sådan studie kan även ge 

indikationer för framtiden och kan hjälpa företagen inom branschen att exploatera 

affärsmöjligheten. 

 

Slutligen har vi inte möjlighet att jämföra resultatet över tid i denna studie, alltså att utföra 

en longitudinell studie, men detta ger goda förutsättningar för framtiden. Vi tror som sagt 

att båtbranschen är i startgroparna när det gäller integrering av hållbarhet och att 

framtiden förmodligen kommer att medföra stor utveckling och förändring. Tidsspannet 

här är troligtvis flera år fram i tiden, men vi tror att en longitudinell studie om fem till tio 

år kan medföra intressanta och fascinerande resultat. Möjligtvis då kan vi se en fullt 

hållbar produktlivscykel inom den svenska båtindustrin, istället för den fragmenterade 

cykeln vi ser idag.   
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8. Sanningskriterier 
I detta avslutande kapitel kommer relevanta sanningskriterier att diskuteras i relation till 

denna studie, vilket är extern och intern reliabilitet samt extern och intern validitet. Dessa 

sanningskriterier hjälper till att säkerställa för läsaren att studien har utförts på ett 

korrekt och vetenskapligt sätt. 

 

För att forskning ska få värde är det upp till de individuella forskarna att redovisa 

kredibiliteten för deras resultat och oavsett vad det är för typ av metoder som används i 

forskningen strävas det alltid efter trovärdiga resultat (LeCompte & Goetz, 1982, s. 31). 

När det kommer till trovärdigheten och kredibiliteten i vetenskaplig forskning är måtten 

reliabilitet och validitet viktiga (LeCompte & Goetz, 1982, s. 31) och kommer att beröras 

i detta avslutande kapitel. Reliabilitet och validitet kan delas upp i två olika delar, i form 

av extern och intern och dessa kommer att presenteras härnäst. 

8.1 Reliabilitet 

Extern reliabilitet väcker frågan om andra oberoende forskare skulle kunna fånga samma 

fenomen om de utför en studie i liknande kontext och situation (LeCompte & Goetz, 

1982, s. 32). På grund av den unika kontexten som kvalitativa studier äger rum i kan 

extern reliabilitet vara svårt, men LeCompte och Goetz (1982) beskriver fem aspekter att 

ta hänsyn till för att förbättra den externa reliabiliteten. Den första aspekten berör 

forskarens sociala roll i kontexten där forskningen utförs, där det kan vara svårt för andra 

forskare att uppnå liknande resultat utan att nå samma sociala roll i kontexten (LeCompte 

& Goetz, 1982, s. 37). Vi ser inte detta som ett problem för studien, då vi inte behövde 

etablera någon större social roll för att komma i kontakt med rätt personer i företagen. 

Det krävdes inte att vi behövde lära känna informanten eller personer i dess omgivning 

på någon djupare nivå och därmed är det lätt även för andra forskare att komma i kontakt 

med liknande personer.  

 

Den andra aspekten berör information om informanterna, där reliabiliteten kan hindras 

om forskarna inte noggrant beskriver vad som legat till grund för deras data (LeCompte 

& Goetz, 1982, s. 38). Extern reliabilitet förutsätter denna beskrivning av informanterna 

och en beskrivning av urvalsprocessen (LeCompte & Goetz, 1982, s. 38). För att kunna 

säkerställa viss grad av extern reliabilitet i denna aspekt har vi valt att redogöra våra val 

av företag och informanter, se sektion 4.2 och 5.1. Dock är det en balansgång mellan att 

ge mycket information och bibehålla anonymiteten av våra informanter. Vi har försökt 

att lägga vikt vid anonymiteten och vi har valt att exkludera en del information för att 

värna om den. Detta hindrar den externa reliabiliteten en aning, men det är en oönskad 

bieffekt av anonymitet.  

 

Den tredje aspekten behandlar den sociala kontexten där data samlas in och 

intervjukontexten kan påverka det informanten väljer att dela med sig av (LeCompte & 

Goetz, 1982, s. 38). Det är att föredra att samla in datan i ett naturligt sammanhang för 

informanten, vilket exempelvis kan vara på deras arbetsplats eller andra ställen där de 

vistas ofta (Jacobsen, 2010, s. 175). Genom att fem av sex intervjuer genomfördes via 

telefon kunde informanten själv välja vilken fysisk plats de ville vara på, samt att den som 

skedde via fysiskt möte ägde rum på informantens arbetsplats.  
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Den fjärde och den femte aspekten är nära kopplade, där det är viktigt att tydligt beskriva 

och definiera studiens konstruktion, definitioner, datainsamling och analysmetod 

(LeCompte & Goetz, 1982, s. 39-40). Vi har genomgående försökt vara tydliga med de 

använda metoderna för studien och vi har framförallt gjort detta i kapitel två och kapitel 

fyra som berör teoretisk respektive praktisk metod. Vi anser att genom beskrivningarna i 

dessa kapitel kan de avslutande aspekterna av extern reliabilitet uppnås.  

 

Intern reliabilitet väcker frågan om till vilken grad andra forskare skulle komma fram till 

samma slutsatser om de fick tillgång till samma data (LeCompte & Goetz, 1982, s. 32). 

Grundtanken här är att samma slutsats ska ske kring ett fenomen, oberoende av mängden 

observatörer (LeCompte & Goetz, 1982, s. 41). Forskarna inom ett forskningsteam ska 

därför kunna enas om vad de har sett och hört (Bryman & Bell, 2012, s. 390). LeCompte 

och Goetz (1982, s. 41) menar att det optimala skyddet för hot mot den interna 

reliabiliteten är genom att vara fler än en forskare närvarande. Detta forskarteam kan 

sedan diskutera meningen av det som har studerats för att komma till en gemensam 

slutsats (LeCompte & Goetz, 1982, s. 41). Vi anser att vi har haft en fördel här då vi har 

arbetat i par och vi har även lagt vikt vid att genom hela studien arbeta som ett team. 

Diskussioner kring den insamlade datan, men även andra aspekter i studien, har genom 

hela studien förts kontinuerligt oss emellan och har på så sätt lagt grunden för den intern 

reliabiliteten. Vi har varit noggranna med att säkerställa att vi alltid varit överens om det 

vi skrivit i rapporten och våra subjektiva meningar har alltid verifierats och kontrollerats 

av den andre i teamet. 

8.2 Validitet 

Extern validitet berör i vilken grad resultaten kan jämföras och generaliseras med andra 

grupper som inte har undersökts (LeCompte & Goetz, 1982, s. 32; Jacobsen, 2010, s. 

171). Jacobsen (2010, s. 171) är dock tydlig med att huvudsyftet med kvalitativ forskning 

inte är att det ska vara generaliserbart, utan att det snarare är att förstå och fördjupa sig 

inom ett fenomen av begränsad storlek. Jacobsen (2010, s. 173) utvecklar detta med att 

säga att även om generaliserbarheten är låg finns det fortfarande utrymme för en 

argumentation om generalisering är möjligt, dock kan forskaren inte bevisa något. Syftet 

med denna studie har aldrig varit att generalisera utanför den svenska båtindustrin, men 

vi tycker fortfarande att det är intressant att väcka frågan gällande applicerbarhet och 

generaliserbarhet utanför denna kontext. Vi har bland annat berört detta i sektion 6.4 och 

även om vi är medvetna om att vi inte kommer att kunna bevisa något är vi dock 

optimistiska om att föra resonemanget.  

 

Intern validitet väcker frågan angående till vilken grad forskningsresultatet är en 

sanningsenlig representation av verkligheten (LeCompte & Goetz, 1982, s. 32). Jacobsen 

(2010, s. 164) menar att intern validitet kan främjas genom kritisk granskning av 

informanter och information, samt att detta är en granskning av undersökningens mest 

centrala faser. Jacobsen (2010) presenterar fyra olika steg i denna granskning för 

kvalitativ forskning och dessa kommer att beröras härnäst. I det första steget väcks frågan 

om forskarna har fått tag på rätt informanter, vilket är en vital del för validiteten 

(Jacobsen, 2010, s. 164). Med tanke på att våra informanter är ledare med hög befattning 

inom de organisationer de verkar i, anser vi att vi har fått tag på rätt personer. Med tanke 

på deras position har de god kunskap om det undersökta ämnet och datan från dessa 

personer är därför av hög relevans.  
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Det andra steget berör den närhet som informanterna har till det aktuella ämnet. Frågan 

väcks här om informationen kommer från informanternas egna upplevelser, eller om de i 

sin tur refererar till andras upplevelser och berättelser (Jacobsen, 2010, s. 165). Med tanke 

på att alla våra informanter är direkt involverade i utvecklingen av nya båtar i den svenska 

båtindustrin, har de därför goda möjligheter att tala från egna upplevelser och 

erfarenheter. Vi upplever att majoriteten av deras svar kommer från dem själva och inte 

från andrahandskällor, vilket Jacobsen (2010, s. 166) anser gynnsamt för validiteten.  

 

Det tredje steget innebär att forskaren ska granska informanternas vilja att tala sanning. 

Det är inte ovanligt att källor kan ljuga om ett fenomen och det är därför viktigt för 

forskaren att granska om det finns några bakomliggande motiv för informanten att inte 

vara sanningsenlig (Jacobsen, 2010, s. 166). På förhand fanns en viss misstanke från vår 

sida om motiv för informanterna att ge en förskönande bild av verkligheten och att de 

skulle ge svar som de trodde att vi ville ha. I efterhand har dock denna misstanke minskat, 

då vi fick känslan av att de inte ville försköna deras arbete med implementering av 

hållbarhet. Vi kan inte fastställa detta med hundra procent säkerhet, men vi känner oss 

trygga med att påstå att det är en nära bild av verkligheten. 

 

Det fjärde steget berör vikten av flertalet oberoende informanter. Jacobsen (2010, s. 167) 

menar att om en forskare vill uttala sig om ett fenomen bör denne aldrig nöja sig med en 

enskild informant och det flertalet forskaren använder sig av bör även vara oberoende. 

Om informanterna är beroende av varandra kan det vrida verkligheten och ge en osann 

bild av fenomenet (Jacobsen, 2010, s. 167). Med tanke på att vi har använt sex olika 

informanter från sex olika företag, med skilda intressen och motiv, anser vi att källorna 

är oberoende. Jacobsen (2010, s. 167) menar vidare att dessa oberoende källor inte 

behöver vara samstämmiga och att detta är ett minst lika säkert tecken på validitet. Syftet 

med det kvalitativa angreppssättet är att ge en riktig bild av ett fenomen och detta är 

oavsett om resultatet går mot enighet eller oenighet (Jacobsen, 2010, s. 167). Våra resultat 

var stundtals i oenighet, där vi i vissa fall fick två olika grupperingar inom ett ämne. Vi 

anser att detta speglar bilden av verkligheten och att vi på så sätt uppnår intern validitet. 
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Appendix 1: Intervjuguide 
 

Intervjufråga Rubrik i teorikapitel Källor 

Inledande frågor 

1. Vilken position har du inom företaget? - - 

2. På vilket sätt är du involverad i 

framtagningen av nya produkter? 

- - 

Produktlivscykeln 

3. Vilka faktorer tar ni beaktning vid 

designen av nya produkter? 

3.1 Produktlivscykeln 

(Baumann et al., 2002) 

(Fernandes et al., 2017) 

(Klöpffer, 2003) 

(Luttropp & Lagerstedt, 

2006) 

(Nidumolu et al., 2009) 

(May et al., 2012) 

4.  Vilka faktorer tas i beaktning gällande 

materialvalet i nya båtar? 

3.1.2 Steg 1: Före 

användning 

(Fernandes et al., 2017) 

(Ljungberg, 2007) 

(Luttropp & Lagerstedt, 

2006) 

(Moreau et al., 2009) 

(Mulder, 2006) 

(Ulrich & Eppinger, 2014) 

5. Till vilken grad tar ni hänsyn till 

produktionsmöjligheterna när ni 

designar nya båtar?  

6.  Till vilken grad tar ni distribution och 

transport i beaktning när ni designar nya 

båtar? 

7. Är båtens förväntade livslängd något 

som läggs vikt på vid utvecklingen av 

nya båtar?   

3.1.3 Steg 2: 

Användning 

 

(Fernandes et al., 2017) 

(Ljungberg, 2007) 

 (Luttropp & Lagerstedt, 

2006)  

(Mulder, 2006) 

(Sonego et al., 2018) 

 (Umeda et al., 2008) 

(Yang et al., 2011) 

8.  Vilka faktorer i utvecklingen av nya 

båtar tar ni i beaktning gällande den 

faktiska användningen av båten? 

9.  Designar ni båtar med hänsyn till 

framtida återvinning? 

3.1.4 Steg 3: Efter 

användningen 

(Brennan et al., 1994) 

(Fernandes et al., 2017) 

(Huang et al., 2017) 

(Luttropp & Lagerstedt, 

2006) 

(Moreau et al., 2009) 

(Mulder, 2006) 

(Rose, 2000) 

Interna förutsättningar för utvecklingen av hållbara produkter 

10. Arbetar ni i team vid utvecklingen av 

nya båtar? I så fall, hur ser 

teamsammansättningen ut och vilken 

betydelse har det vid utvecklingen av 

nya och möjligtvis hållbara båtar?   

 

3.2 Interna 

förutsättningar för 

utvecklingen av 

hållbara produkter 

(De Clercq et al., 2011) 

(Genç & Di Benedetto, 

2015) 

(Huang & Wu, 2010) 

(Luttropp & Lagerstedt, 

2006) 
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 (Martin & Schouten, 2012) 

(Pimenta et al., 2014 

(Sethi et al., 2001) 

(Troy et al., 2008) 

(Webber, 2002) 

11. Hur ser fördelningen ut mellan intern 

och extern kompetens vid utvecklingen 

av nya produkter? Och hur ser den 

interna kompetensen ut gällande 

hållbarhet?   

(Hörisch et al., 2014) 

(Johnson, 2017) 

(Roy & Thérin, 2007) 

(van Kleef & Roome, 2005) 

12. Vilken ställning har ledningsgruppen till 

hållbarhetsfrågor? Finns en definierad 

hållbarhetsstrategi?  

 

(Alblas et al., 2013) 

(Berry & Rondinelli, 1998) 

(Felekoglu & Moultrie, 

2013) 

(Hambrick, 2007, s. 335) 

(Huang & Wu, 2010) 

(McDonough, 2000) 

(Troy et al., 2008) 

(Webber, 2002) 

Hållbara innovationer 

13.  Vilka innovationsstrategier har ni inom 

företaget, och hur arbetar ni med 

innovationer inriktade mot hållbarhet?      

3.3 Hållbara 

innovationer 

(Adams et al., 2016) 

(Bos-Brouwers, 2010) 

(Carrillo-Hermasilla et al., 

2010) 

(Frondel et al., 2007) 

(Green et al., 2003) 

(Kennedy et al., 2017) 

(Nidumolu et al., 2009) 

(May et al., 2012) 

(Ottosson & Parment, 2013) 

(Szekely & Strebel, 2013) 

(Triguero et al., 2015) 

(Young & Tilley, 2006) 

14. Hur ser ni på hållbarhetskrav inom 

båtindustrin? Exempelvis efterfrågan 

och regleringar. 

15. Tror ni att kraven på hållbarhet från 

olika externa intressenter kommer att 

förändras under de kommande åren i 

branschen? Och i sådana fall hur, och på 

vilket sätt kan det komma att påverka 

ert arbete i utvecklandet av nya båtar? 
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Appendix 2: Etiskt ramverk 
● Är det någon mer information angående studien du skulle vilja ha innan vi 

påbörjar intervjun? Detta är för att säkerställa att du har förstått vad du ställer upp 

på.  

● Du har rätt att avbryta intervjun när du vill och du har rätt att avstå från att svara 

på en fråga om inte känner dig bekväm med den.  

● Den information du delar med dig av kommer enbart att användas i denna studie 

och inte användas i något annat syfte. 

● Deltagandet i denna studie kommer att vara anonymt, där ditt namn samt 

företagets namn inte kommer att delges. Om du vill behöver du dock inte vara 

anonym, men det valet är upp till dig. 

● För att möjliggöra transkribering och för att säkerställa att vi har förstått exakt vad 

som har sagts under intervjun undrar vi om det är okej att vi spelar in intervjun? 

● Om det är vissa delar av intervjun som du inte vill att vi ska spela in, säg då till så 

pausar vi inspelningen under den sektionen. 
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