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Sammanfattning 
 
Titel: Framtagning av verktyg för integrering av hållbar utveckling - En 

explorativ studie kring hur hållbarhet kan integreras i Semcons 
projektprocess 

  
Författare:   Ellen Ottosson 
 
Handledare:  Christian Johansson, Universitetslektor,  Institutionen för 

maskinteknik, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Examinator:  Mats Walter, Universitetslektor/Perfekt, Institutionen för maskinteknik, 

Blekinge Tekniska högskola 
 
Problemformulering: 1. Vad innebär hållbar utveckling för Semcon? 

2. Hur kan hållbar utveckling integreras i den nuvarande processen för 
att lägga fokus på hållbarhet? 
2.1 På vilket sätt stödjer Semcons nuvarande process aktiviteterna 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
2.2 Har Semcon några verktyg som används för att stödja hållbar 
utveckling? 
2.3 Hur kan aktiviteter, metoder och verktyg att förbättra arbetet med 
hållbar utveckling? 

 
Syfte: Huvudsyftet är att anpassa den kunskap som finns kring hållbarhet till 

ett verktyg som kan användas av Semcons medarbetare för att få 
förståelse för hållbarhet och hur de kan integrera och arbeta med 
hållbar utveckling i deras projektprocess.  

 
Metod: Studien har utförts i form av en fallstudie. Denna metod valdes 

eftersom en verklig händelse skulle undersökas. Undersökningen har 
genomförts explorativt eftersom studien syftar till att analysera 
uppkomst och konsekvenser av hållbarhetsrelaterade problem i den 
nuvarande processen, för att avgöra på vilket sätt den stödjer 
aktiviteterna ur ett hållbarhetsperspektiv för att kunna integrera 
hållbarhet i processen. När det gäller informationsinsamling har 
litteraturstudie, kvantitativa mätningar i form av observationer samt 
kvalitativa intervjuer har också använts. En kombination av kvalitativa 
respektive kvantitativa forskningsmetoder har valts.   
Resultaten från inhämtad data anses inte vara generella för konstruktion 
och beräkningsprojekt i allmänhet utan gäller specifikt för de särskilda 
förhållanden som råder under projektet. Teorierna som formuleras med 
empirin som grund jämförs med befintlig kunskap och etablerad teori 
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erhållen i litteraturstudien för att kunna dra mer generella slutsatser. 
Det är således både datainsamlingen i form av observationer och 
intervjuer samt litteraturstudien som ligger till grund för de slutsatser 
som dras i detta examensarbete. För att kunna analysera processen har 
en enkel processkarta gjorts för att identifiera aktiviteter i projektets 
operativa process. Detta görs endast på ett grundläggande plan varför 
det inte presenteras djupare i detta avsnitt.  

 
Slutsats: Rapportens övergripande slutsats är att ett verktyg behövs som kan 

användas som stöd i hållbarhetsarbetet för att få förståelse för vad det 
innebär  och hur det kan integreras i det dagliga arbetet. 

 
Nyckelord:  Hållbar utveckling, Hållbar produktutveckling, Verktyg för Hållbar 

Utveckling, integrering av Hållbar Utveckling.  
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Summary 
 
Title: Development of Sustainable Development Integration Tool - An 

explorative study on how sustainability can be integrated into Semcon's 
project process 

  
Author:   Ellen Ottosson 
 
Supervisor:  Christian Johansson, Senior Lecturer, Institution for Mechanical 

Engineering, Blekinge Institute of Technology 
 
Examiner:  Mats Walter, Lecturer/Head of Department, Institution for Mechanical 

Engineering, Blekinge Institute of Technology 
 
Problem:  1. What does sustainable development mean for Semcon? 

2. How can sustainable development be integrated into the current 
process to focus on sustainability? 
2.1 In what way does Semcon's current process support activities based 
on a sustainability perspective? 
2.2 Does Semcon have any tools used to support sustainable 
development? 
2.3 How can activities, methods and tools improve work with 
sustainable development? 

 
Purpose: The main purpose is to adapt the knowledge about sustainability to a 

tool that can be used by Semcon's employees to understand 
sustainability and how to integrate and work with sustainable 
development in their project process.  

 
Method: The study has been conducted in the form of a case study. The research 

has been carried out explorative because the study aims at analysing the 
origin and consequences of sustainability-related problems in the 
current process, in order to determine how it supports sustainability 
activities in order to integrate sustainability into the process. In terms of 
information gathering, literature studies, quantitative measurements in 
the form of observations and qualitative interviews have also been 
used. A combination of qualitative and quantitative research methods 
has been chosen. The results from the obtained data are not considered 
to be general for construction and calculation projects in general but are 
specifically valid for the particular circumstances of the project. 
Theories formulated with the empirics as a basis are compared with 
existing knowledge and established theory obtained in the literature 
study in order to draw more general conclusions. It is thus, both the 
collection of data in the form of observations and interviews, as well as 
the literature study that underlies the conclusions drawn in this thesis 
work.  
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Conclusion: The overall conclusion of the report is that a tool is needed that can be 

used as support for sustainability work in order to understand what it 
means and how it can be integrated into daily work.  

 
Key words:  Sustainable Development, Sustainable Product Development, 

Sustainable Development Tools, Integration of Sustainable 
Development.  
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1. INLEDNING  
I inledningen ges en kort introduktion och bakgrund till frågeställningen vilket sedan följs av 
en kort presentation av uppdragsgivaren för detta arbete. Därefter följer en beskrivning av 
studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar.  
 
1.1  Introduktion och bakgrund 
 
Hållbarhet är idag ett vanligt begrepp. Trots detta kan vara svårt att förstå vad begreppet 
verkligen innebär. Information och definitioner av begreppet finns mängder av idag men den 
vanligast förekommande definitionen kommer ur Brundtlandkommissionens rapport ”Vår 
gemensamma framtid”. Där kan vi läsa att: ”Hållbar utveckling är en utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov.” (Brundtlandrapporten 1987, 39). Men vad betyder egentligen detta i praktiken? 
Och vad innebär detta för ett företag som har visionen om att satsa på hållbar utveckling och 
ta ansvar för vår gemensamma framtid? 

Vid årsskiftet 2016/2017 införde Sveriges riksdag en ny lag som heter hållbarhetslagen (SFS 
2016:947. Hållbarhetslagen) som bygger på EU direktiv (Lagrådsremiss 2016, 1). Lagen är 
tvingande för de företag som uppfyller minst två av följande villkor: Medelantalet anställda i 
företaget uppgår till mer än 250, Balansomslutningen uppgår till mer än 175 miljoner SEK 
eller nettoomsättningen uppgår till mer än 350 miljoner SEK. Lagen innebär att företaget har 
en skyldighet att redovisa sitt hållbarhetsarbete i form av en hållbarhetsrapport och det som 
ska redovisas är hur företaget arbetar med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.   
I och med denna nya lagen är det speciellt viktigt för företag som konstruerar och producerar 
tekniska produkter att vara medvetna om vad hållbar utveckling är och att det är viktigt att de 
arbetar aktivt med hållbarhetsarbetet.  

Hållbarhet kan tolkas på många olika sätt. Problemet idag är att begreppet behöver förklaras 
och konkretiseras för företaget. De vill få en fördjupad förståelse för, och en dialog med sina 
intressenter. De vill också förstå vilka hållbarhetsrelaterade risker som finns och hur de kan 
konstruera och producera hållbara produkter. För att kunna göra detta krävs kunskap om 
hållbarhet och ett verktyg anpassat till företaget, något som idag saknas.  

1.2  Semcon Sweden AB 
 
Semcon (Scandinavian Engineering and Marketing Consultants) är ett 
produktutvecklingsföretag som grundades år 1980 av Arvid Hansen i Västerås. Sedan dess 
har företaget expanderat och är idag ett internationellt företag som representerar en lång rad 
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olika expertkunskaper. Semcon- koncernen har cirka 2000 anställda och omsätter cirka 1,8 
miljarder kronor och har idag verksamhet på fler än 30 platser i Sverige, Tyskland, 
Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina och Norge och utvecklar produkter inom 
fordon, energi, telekom, life science och industri. På Semcon Karlskrona jobbar de främst 
med konstruktion- och beräkningsprojekt mot industrin men även teknisk dokumentation, 
något som de har många år av erfarenhet inom.  

1.3  Syfte 
 
Huvudsyftet är att anpassa den kunskap som finns kring hållbarhet till ett verktyg som kan 
användas av Semcons medarbetare för att få förståelse för hållbarhet och hur de kan integrera 
och arbeta med hållbar utveckling i deras projektprocess.  
 
1.4  Frågeställningar 
 
För att utveckla ett verktyg som kan användas vid integrering av hållbar utveckling krävs det 
att följande frågeställningar besvaras: 
 

1. Vad innebär hållbar utveckling för Semcon? 
 

2. Hur kan hållbar utveckling integreras i den nuvarande processen för att lägga fokus 
på hållbarhet? 
 

2.1 På vilket sätt stödjer Semcons nuvarande process aktiviteterna utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv? 
 

2.2 Har Semcon några verktyg som används för att stödja hållbar utveckling? 
 
2.3 Hur kan aktiviteter, metoder och verktyg att förbättra arbetet med hållbar 

utveckling? 
 
Frågeställningarna är till för att identifiera de aspekter i processen som påverkar hållbarhet 
negativt. Dessa har varit grunden för det fortsatta arbetet och resultatet i form av ett 
kompletterande verktyg till den nuvarande projektprocessen.  
 
1.5  Avgränsningar 
 
Denna studie kommer enbart att studera avdelningen i Karlskrona. Studien kommer att 
fokusera på projekt och undersöka de förfaranden som påverkar hållbar utveckling negativt. 



 
 
 
 
 
 
 

3  

Det projekt som kommer att studeras är ett konstruktion- och beräkningsprojekt. Andra 
projekt, program och programportfölj kommer inte att beaktas.  
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

Detta kapitel beskriver och motiverar den metod som valts för genomförandet av detta 
examensarbete. Inledningsvis beskrivs den generella forskningsprocessen som följs av en 
beskrivning av metoder och tekniker. Avslutningsvis beskrivs och motiveras studiens valda 
metod. Endast de metoder och tekniker som anses relevant för examensarbetet presenteras i 
detta kapitel. 
 
2.1  Forskningsprocessen  
 
Forskningsprocessen kan beskrivas i ett antal olika steg. Dessa steg består av identifiering av 
problemområdet och formulering av syfte och frågeställningar, litteraturgenomgång, eventuell 
precisering av problemet, val av undersökningsuppläggning, val av undersökningsgrupp, val 
av teknik för informationssamling, bearbetning och analys och slutligen rapportering. Dessa 
steg är helt oberoende av hur underökningsproblemet uppkommit och dess omfattning (Patel 
& Davidsson, 2011).  
 

 
Figur 2.1 Forskningsprocessens olika steg 

Källa: Patel & Davidsson (2011) 
 
Figur 1 visar de olika stegen, förenklade och placerade i logisk ordning. När vi placerar stegen 
i denna ordning utgör det egentligen en idealisk bild över hur forskningsprocessen ser ut och i 
verkligheten är det ofta inte möjligt att följa stegen i den ordningen. En anledning till detta är 
att stegen inte är avgränsande utan överlappar varandra. Det kan därför vara svårt att följa 
stegen ett efter ett i tur och ordning. Det kan även bero på att vi under forskningsprocessen lär 
oss nya saker och får nya erfarenheter som vi vill tillföra i vårt arbete vilket innebär att vi kan 
behöva gå tillbaka till föregående steg och göra ändringar. 
 
Det inte heller alltid är önskvärt att följa forskningsprocessen steg för steg. I vissa fall kan det 
vara lämpligt att vänta med en mer omfattande litteraturgenomgång för att inte förhindra att 
upptäckten av det nya i undersökningen på grund av att man begränsas av teorin (Patel & 
Davidsson).  
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2.2  Metodik  
 
Metodik kan beskrivas som det grundläggande arbetssätt man väljer att genomföra sin studie. 
Syftet är att välja ett generellt tillvägagångssätt för arbetet för att underlätta 
kunskapsinhämtningen (Patel & Tebelius,1987). Metodik är ett redskap som används för att 
uppnå de mål man har med sin undersökning och med sin forskning. Kunskap och förståelse 
för metodik är nödvändigt för att uppnå dessa mål och ger oss grund för ett systematiskt och 
välplanerat arbete (Holme & Solvang, 1997).  
 
2.2.1 Olika typer av undersökningar  
 
Det finns många olika typer av undersökningar. De flesta kan klassificeras utifrån hur mycket 
kunskap man har om ett visst problemområde innan undersökningen startar. Nedan beskrivs 
tre av det vanligaste typerna av undersökningar: explorativa, deskriptiva och hypotesprövande 
(Patel & Davidsson, 1987). 
 

• Explorativa  
 
Explorativa undersökningar är en undersökningsform som används då det finns brist på 
kunskap kring problemet. Syftet med dessa undersökningar är att erhålla så mycket kunskap 
som möjligt. Denna typ av undersökning är utforskande och man arbetar med att inhämta så 
mycket information som möjligt med hjälp av olika tekniker för att kunna belysa problemet 
allsidigt (Patel & Davidson, 2011).  
 

• Deskriptiva  
 
Finns det tillräcklig kunskap kring problemområdet som börjat systematiseras i form av 
modeller, kommer undersökningen vara beskrivande och klassificeras som deskriptiv. Vid 
denna typ av undersökningsmetod begränsar man sig till att grundligt och detaljerat undersöka 
några aspekter av ett problem och beskriva dessa. Ofta används en teknik för att göra detta 
(Patel & Davidson, 2011).  
 

• Hypotesprövande 
 
Då undersökningen behandlar ett problemområde där mängden kunskap är omfattande och 
teorier har utvecklats är undersökningen ofta hypotesprövande. En hypotesprövande 
undersökning innebär att man gör antaganden, dessa antagande kallas hypoteser, för 
problemet för att därefter pröva om hypotesen stämmer eller inte genom att härleda 
antaganden om förhållanden i verkligheten utifrån befintlig teori (Patel & Davidson, 2011).  
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Dessa tre typer av undersökningar genomförs vanligtvis som separata undersökningar. Det 
förekommer dock att en kombination av två eller alla tre typerna används. Detta sker 
vanligtvis i större projekt.  
 
2.2.2 Kvalitativt och Kvantitativt  
 
Kvantitativ och kvalitativ forskning syftar på hur man väljer att generera, bearbeta och 
analysera data (Patel & Davidsson, 2011). När forskning bygger på kvantifierbar data kallas 
det kvantitativ forskning (Robert K Yin 2013). Denna typ av forskning bedrivs vanligtvis 
genom mätningar vid datainsamlingen. Insamlad data bearbetas och analysera med hjälp av 
statistiska bearbetnings- och analys-metoder (Patel & Davidsson, 2011).  
 
När forskning istället bygger på icke-kvantifierbar information och data kallas det kvalitativ 
forskning (Robert K Yin 2013). Med kvalitativ forskning menas att datainsamlingen fokuserar 
på ”mjuka” data i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, ofta verbala 
analysmetoder av textmaterial, som utgörs av ord och beskrivningar samtidigt som den är rik 
på detaljer och nyanser (Patel & Davidsson, 2011). Kvantitativ och kvalitativ forskning 
framställs ofta som två hel oförenliga metoder, vilket inte stämmer när det kommer till 
praktiskt forskningsarbete (Patel & Davidsson, 2011). Forskning som i huvudsak är 
kvantitativt inriktad har många gånger kvalitativa inslag och forskning som i huvudsak är 
kvalitativ inriktad använda kvantitativ data som utgångspunkt. En kombination av kvantitativ 
och kvalitativ forskning är ibland att föredra vid komplexa problem (Patel & Davidsson, 
2011). Det som avgör om kvantitativ eller kvalitativ alternativt om en kombination av de båda 
ska användas är hur undersökningsproblemet är formulerat. Om kunskap som ska mäta, 
beskriva och förklara fenomen eftersöks rör det sig om kvantitativ inriktad forskning där 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder bör användas. Rör det sig istället om att tolka och 
förstå underliggande mönster eller människors upplevelser är det en kvalitativ inriktad 
forskning där verbala analysmetoder används (Patel & Davidson, 2011).  
 
2.2.3 Relation mellan teori och empiri 
 
Syftet med forskningsarbetet är att producera teorier som ska ge en så korrekt kunskap och 
beskrivning av verkligheten som möjligt. Som underlag för att kunna bygga teorier om den 
del av verkligheten som ska studeras används inhämtad data och information, så kallad 
empiri. En viktig del i forskningsarbetet består av att koppla samman teori och empiri till 
varandra. Detta kan göras med hjälp av tre olika ansatser; deduktion, induktion och abduktion 
(Patel & Davidson, 2011).  
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2.3  Förklarings- och förståelseansatser  
 
• Induktion  

Induktion är ett filosofiskt förfaringssätt som utgår från empiri för att generera slutsatser och 
att dessa är generellt giltig. Man utgår alltså från ett antal händelser i form av observationer 
för att generera en slutsatser i form av hypoteser. En slutsats som är baserad på en induktion 
behöver nödvändigtvis inte vara sann. Ett exempel som visar detta är:  

Alla barn som vi har observerat är rädda för clowner. Därför kan vi skapa hypotesen att alla 
barn är rädda för clowner.  

Svagheten med induktiv ansats är att de slutsatser som genereras är generaliserade. Ansatsen 
är riskfylld då man går från en samling enskildheter till en allmän sanning (Alvesson & 
Sköldberg, 2008)  

• Deduktion  

Deduktion är motsatsen till induktion och utgår ifrån teori istället för empiri. Alltså, en 
deduktiv ansats genererar slutsatser från givna teorier (Patel & Davidsson, 2011)Ett exempel 
som visar detta är:  

Alla barn är rädda för clowner. Nils är ett barn, alltså är Nils rädd för clowner.  

De givna teorierna behöver inte vara sanna. Därför testas degenererade slutsatserna under 
empiriska förhållanden för att kunna avgöra om de stämmer överens med teorin. Slutsatserna 
kan alltså vara falska. En slutsats baserad på deduktion är mindre riskfylld till priset att den 
förutsätter vad som ska förklaras och att den allmänna sanningen alltid gäller. Den erhållna 
kunskapen fastställer endast sanningshalten i den antagna teorin istället för att förklara den 
(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

• Abduktion  

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion (Patel & Davidsson, 2011). Denna 
ansats används ofta i praktiskt utrednings- och forskningsarbete. En abduktiv ansats syftar till 
att generera en möjlig förklaring till vad som orsakat ett visst fall. Abduktion utgår ifrån 
empiri och teorier antas ligga till grund för vad som kan vara orsaken. Teorin kan vara 
framtagen genom induktion och för att testa slutsatsen kan deduktion tillämpas. En 
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kombination av induktion och deduktion kan då användas för att generera nya förklarande och 
förstående teorier. Ett exempel som visar detta är:  

Alla barn är rädda för clowner. Nils är rädd för clowner, alltså är Nils ett barn.  

Abduktion anses vara den mest realistiska ansatsen eftersom den prövar både bakomliggande 
och genererade teorier. Det är fullt möjligt att Nils är ett barn men så behöver inte fallet vara 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). 

  



 
 
 
 
 
 
 

9  

2.4  Metoder för informationsinsamling  
 
Facklitteratur, intervjuer och observationer är några av alla medel för att söka information och 
kunskap inom ett visst område. Vissa metoder lämpar sig bättre än andra beroende på studiens 
karaktär och förutsättningar.  

 
2.4.1 Intervju 
 
Intervju är en teknik som används vid informationssamling och bygger på systematisk 
utfrågning av en intervjuperson inom ett specifikt område (Patel & Davidsson, 2011). 
Intervjuer kan vara antingen kvalitativa eller kvantitativa (Olsson & Sörensen, 2011). Det som 
avgör om intervjun är kvalitativ eller kvantitativ beror på intervjufrågornas tekniska 
utformning. Med detta menar Patel och Davidsson (2011) frågornas grad av standardisering 
och strukturering. Kvalitativa och kvantitativa intervjuer genererar helt skilda resultat och 
frågornas tekniska utformning avgör även om resultatet kan analyseras kvalitativt, kvantitativt 
eller genom en kombination av de båda (Olsson & Sörensen, 2011). Figuren nedan beskriver 
det som står ovan.  
 

  
Hög grad av strukturering 

 
Låg grad av strukturering 

 
Hög grad av standardisering 

 
Enkät/Intervju med fasta 
svarsalternativ 

Kvantitativ analys av 
enkät/Intervjusvar 

 
Enkät/intervju ned öppna 
frågor 

Projektiva metoder, t.ex. 
Rorschach-test 

 
Låg grad av standardisering 

 
Läkarens upptag av tidigare 
sjukdomshistoria 

Fokuserade intervjuer 

 
Kvalitativ analys av 
intervjusvar 

Journalistiska intervjuer 

Tabell 2.1 Beskrivning av intervjufrågornas tekniska utformning. 

Källa: Sörensen, Olsson (2011, s. 133) 
 
Kvalitativa intervjuer har i princip alltid en låg grad av strukturering. Detta betyder att 
intervjufrågorna ger möjlighet för intervjupersonen att svara med egna ord (Patel & 
Davidsson, 2011). Kvantitativa intervjuer har i princip alltid en hög grad av strukturering. 
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Detta betyder att intervjufrågorna inte ger möjlighet för intervjupersonerna att svara med egna 
ord utan består ofta av fasta svarsalternativ (Olsson & Sörensen, 2011). Vid en kvalitativ 
intervju kan frågorna ställas med en hög grad av standardisering eller en låg grad av 
standardisering (Patel & Davidsson, 2011). Beroende på vilken grad av standardisering som 
väljs analyseras resultatet kvalitativt eller kvantitativt. Vid låg grad av standardisering 
analyseras svaren med kvalitativa metoder och vid hög grad av standardisering analyseras 
svaren med kvantitativa metoder (Olsson & Sörensen, 2011). Planering av upplägg, 
genomförande, innehåll och svarsregistrering för intervjun är avgörande aspekter att ta hänsyn 
till för att kunna utföra en tillförlitlig intervju (Patel & Davidsson, 2011).  
 
2.4.2 Observation 
 
Observationer används som verktyg för att studera olika fall i verkligheten. De kan vara 
kvalitativa eller kvantitativa vilket innebär att man genom egna iakttagelser eller med tekniska 
hjälpmedel samlar in information om vad som händer i det specifika fallet (Olsson och 
Sörensen, 2011). Observationer kan genomföras direkt, indirekt eller genom deltagande eller 
icke deltagande. Direkt observation innebär att observatören kan iaktta och förstå händelser i 
deras naturliga kontext genom att direkt observera sådant som utspelas framför och omkring 
oss. Indirekt observation innebär att observatören använder sig av instrument för att observera 
vad som sker istället för att själv observera vad som sker med mänskliga sinnen (Olsson & 
Sörensen, 2011).  
Deltagande observation innebär att observatören själv aktivt deltar i den situation som ska 
studeras och går in som medlem i den aktuella gruppen (Patel & Davidsson, 2011). Att göra 
en deltagande observation kan medföra en del praktiska problem. I denna situation finns det 
risk att observatören inte kan observera allt som behöver observeras och att individernas 
beteende blir onaturligt. Det kan även medföra en del etiska problem om de som observeras 
inte vill bli observerade (Patel & Davidsson, 2011). En icke deltagande observatör befinner 
sig utanför den aktuella gruppen och observerar istället det som händer utifrån. Ett icke 
deltagande förhållningssätt minskar risken för att observatören inte kan observera allt som 
behöver observeras och att observatörens närvaro påverkar individernas beteenden (Patel & 
Davidson, 2011).  
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2.5  Fallstudie  
 
Fallstudien är en av flera forskningsstrategier. Det är en vanlig forskningsstrategi som kan 
användas inom flera olika områden för att samla kunskap. Kortfattat tillåter den forskaren att 
behålla den övergripande uppfattningen och meningsfulla egenskaper hos en verklig händelse, 
såsom individuella livscykler, organisatoriska och ledande processer. Den avslutas ofta med 
en skriftlig artikel, rapport eller bok.  
 
Inledningsvis ges Yins definition av en fallstudie: 
 
“A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its 

real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not 
clearly evident.” Yin (2003, s.13) 

 
Det innebär att en fallstudie är en empirisk undersökning som ska undersöka ett specifikt och 
förutbestämt fenomen och dess omgivning ska inte ha manipulerats. 
 
Enligt Yin (2003) så finns det tre villkor som bestämmer vilken typ av forskningsstrategi som 
ska användas: 
 

• Typ av forskningsfråga 
• Hur mycket kontroll forskaren har över den aktuella fenomenet  
• Fokus på aktuella eller historiska fenomen 

 

Strategy 
Form of Research 

Question? 
Requires Control of 
Behavioural Events? 

Focuses on 
Contemporary Events? 

Experiment how, why? Yes Yes 

Survey who, what, where how 
many, how much? No Yes 

Archival 
analysis 

who, what, where how 
many, how much? No Yes/No 

History how, why? No No 

Case study how, why? No Yes 

Tabell 2.2 Relevanta situationer för olika typer av forskningsstrategier 
Källa: Yin (2003, s. 5) 
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Det första villkoret, typ av forskningsfråga, handlar om vilken typ av följande frågeställning 
som används: "Vem? "," Vad? "," Var? "," Hur? "Och" Varför? ". Hur och varför frågor är 
mest lämpade för fallstudier eftersom de är av förklarande karaktär. Det andra villkoret, hur 
mycket kontroll forskaren  har över det aktuella fenomenet, bestämmer också vilken typ av 
forskningsstrategi som ska användas. Fallstudier är mest lämpliga att använda när utredaren 
har tillgång till processen och är intresserad av aktuella händelser och har möjlighet att 
observera och intervjua personer som ingår i processen. Det tredje och sista villkoret beror på 
om fokus ligger på aktuella eller historiska fenomen. Fallstudien föredras att användas vid 
undersökning av aktuella händelser när det relevanta beteendet inte kan manipuleras. 
 
Efter att ha beslutat att studien ska genomföras som en fallstudie är det viktigt att utveckla en 
bra forskningsdesign. Vidare ges Yins definition av forskningsdesign: 
 

“Colloquially, a research design is a logical plan for getting from here to there, where here 
may be defined as the initial set of questions to be answered, and there is some set of 

conclusions (answers) about these questions. Between here and there may be found a number 
of major steps, including collection and analysis of relevant data.” Yin (2003, s. 20) 

 
Med andra ord är en forskningsdesign en logisk sekvens som används för att koppla samman 
den inledande och slutliga fasen. Inledningsfasen består av forskarens frågor och slutfasen 
består av forskarens slutsatser och kopplingen mellan dem är empiriska data. 
 
Att utveckla en bra forskningsdesign är inte särskilt lätt. Till skillnad från andra 
forskningsstrategier finns det ingen färdig forskningsdesign som kan användas och det finns 
inte mycket litteratur om fallstudier och dess forskningsdesign som utgör en bra grund för 
utvecklingen. 
 
Det finns fem komponenter som är viktiga för forskningsdesign enligt Yin (2003). Dessa är: 
 

1. Studiens frågeställningar 
2. dess hypotes (er), om det finns några 
3. dess analysenhet (er) 
4. Den logiska kopplingen mellan data och hypotes 
5. Kriterier för tolkning av resultaten 

 
Som nämnts tidigare är den första komponenten, vilken typ av forskningsfråga, viktig att 
definiera för att avgöra om en fallstudie ska användas som forskningsstrategi. Och hur och 
varför frågor är mest lämpade för fallstudier eftersom de är av förklarande karaktär. 
 
Till skillnad från det första komponenten , där fokus ligger på hur och varför, fokuserar den 
andra komponenten på vad. Vad ska studeras? För att få tillgång till relevant empirisk data för 
att kunna studera vad som ska studeras kan en eller flera hypoteser förenkla arbetet. Enligt 
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Yin (2003) tenderar hypoteser att leda utredningen i rätt riktning och minimera risken för att 
utredaren studerar irrelevant data och det är lättare att hålla studien inom tidsramen. 
 
Den tredje komponenten, dess analysenhet, är relaterad till det grundläggande problemet med 
att definiera vad som är fallet. Valet av lämplig analysenhet kommer att inträffa när den 
exakta primära forskningsfrågan specificeras. Att definiera analysenhet är svår och något som 
har plågat forskare i sina studier. Om forskningsfrågan tillåter ett annat val av en viss 
analysenhet än en annan är det förmodligen för vagt. Observera att en fallstudie kan ha mer än 
en analysenhet. Figur 4 illustrerar möjliga kombinationer av analysenheter och fall. Det är 
också möjligt att en fallstudie består av mer än en fallstudie. Det heter då flerfallstudie. 
 

 
Figur 2.2 Grundläggande forskningsdesign för fallstudier 
Källa: (Yin 2003, p. 40) 
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De två sista komponenterna, den logiska länken mellan data till hypotes och kriterier för 
tolkning av resultaten är de minst utvecklade komponenterna i fallstudier. Dessa komponenter 
indikerar dataanalysstegen i fallstudieforskning. Forskningsdesignen bör utgöra grunden för 
denna analys. 
 
Det finns olika sätt att utvärdera kvaliteten på en fallstudie och dess forskningsdesign. Enligt 
Yin (2003) finns det fyra kriterier som används för att göra detta: konstruera giltighet, intern 
validitet, extern validitet och tillförlitlighet. Figur 5 visar de olika kriterierna och när de ska 
tillämpas. 
 

Test Case Study Tactic 
Phase of research in which 

tactic occurs 

Construct 
validity 

1. Use multiple source of evidence 
2. Establish chain of evidence 
3. Have key informants review draft 

case study report 

 
data collection 
data collection 

 
composition 

 

Internal 
validity 

1. Do pattern-matching 
2. Do explanation-building 
3. Address rival explanations 
4. Use logic models 

data analysis 
data analysis 
data analysis 
data analysis 

External 
validity 

5. Use theory in single-case studies 
6. Use replication logic in multiple-case 

studies 

Research design 
 

Research design 

Reliability 7. Use case study protocol 
8. Develop case study data base 

data collection 
data collection 

Tabell 2.3 Kriterier för utvärdering av fallstudier  
Källa: Yin (2003, s. 34) 
 
Fördelen med en fallstudie är samtidigt dess nackdel. Medan den skapar en stor och 
användbar förståelse av fenomenet som studeras på grund av ett specifikt fokus, kan 
kunskapen från fallstudien vara svår att generalisera på grund av dess fokus och därmed svår 
att tillämpa på andra områden. 
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2.5.1 Beskrivning av fallprojektet  
 
För att mer grundläggande kunna undersöka uppkomst och konsekvenser av problem i den 
nuvarande processen och på vilket sätt den stödjer produktutvecklingsaktiviteterna och hur  
processen kan utvecklas för att lägga ytterligare fokus på kund, användare och hållbarhet har 
ett specifikt projekt studerats närmre i detta examensarbete. Detta projekt benämns som ett 
design- och konstruktionsprojekt och omfattar framtagning av en bascontainer och utfördes av 
Semcon Sweden AB. Att just detta specifika projektet valdes berodde på att det uppstod 
väldigt mycket problem. Att titta på ett projekt som genomförts helt felfritt anses inte kunnat 
ge lika bra resultat.  
Projektet sträckte sig över en 1 årsperiod från augusti 2001 till september 2002. 
I styrgruppen ingick Semcon Sweden ABs VD och platschefen i Karlskrona. Projektgruppen 
bestod av Projektledare och delprojektledare.  
Bortsett från tillverkning, elinstallation, leverans av divinycell och plasttillverkning, vilka 
utfördes av underleverantörer, har själva framtagningen av bascontainer i huvudsak kunnat 
delas upp i 6 delprocesser bestående av konstruktion, beräkning, provning, dokumentation, 
systemsäkerhetsanalys och tillverkning.  
 
2.6  Litteraturstudie 
 
En litteraturstudie är en avgörande grund för all vetenskaplig forskning som gör det möjligt 
att bygga vidare på befintlig kunskap. Litteraturstudie är den vanligaste typen av 
faktainsamlingsmetoder och används alltid vid planering av eller förstudier för en 
undersökning (Andersen, 1994). Den kunskap vi hämtar från litteraturen gäller kunskap från 
teorier, modeller och tidigare undersökningar (Patel och Davidsson, 2011).  
 

2.7  Validitet och reliabilitet 
 
Studies validitet och reliabilitet avser studiens giltighet och tillförlitlighet och därmed kvalitén 
på studien. Validitet handlar om huruvida man lyckas mäta det man avser mäta. Enligt Patel 
och Davidsson (2011) innebär det att vi måste veta att vi undersöker det vi avser att undersöka 
och att resultatet belyser den faktiska forskningsfrågan (Patel & Davidson, 2011). Reliabilitet 
handlar om tillförlitlighet. Enligt Patel och Davidsson (2011) innebär det att det vi undersöker 
måste undersökas på ett tillförlitligt sätt.  
Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att vi inte kan utesluta 
något av det. Det är därför viktigt att koncentrera sig på båda. Med en hög reliabilitet och 
validitet är undersökningens metoder så väldefinierade att likvärdigt resultat skulle kunna 
erhållas om andra personer utför samma studie. Dessa definitioner innebär att en studie som 
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har god reliabilitet inte behöver ha god validitet, men att en fullständig reliabilitet är en 
förutsättning för en fullständig validitet (Patel & Davidson, 2011).  
 
2.8  Metodval 
 
Studien har utförts i form av en fallstudie. Denna metod valdes eftersom en verklig händelse 
skulle undersökas. Fallstudien är en vanlig forskningsstrategi som användas för att samla 
kunskap och som tillåter forskaren att behålla den övergripande uppfattningen och 
meningsfulla egenskaper hos en verklig händelse ( Yin, 2003). Undersökningen har 
genomförts explorativt eftersom studien syftar till att analysera uppkomst och konsekvenser 
av hållbarhetsrelaterade problem i den nuvarande processen, för att avgöra på vilket sätt den 
stödjer aktiviteterna ur ett hållbarhetsperspektiv för att kunna integrera hållbarhet i processen. 
Vad gäller förklarings- och förståelseansatser är studien inte av sådan karaktär att den kan 
grundas på en specifik förklarings- och förståelseansats. Därför är det inte realistiskt att på 
förhand göra detta valet på grund av de många situationer som dyker upp. God kännedom om 
förklarings- och förståelseansatser är dock av stor betydelse för att kunna tillämpa dessa och 
förstå fördelar, nackdelar och konsekvenser av de slutsatser som dras. När det gäller 
informationsinsamling har litteraturstudie, kvantitativa mätningar i form av observationer 
samt kvalitativa intervjuer har också använts. Valet att använda internetbaserade källor 
minimerats av den orsaken att internetbaserade källor utsätts för manipulering och är därför 
inte alltid pålitliga. Internet har främst använts för att hitta vetenskapliga artiklar och verktyg 
som i synnerhet ofta är baserade på tämligen ny forskning och är av den anledningen goda 
källor. En kombination av kvalitativa respektive kvantitativa forskningsmetoder har valts 
vilket understödjs av studier som visar att användningen av båda kan leda till ett bättre resultat 
vid komplexa problem (Yin, 2003).  
Resultaten från inhämtad data anses inte vara generella för konstruktion och 
beräkningsprojekt i allmänhet utan gäller specifikt för de särskilda förhållanden som råder 
under projektet. Teorierna som formuleras med empirin som grund jämförs med befintlig 
kunskap och etablerad teori erhållen i litteraturstudien för att kunna dra mer generella 
slutsatser. Det är således både datainsamlingen i form av observationer och intervjuer samt 
litteraturstudien som ligger till grund för de slutsatser som dras i detta examensarbete. För att 
kunna analysera processen har en enkel processkarta gjorts för att identifiera aktiviteter i 
projektets operativa process. Detta görs endast på ett grundläggande plan varför det inte 
presenteras djupare i detta avsnitt.  
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3. LITTERATURSTUDIE 
 

I detta kapitel presenteras den bakomliggande teori som examensarbetet bygger på. De 
generella frågeställningar besvaras i detta kapitel.  

 
3.1  Hållbar Utveckling  
 
Hållbar utveckling är ett begrepp som introducerades i början på 1980-talet. 1983 bildade 
FN:s kommission för miljö och utveckling den s.k.  Brundtlandkommissionen. Insikten om att 
ekonomisk utveckling och miljöaspekter inte kunde hanteras separat utgjorde grunden till att 
kommissionen tillsattes och startade ett arbete för en förändring i miljöpolitiken. I rapporten 
”Vår gemensamma framtid” utvecklade Brundtlandkommissionen begreppet hållbar 
utveckling och definierade det på följande sätt: ʺEn hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.” (Brundtlandrapporten 1987, 39).	Brundtlandkommissionen 
betonade också att hållbar utveckling inkluderar ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter 
(Fegler, C & Unemo, L, 2000).  
Det naturliga steget, grundat av Dr. Karl-Henrik Robèrt har utformat fyra systemvillkor för 
hållbar utveckling. De fyra hållbarhetsprinciperna definierar de grundläggande villkoren för 
ett hållbart samhälle och styr hållbar utveckling genom att ange de förutsättningar som gäller 
för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Hållbarhetsprinciperna är definierade enligt följande: 
I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk: 
 

1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden 
  

2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 
 

3. Undanträngning med fysiska metoder 
 

4. Och det finns inga strukturella hinder för människans hälsa, inflytande, kompetens 
opartiskhet och mening (Robért, 2008). 

 
3.1.1 Tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling 
 
Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet utgör de tre dimensionerna av begreppet hållbar 
utveckling och verkar gemensamt och stödjer varandra för att skapa en långsiktig och hållbar 
utveckling.  
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• Ekologisk hållbarhet 
 
Ekologisk hållbarhet handlar om att värna om miljön och vår biologiska mångfald (Fegler, C 
& Unemo, L, 2000). Detta innebär bland annat att miljön, människor och det naturliga 
kretsloppet ska skyddas och bevaras och inte skadas av utsläpp och naturfrämmande ämnen. 
Det innebär också effektiv användning av energi och naturresurser. Användningen av energi 
och material ska begränsas genom att inte nyttja naturresurser på ett sådant sätt att de inte kan 
återställas eller återhämtas inom rimlig tid. 
 

• Ekonomisk hållbarhet 
 
Ekonomisk hållbarhet handlar om ekonomisk utveckling på ett långsiktigt och hållbart sätt 
(Fegler, C & Unemo, L, 2000). Alla ska ha råd att tillgodose sina behov i relation till jordens 
ändliga resurser. Detta innebär alltså att den ekonomiska utveckling ska ske utan att någon av 
de andra dimensionerna av hållbar utveckling påverkas negativt.  
 

• Social Hållbarhet 
 
Den sociala hållbarheten har människan i fokus och handlar om individens välbefinnande, 
rättvisa, makt, rättigheter och behov och att uppfylla dessa (Fegler, C & Unemo, L, 2000). 
  

Ekologisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Figur 3.1 Bilden visar hur de tre dimensionerna av hållbarhet integrerar  
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3.2 Varför är det viktigt med hållbar utveckling? 
 
Aldrig tidigare har mänskligheten orsakat förändringar på jorden i denna takt och omfattning 
som under de senaste århundradet. Idag är det klart och tydligt att detta har gett upphov till 
bland annat klimatförändringar, utarmade ekosystem, och fattigdom. I Brundtlandrapporten 
betonade Brundtlandkommissionen vikten av de tre dimensionerna balanseras för att uppnå 
hållbar utveckling. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är en förutsättning för att 
människan ska kunna fortsätta leva och utvecklas på denna jord, för att vi ska kunna må bra 
och leva i samförstånd i ett tryggt samhälle och för det moderna samhällets fortlevnad och en 
långsiktig tillväxt. Lennart Ohlsson (2004)  påpekar i en artikel att en balans mellan de olika 
dimensionerna sker genom ett systemtänkande, något som enligt Joseph Fiksel (2012) är 
något av de svåraste utmaningarna. 
 
3.2.1 Varför hållbar utveckling ur ett företagsperspektiv?  
 
I definitionen av hållbar utveckling: ʺEn hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.” (Brundtlandkommissionen, 1987) framhålls ett långsiktigt 
tänkande. Vilket är något som företag kan ha svår att förhålla sig till. Enligt Magnus Enell 
(2004)  är det därför viktigt att definiera hållbar utveckling för att skapa förutsättningar för att 
kunna tillgodose de nya krav som kommer från kunder och marknad. Enell (2004) försöker 
även noggrant och mer konkret definiera vad hållbar utveckling innebär för näringslivet enligt 
följande punkter: 
 

• Integrering av de tre dimensionerna  
 
• Medvetet och öppet beslutsfattande  
 
• Fördjupade intressentrelationer 

 
• Långsiktigt tänkande 

 
Det finns även många aspekter på varför det är bra för ett företag att arbeta med  
hållbar utveckling. Enell (2004) väljer att lyfta fram tre av dem som kan vara svaret på varför:  
riskhantering, förbättrat varumärke och nuvarande och framtida anställda. Riskhantering 
innebär  förebyggande och förhindrande av att problem uppstår som är negativa för företaget, 
förbättrat varumärke innebär att varumärket stärks positivt genom att kunna visa på ett aktivt 
hållbarhetsarbete och en arbetsplats som jobbar aktivt med hållbarhet är attraktiv för både 
nuvarande och framtida anställda.  
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3.3 Hållbar Produktutveckling 
  
Hållbar produktutveckling är ett sätt att skapa förutsättningar för hållbara produkter och 
tjänster och syftar till att konstruera, producera och konsumera produkter på ett sådant sätt att 
produkten inte påverkar de tre dimensionerna negativt (Resvik, B, Brorson, T, & Strömdahl, 
I. 2008). Målet med hållbar produktutveckling är alltså att produkten ska ha minimal 
miljöpåverkan, främja företaget ekonomiskt och långsiktigt och att framtagningen och 
användningen av produkten görs på ett sådant sätt att människors hälsa och säkerhet inte 
äventyras.  
För att lyckas med detta måste konstruktören titta på produktens hela livscykel och ta hänsyn 
till de faser som ingår i livscykeln och därmed påverkar produktens totala miljöpåverkan. 
Detta kräver ett livcykeltänkande (Fiksel, 2012). De faser som ingår i livscykeln är:  
 

1. Råvaruutvinning   
2. Produkttillverkning   
3. Användningsfas  
4. Återanvändning och återvinning   
5. Deponi/Avfallshantering  
 

Genom att göra medvetna och väl understödda val utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan den 
totala miljöpåverkan minskas.  
  
3.3.1 Varför hållbar produktutveckling ur ett företagsperspektiv?  
 
I rapporten Miljönytta från Svenskt Näringsliv (2008) pekas några av de drivkrafter som kan 
påverka företag att satsa på hållbar produktutveckling. Tidigare förknippades ekonomisk 
tillväxt till stor del med belastningar på ekosystemen men innovationer och utveckling av 
miljöanpassad teknologi gör att det idag finns en stor koppling mellan ekonomisk tillväxt och 
minskad miljöpåverkan. De drivkrafter som Svenskt Näringsliv tror driver företag att satsa på 
hållbar utveckling är följande:  
 

• Miljömedvetenhet ökar 
 
• Mer krävande miljölagstiftning 

 
• Ekonomiska styrmedel 

 
• Internationella överenskommelser 
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• Affärsmässiga hot och möjligheter 
 
Dessa är de främsta drivkrafterna för en mer miljöanpassad och ekonomiskt hållbar 
produktutveckling samtidigt som de är starkt sammankopplade med de sociala aspekterna.  
 
3.4  Produktutvecklingsprocessen  
 
Inledningsvis ges Ullrich och Eppingers (2004) definition på produktutvecklingsprocessen: 
 
“The set of activities beginning with the perception of a market opportunity and ending in the 

production, sale and delivery of a product.” Ullrich & Eppinger (2004, s.2) 
 
Med detta innebär alltså att produktutvecklingsprocessen är en rad aktiviteter som börjar med 
en marknadsmöjlighet och slutar med produktion, försäljning och leverans av en produkt. 
Produktutvecklingsprocessen ser olika ut beroende på företag och vilken produkt som ska 
utvecklas. Men det finns vissa likheter i produktutvecklingsprocessen som gör det möjligt att 
utforma en generell produktutvecklingsprocess.  	
 
3.4.1 Den generiska produktutvecklingsprocessen 
 
Det generella produktutvecklingsförfarandet beskrivs enligt Ulrich och Eppinger  (2014) 
genom följande process:  
 

1. Planering 
2. Konceptutveckling 
3. Utveckling på systemnivå 
4. Detaljutveckling 
5. Testning och Vidareutveckling 
6. Produktionsupptakt 

 
3.5  Semcons projektprocess  
 
Vidare beskrivs Semcons projektprocess. I detta avsnitt används Excellence in Project 
Management – XLPM (2010) som källa.   
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3.5.1 Definition och syfte 
 
Enligt Semcons (2010) är ett projekt är ett icke återkommande, tidsbegränsat och budgeterat 
åtagande för vilket ett mål har satts upp som projekt planeras, styrs och genomförs av en 
tillfällig organisation som är skräddarsydd för projektets speciella behov. 
 
Syftet med projektledning är enligt Semcon (2010) att åstadkomma en förändring inom en 
organisation, i dess affärsverksamhet eller hos en av dess kunder som är synlig och mätbar.  
 
3.5.2 Projektets livscykelmodell  
 

 

Figur 1.2 Projektlivscykeln 
Källa: Semcon Project Management AB (2011) 
 
I Figur 6 illustreras projektlivscykeln i XLPM. Livscykeln har en tydligt definierat början och 
ett slut och är indelad i följande fyra faser: projektanalys, projektplanering, 
projektgenomförande och projektavslutning. Modellen innehåller processer, aktiviteter, 
tollgatebeslut (TG) och dokumentation som ligger till grund för att kunna säkerställa att 
ingångskraven och affärsidén implementeras i projektets slutresultat och att det överlämnas 
till organisationen. Den innehåller även de aktiviteter som krävs för att på ett framgångsrikt 
sätt avsluta och överlämna ett projekt och ta vara på erfarenheter och lärdomar. Milstolpe 
(MS) är också något som illustreras i bilden vilket innebär delmål i projektet.  
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3.5.3 Processer 
 
Det som ligger till grund för projektets livscykelmodell är organisationens grundläggande 
processer vilka är styrande processer och operativa processer. projektets styrande processer 
omfattar dess affärsbeslut vilka benämns tollgate (TG) i enlighet med XLPM. Projektets 
operativa processer innehåller alla de aktiviteter som genomförs under projektets gång som 
leder fram till ett framgångsrikt genomförande och leverans av projektets slutresultat enligt 
planering och projektspecifikationer. 
När ett projekt har initierats kan de grundläggande processerna delas upp i delprocesser vilka 
är: projektstyrningsprocess, projektledningsprocess och projektets arbetsmodell.  
 
Enligt Semcon (2010) så finns de två kritiska skeden i de grundläggande processerna vilka är 
projektstarten och stängningen av projektet. Om inte dessa två är väldefinierade är risken att 
projektet inte lyckas. Dessa skeden inträffar före och efter projektet. Projektstarten sker innan 
initiering av projektet och stängningen av projektet sker efter.   
 
3.5.4 Funktioner och roller i projektet  
 
I processerna definierar XLPM roller i tre funktionella nivåer. Den del som omfattar 
projektets styrande processer och dess affärsbeslut, har projektets styrande funktion ansvar 
för. Den del som omfattar projektets arbetsmodell och innehåller alla de aktiviteter som 
genomförs under projektets gång som leder fram till ett framgångsrikt genomförande och 
leverans av projektets slutresultat enligt planering och projektspecifikationer, utförs av 
projektets operativa funktion.  
Den del som omfattar projektets ledningsprocess, utförs av dess projektledningsfunktion. 
 
De tre funktionerna ansvarar för var sin del i projektprocessen. I projektets styrande funktion 
finns tre olika roller vilka är: Projektsponsor, projektstyrgrupp och projektportföljägare. De 
ansvarar för de aktiviteter som sker i projektstyrningsprocessen. Rollerna i 
projektledningsfunktionen är projektledare och den personen har ansvar för de aktiviteter som 
sker i projektledningsprocessen. Projektets operativa funktion består av följande roller: 
delprojektledare, arbetslag, resursägare och mottagare. De har ansvar för aktiviteterna som 
sker i den operativa processen. 
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3.5.5 Projektets organisationsmodell  
 

 

Figur 3.3 Projektets organisationsmodell  
Källa: Semcon Project Management AB (2011) 
 
För att enklare förstå relationen mellan de olika funktionerna och rollerna i projektet kan 
projektets organisationsmodell användas, se figur 7. Den definierar rollerna i de tre 
funktionerna.  
 
3.5.6 Projektprocessen  
 
Vidare beskrivs projektprocessen och de olika delprocesserna vilka är 
projektstyrningsprocessen, projektledningsprocessen och den operativa processen.  
 
Projektstyrningsprocessen är indelad i följande delprocesser: förbered och fatta beslut och följ 
upp och stöd projektet. Den första delen omfattar beslutsfattande på strategisk nivå och den 
andra delen omfattar uppföljning av projektgenomförande och stödaktiviteter som syftar till 
att ge projektledningen stöd.  
För att fatta strategiska beslut använder sig den styrande funktionen sig av s.k. tollgates. 
Definitionen av en TG är enligt Semcon följande:  
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”En tollgate är en formell, planerad och i förväg definierad beslutspunkt, där ett beslut tas om 
projektets mål och resursanvändning.” Semcon, 2011. 
 
I XLPM finns 6 tollgates. Dessa är generiska och ska tillämpas i alla projekt. En kort 
beskrivning av varje tollgate görs fortsättningsvis: 
 

TG0  Beslut tas om projektanalys ska startas 
TG1  Beslut tas om projektplanering ska startas 
TG2  Beslut tas om att projektet ska etableras och starta projektgenomförandet  
TG3  Beslut tas om att fortsätta projektgenomförandet enligt ursprung 
TG4  Beslut om att överlämna projektets slutresultat till intern mottagare och extern 
kund 
TG5  Beslut om att starta projektavslutningen 
 

Innan ett TG-beslut tas ska projektet bedömas utifrån följande fyra aspekter: affärsmässig 
situation, projektportföljens status, projektets status och tillit och engagemang.  
 
Projektledningsprocessen indelad i följande fyra olika faser: projektanalysfas, 
projektplaneringsfas, projektgenomförandefas och projektavslutningsfas. 
Projektgenomförandefasen delas upp i tre delar vilka är etablering, realisering och 
överlämning. För att säkerställa att projektet genomförs på ett effektivt sätt genomförs ett 
antal aktiviteter i varje fas.  
 

1. Projektanalysfasen 
 
Förutsättningarna för att påbörja projektanalysfasen är att det finns en projektbeställning för 
projektanalys. Under denna fas bedöms en affärsidé utifrån ett genomförbarhets- och 
kommersiellt perspektiv. Här identifieras intressenterna och deras uttalade och outtalade krav 
och förväntningar på det potentiella projektet och det förväntade slutresultatet samlas in och 
analyseras. Resurser och den kompetens som krävs för projektet identifieras också. 
Projektanalysfasen omfattar även upprättande av budget och tidplan som ska ligga till grund 
för beslut att inleda nästa fas vilken är projektplaneringsfasen.  
 

2. Projektplaneringsfasen 
 
För att påbörja projektplaneringsfasen är förutsättningen att beslut om att starta 
projektplaneringen, alltså TG1, har fattats och att det finns en projektbeställning för 
projektplaneringsfasen. Under denna fas sker definiering av projektets omfattning, 
formulering av projektmålet, beskrivning av projektorganisationen, riskbedömning och en 
bedömning av möjligheter. En kvalitetsplan genomförs för att kunna stämma av och 
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säkerställa att projektets slutresultat uppfyller de kvalitetskrav som kunden och 
organisationen. En planering och identifiering av interna och externa resurser genomförs 
också för uppskatta dess tid och kostnad för att få tillräckligt med kontroll över projektet. 
Projektplaneringsarbetet dokumenteras i projektspecifikationen och dokumenteras för att 
kunna användas som underlag inför TG2.  
 

3. Projektgenomförandefasen 
 
Etablering 
 
För att påbörja projektetableringen är förutsättningen att beslut om att starta 
projektgenomförandefasen, alltså TG2, har fattats och att det finns en godkänd 
projektspecifikation. Denna fas omfattar uppstart och etablering av projektet, granskning och 
godkännande av budget, tidplan och övriga planer samt aktiv coaching, samordning och 
styrning av de olika projektteamen och att leda projektet mot det definierade projektmålet.   
 

Realisering  
 

För att påbörja projektrealiseringen är förutsättningen att beslut om att fortsätta 
projektgenomförandet enligt aktuell planering och förutsättning, alltså att TG3 beslut har 
fattats. Denna fas omfattar genomförande av projektet.  
 

Överlämning 
 
För att projektöverlämningen ska kunna genomföras är förutsättningen att TG4 beslut har 
fattats. Denna fas omfattar överlämning av projektet.  
 

4. Projektavslutningsfasen 
 
Den sista fasen, projektavslutningsfasen initieras som ett resultat av TG5 beslut. Denna fas 
omfattar uppföljning av projektet. Dokumentation av erfarenheter och överföring av den 
kompetens som utvecklats i projektet genomförs. Slutligen stängs projektet.  
 
Projektets operativa process är tom. Men när projektets arbetsmodell definieras är det viktigt 
att bestämma i vilken utsträckning det operativa arbete ska utföras under projektets olika 
faser.  
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3.6 Hållbarhet i produktutvecklingsprocessen  
 
Miljöhänsyn bör integreras tidigt i produktutvecklingsprocessen för att garantera ett utfall av 
produkter med god miljöprestanda och hållbara egenskaper (Hundal, 2001). I de inledande 
faserna av produktutvecklingsprocessen som planering och konceptutveckling är det mer 
flexibelt och mindre strikt när det gäller förändringar och förbättringar. I de senare faserna i 
processen blir det allt svårare att göra förändringar och förbättringar.   
 
Dock har konstruktören en viktig roll när det gäller produktutvecklingen även om det kanske 
inte är lika fritt. Hållbar utveckling bör integreras och tillämpas under hela 
produktutvecklingsprocessen även om det tillämpas mer eller mindre i de olika faserna.  
 
Figur 8 illustrerar möjligheten att göra förändringar och förbättringar under processen. I 
början av processen är möjligheterna större medan de minskar med tiden. Vid den s.k. break 
even point, där graferna möter varandra, är det enligt Hundal (2001) inte möjlighet att göra 
några större miljömässiga förbättringar på produkten längre eftersom det då nått sitt 
maximum. Det är därför viktigt att ta hänsyn till hållbarhet och miljö tidigt i processen.  
 

 
Figur 3.4 Integrering av hållbarhet i produktutvecklingsprocessen 
Källa: Hundal (2001, s. 148) 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras den empiri som erhållits från observationer och intervjuer. 
Inledningsvis presenteras en processkarta över den process som har studerats. Vidare beskrivs 
och definieras hållbarhetsbegreppet innebörd i studien. Därefter presenteras resultaten från 
observationerna som följs av resultaten från intervjuerna och en sammanställning av 
intervjusvaren, se Bilaga A. Den empiri som anses vara relevant för att kunna besvara studiens 
frågeställningar framhålls i detta kapitel. 
 
4.1 Processkarta 
 
Figur 9 visar en processkarta som övergripligt beskriver hur den nuvarande processen ser ut 
och de aktiviteter som ingår. I den nuvarande projektprocessen ingår Styrningsprocessen, 
Ledningsprocessen och stödprocessen med aktiviteter. Processkartan gjordes i början av den 
empiriska undersökningen för att definiera de aktiviteter som finns i den operativa processen i 
det specifika fallprojektet. Detta gjordes för att underlätta identifiering av fel som uppstår i 
den operativa processen eftersom aktiviteterna i den operativa processen till skillnad från 
aktiviteterna i styr- och ledningsprocessen inte definierade i XLPM. På grund av detta skiljer 
sig processkartan i Figur 9 från projektets livscykelmodell som presenterades i Kapitel 3. 
Projektets arbetsmodell definieras därför i processkartan för det specifika konstruktion- och 
beräkningsprojektet som projektets stödprocess. 
 

 
Figur 4.1 Bilden visar processkartan som gjordes för att definiera aktiviteter i stödprocessen.  

  



 
 
 
 
 
 
 

29  

4.2 Studiens definition på hållbarhet 
 
Definitionen på hållbarhet i denna studie är framtagen med utgångspunkt ur teori från Karl 
Henrik Robert (2008) och Joseph Fiksel (2012) och med hänsyn till relevans för Semcon. Den 
framtagna definitionen på hållbarhet definieras enligt följande:  
 
”Hållbarhet är att skapa förutsättningar för hållbara produkter genom en miljöanpassad och 

hållbar produktutveckling. Detta gör vi  genom att konstruera, producera produkter på ett 
sådant sätt att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet inte påverkas negativt.” 

Ottosson, E (2017) 
 

Definitionen kan användas som utgångspunkt för att identifiera en mängd olika händelser som 
påverkar hållbar utveckling på ett negativt sätt. Att skapa förutsättningar för hållbara 
produkter genom en miljöanpassad och hållbar produktutveckling innebär exempelvis att 
konstruktören måste titta på produktens hela livscykel. Genom att konstruera producera och 
konsumera produkter på ett sådant sätt att de tre dimensionerna inte påverkas negativt 
innebär att produkter konstrueras, produceras och konsumeras på ett sådant sätt att ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet inte påverkas negativt.  
På grund av att alla fel påverkar genomförandet på ett negativt sätt och medför att arbetet 
bedrivs på ett mindre hållbart sätt så räknas alla fel som en typ av händelse. Men definitionen 
på hållbarhet anses vara bredare och innefattar händelser som inte kan benämnas som direkta 
fel.  
 
De kritiska hållbarhetsaspekterna som har definierats grundar sig i flera olika händelser. De 
händelser som har identifierats genom observation är: 
 

• Fel vid beslutfattande 
• Fel vid styrning och ledning 
• Fel vid projektanalys  
• Fel i projektplanering  
• Fel i projektgenomförandet 
• Fel i projektavslutningen  

 
4.3  Empiri från observation 
 
Det projekt som har observerats är ett konstruktion- och beräkningsprojekt utfört av Semcon 
Sweden AB. De genomförda observationerna påbörjades aktiviteten projektanalys och 
avslutades med projektavslutning. Observationerna har genomförts sporadiskt under 6 veckor 
och under tiden identifierades ett antal fel och händelser som genererar kritiska 
hållbarhetsaspekter. För att identifiera en mängd olika fel och händelser som påverkar hållbar 
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utveckling på ett negativt sätt används definitionen som utgångspunkt. De fel och händelser 
som anses vara av störst vikt återges i detta avsnitt.   
 
Vidare ges exempel på de fel som observerats i empiri. Fel vid beslutfattande och fel vid 
styrning och ledning ses som övergripande fel till de fel som uppstår i projektprocessen 
eftersom de påverkar hela projektets utförande.  
 
4.3.1 Exempel på observerade fel på konstruktion- och beräknings 

projektet vid beslutfattande, styrning och ledning i projekt 
 

1. Fel vid beslutfattande 
 
Vid fokus på hur beslut tas i processen så är det oftast verksamhetens styrningsfunktion som 
har det största ansvaret. Enligt Enell (2004) är medvetna och öppna beslut en av de viktigaste 
delarna i hållbar utveckling och beslut ska värderas utifrån ekonomiska, miljömässiga och 
sociala perspektiv.  I observationer som genomförts visar det sig att som det ser ut just nu så 
värderas de mestadels utifrån det ekonomiska perspektivet eftersom de verktyg som används 
som stöd vid beslutsfattning i projekt är utifrån det affärsmässiga perspektivet. Det sociala 
och framförallt det ekologiska perspektivet saknas.  
 

2. Fel vid styrning och ledning 
 
Vid observationerna visar det sig att det är viktigt att skapa en produkt som tillför ett värde till 
företaget i form av vinst. Men är också viktigt för företaget att skapa produkter av hög kvalité 
och som är hållbara. Kund och användare är utgångspunkten för all produktutveckling och det 
anses vara av hög prioritet att värna om deras intresse och behov för att på lång sikt skapa 
bättre ekonomi och produkter som ligger över det förväntade resultatet än att skapa en 
produkt som snabbt kommer ut på marknaden och ger vinst kortsiktigt.  
 
Men för att uppnå detta är det inte bara viktigt att fokusera på de ekonomiska aspekterna. Det 
är även viktigt att se till de andra dimensionerna och skapa en plattform för en hållbar 
utveckling.  
 
Vid styrning och ledning av projekt i de olika processerna används olika typer av styrmedel. 
Av dessa är det inte majoriteten som är hållbarhetsrelaterade. Informella styrmedel så som 
värderingar för att styra hållbarhetsarbetet finns. Dock anses dessa värderingar inte 
genomsyra hela projektorganisationen och tillämpas i det vardagliga arbetet. Företaget har 
insett betydelsen av hållbarhet och hur viktigt det är men i praktiken så arbetar de inte aktivt 
för att integrera det i deras process för att främja hållbar utveckling även om de verkar ha 
värderingar som främjar hållbarhet. 
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För att hållbarhetsarbetet ska vara framgångsrikt krävs det att alla inom företaget aktivt 
arbetar på ett sätt som grundas på värderingarna.   
 
Även formella styrmedel som koder används i form av deras uppförandekod. 
Hållbarhetsrelaterade regler och föreskrifter är inget som de medvetet tar hänsyn till vid 
utveckling av produkter. Policyer eller belöningssystem används inte och informativa 
instrument så som utbildningar inom hållbarhet genomförs inte. 
 
Principbaserade standarder som FN:s globala mål för hållbar utveckling eller 
hållbarhetsprinciperna som presenteras i teori är inget som de tar hänsyn till eller som 
används som riktlinjer. Certifieringsstandarder inom miljö och hållbarhet som t.ex. ISO 14000 
är inte något de innehar.  
 
4.3.2 Exempel på observerade fel på konstruktion- och beräknings 

projektet i projektprocessen 
 
Vidare görs en djupare observation av hur de olika faserna i projektet planeras, genomförs och 
följs upp ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är lika viktigt att planera, genomföra och följa upp 
det sociala och miljömässiga arbetet som det ekonomiska. Som nämns i teori så är det 
ekonomiska perspektivet i fokus och de miljömässiga och sociala aspekterna prioriteras inte.  
 

1. Fel vid projektanalys  
 
Miljöhänsyn bör integreras tidigt i produktutvecklingsprocessen för att garantera ett utfall av 
produkter med god miljöprestanda och hållbara egenskaper (Hundal, 2001). Redan i de 
inledande faserna, projektanalysfasen och projektplaneringsfasen, är det av stor betydelse.  
För att kunna påbörja projektanalysfasen är förutsättningen att det finns en projektbeställning 
för projektanalys (Semcon Project Management, 2010). I projektbeställningen analyseras 
projektet utifrån ett kommersiellt perspektiv. Detta betyder med andra ord att analysen i första 
hand syftar till att säkerställa att projektet omsätter pengar och bedrivs i ett vinstsyfte. Alltså, 
fokus ligger på att se till att företaget går med vinst, om det medför negativa konsekvenser för 
den ekologiska eller sociala hållbarheten är inget som tas hänsyn till i detta tidiga stadie.   
I projektanalysfasen görs även en riskanalys som inkluderar olika riskområden. De risker som 
identifieras är dock inte hållbarhetsrelaterade. Till exempel så tas ingen hänsyn till lagar, 
kund- och marknads krav som är hållbarhetsrelaterade eller produktlivscykel.  
 
Projektanalysfasen omfattar även upprättande av budget och tidplan som ska ligga till grund 
för beslut att inleda projektplaneringsfasen (Semcon Project Management, 2010). Ingen tid 
avsätts till hållbarhetsrelaterade aktiviteter så här tidigt i processen.  
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Intressenter och deras krav identifieras och analyseras också i denna fasen samt resurser och 
den kompetens som krävs för projektet. De intressenter som identifieras och analyseras är 
först och främst den primära intressenten vilken är kunden. Andra sekundära och tredje part 
intressenter som t.ex. slutanvändare, samhället, regeringen, aktieägare etc. identifieras inte 
och tas därför inte hänsyn till i ett tidigt stadie. Vad gäller kraven så har man i kravanalysen 
missat saker och därför behövt korrigera detta i efterhand.  
 
Vad gäller resurser och den kompetens som krävs för projektet så identifieras även detta i 
projektanalysfasen. Här avsätter man inte resurser och kompetens till miljö och 
hållbarhetsarbetet. Man tar inte heller in resurser då kompetensen saknas.  
 

2. Fel i projektplanering  
 
Under projektplaneringsfasen sker definiering av projektets omfattning, formulering av 
projektmålet, beskrivning av projektorganisationen, riskbedömning och en bedömning av 
möjligheter (Semcon Project Management, 2010). Riskhanteringen som görs i 
projektplaneringen är inte speciellt omfattande och de risker som identifieras är inte 
hållbarhetsrelaterade. Risker som identifieras är:  
 

• Tiden är begränsad vilket gör det svårt att hinna göra beräkningar 
• Leveransen av plastmaterial blir försenad 
• Dörren kan försvåra tillverkning beroende på konstruktionslösningar 
• Obeprövad teknik om vi använder nät i plasten i EMP-skyddet 
• Val av kärna vad gäller golvet i containern påverkar leveranstid avsevärt 
• Många valmöjligheter i starten och det gäller att välja rätt inriktning från början 
• Långa svarstider på förfrågningar 
• Osäkerhet om leveransförseningar 
• Lokal för provning 
• När kan vi få fram den första satsen för provning 
• Att projektet inte går ihop 
• Konstruktionen fallerar i proven  

 
De flesta riskerna som identifieras är relaterade till tid och ekonomi. Det man vill förebygga 
genom att identifiera dessa risker är en negativ påverkan på projektets omsättning. Detta kan 
till en viss del anses vara hållbart så länge det inte sker på bekostnad av de andra 
dimensionera. Risker som har att göra med de andra dimensionerna identifieras inte.  
 
En mer noggrann planering och identifiering av interna och externa resurser genomförs också 
för att uppskatta dess tid och kostnad, och för att få tillräckligt med kontroll över projektet. 
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Men som tidigare nämnts så avsätts ingen tid till hållbarhetsrelaterade aktiviteter och resurser 
och kompetens till miljö och hållbarhetsarbetet. Det gäller även i den här fasen.  
 

3. Fel i projektgenomförandet 
 
En förutsättning för att konstruktionsarbetet ska leda till ett kvalitetsmässigt och 
tillfredsställande resultat måste det drivas systematiskt (Bergman och Klefsjö, 1995). Som ett 
resultat av de tidigare faserna så uppstår det problem i projektgenomförandet. Redan första 
veckan så ligger projektet efter enligt tidplanen på grund av missförstånd. Konstruktionen 
behöver konstrueras om och det har blivit fel i beräkningarna. Enligt Bergman och Klefsjö 
(1995) är det lämpligt att kontrollera och verifiera att framtagna lösningar uppfyller kraven 
enligt kravspecifikationen och utifrån detta ta beslut om att fortsätta. En månad in i projektet 
är man redan över budget vilket beror på konstruktions- och beräkningsmisstag i början av 
genomförandet. Vid ritningsgranskningen upptäcks ytterligare konstruktionsmissar som bidrar 
till att leveransen av ritningar blir försenad med två veckor och ytterligare problem uppstår 
när kunden vill göra ändringar i konstruktionen. I detta stadie är det svårare och mer kostsamt 
att gå tillbaka och göra ändringar och förbättringar. I de inledande faserna av 
produktutvecklingsprocessen är det mer flexibelt och mindre strikt när det gäller förändringar 
och förbättringar. I de senare faserna i processen blir det allt svårare (Hundal, 2001). Fler 
konstruktionsmissar uppkommer och detta är den största anledningen till att projektet 
överskrider budgeterad tid och kostnad. Önskan om prototyp kommer in ganska sent och den 
första provningen kommer igång i samband med tillverkningen vilket är väldigt sent ifall 
något fel skulle upptäckas. För att säkerställa de lösningar som tas fram är det viktigt att göra 
enklare experiment och prov på ett tidigt stadium enligt Bergman och Klefsjö (1995). Dock 
kan mer omfattande prov på kompletta produkter göras senare.  
 

4. Fel i projektavslutningen  
 
Den sista fasen, projektavslutningsfasen omfattar uppföljning av projektet och dokumentation 
av erfarenheter och överföring av den kompetens som utvecklats i projektet. Detta anses göras 
på ett väl genomfört sätt dock följs inte något arbete relaterat till hållbarhet upp.  
 
4.4  Empiri från intervju 
 
Intervjuerna som har genomförts har transkriberats och finns redovisade i bilaga A. Vid 
transkriberingen har en viss datareducering gjorts och endast information som anses vara 
relevant för att kunna besvara studiens frågeställning har transkriberats. Intervjuerna har 
transkriberats så ordagrant som möjligt och resultaten från intervjuerna är i huvudsak av 
kvalitativ karaktär. Det som anses vara av störst vikt återges i detta avsnitt. 
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4.4.1 Återberättade situationer  
 
Några av de fel och händelser som lyfts fram som exempel under intervjuerna har inte 
dokumenterats under observationerna, dessa belyses därför i kommande avsnitt.   
En av arbetarna berättar om deras senaste konstruktion- och design-projekt. Det börjar med att 
de får en kravspecifikation från kunden där de beskriver vad de har för krav. Utifrån den har 
de sedan tagit fram en offert till kunden. De har sedan valt att göra en projektbeställning. Efter 
att de fått ordern så hade de ett uppstartsmöte där de tillsammans med kunden gick in lite mer 
i detalj på vad som ska ingå i leveransen, så de har en klar bild. Efter mötet beslutade de om 
att de skulle göra den här leveransen och gav ett ja till kunden.  
De har sedan ett internt uppstartsmöte där arbetsuppgifterna fördelas och sen sätter arbetet 
igång. De börjar med konstruktionen och stämmer av med kunden så att de är på rätt väg 
genom projektgenomgångar där de frågar de kunden om konstruktionen är som de tänkt sig 
eller om de har missat något. När konstruktionen är klar så börjar de med beräkningarna. 
Ibland görs tester för att verifiera konstruktionen. Det är något som de känner varmt för, 
speciellt om det är helt nya produkter som de försöker få optimala. Dock så är det alltid en 
kostnadsfråga och hur säkra de är på att produkten fungerar vilket gör att tester genomförs 
väldigt sällan.  
Vidare görs en slutgiltig beräkning. När modellen är klar så görs en avstämning med kunden 
innan ritningsfasen påbörjas. Där görs något som kallas en design frys vilket betyder att de 
låser konstruktionen och inte går tillbaka och ändrar något om inte de själva har missat något 
som står i kravspecifikationen. Om de har missat något kallas detta för ”konstruktionsmiss”. 
Annars kallas allt det som görs efter ”ändringar” om det är något extra kunden vill att de ska 
fixa och i så fall justeras det. Beroende på hur vana de är att jobba med konstruktionen avgör 
om de missar saker i kravanalysen eller inte som de behöver justera i efterhand. Därefter 
börjar de ta fram produktionsunderlag och när det är färdigt görs en granskning för att 
slutligen överlämna allt till kunden.  
Under projektets gång uppstår alltid små problem. Oftast beror det på att de inte tänkt på eller 
missat något men det kan också bero på kunskapsbrist. De har en tollgate-lista där de går 
igenom alla saker man ska tänka på innan beslut tas om att gå vidare till nästa fas. Men ibland 
missar de saker ändå. En av arbetarna berättar att en gång när de skulle testa en produkt och 
utsätta den för väldigt stora belastningar så började den spricka. Produkten funkade inte alls 
som de hade tänkt sig. De visste inte om den skulle klara testerna eller hur problemet skulle 
lösas. I det fallet hade de inte kvalitetssäkrat tillverkningen. Om produkten hade tillverkats 
exakt så som de hade beräknat så hade den klarat testerna.  
 
Problemet uppstod på grund av slarv i tillverkningen. De visste om problemet men valde ändå 
att gå vidare. Problemet kan kopplas till fel i projektgenomförandet. Om de hade 
kvalitetssäkrat tillverkningen så hade inte problemet med sprickan uppstått. Det skulle även 
kunnat förhindrats om tester hade genomförts tidigare. Problemet kunde då upptäcks och den 
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slutliga konstruktionen kunde ha förbättras. I detta fallet kan problemet också kopplas till fel i 
projektplaneringen då man inte avsatt tid till tester.  
 
En annan gång uppstod det problem när en produkt de hade levererat blev snedbelastad. Detta 
var något de inte alls hade tänkt på och den funkade då inte som den skulle. Teoretiskt sätt så 
såg det bra ut men i praktiken funkade det inte och det slutade med att de fick hämta upp alla 
produkterna och göra om dem. I det fallet hade de helt enkelt inte tänkt på att problemet 
kunde uppstå vid snedbelastning. Detta kan till viss del kopplas till fel i projektanalysen då 
problemet kunde identifierats i riskbedömningen. Det kan även kopplas till fel i 
projektplaneringen. I grund och botten beror problemet på kunskapsbrist inom området och 
hade de avsatt tid och resurser i planeringen till att samla kunskap om området så kanske 
problemet hade kunnat förhindras.  
 
De problem som uppstår i konstruktionen av produkten skulle till viss del kunna kopplas till 
fel i projektanalysen. De nämner att kraven i vissa fall är otydliga och odefinierade. När de 
inte vet exakt vad de ska göra är det lätt att de missar saker i kravanalysen som gör att de 
måste gå tillbaka senare och föra ändringar i konstruktionen. Vid de tillfällen där kraven är 
tydliga så missar de inte något i kravanalysen och konstruktionen blir korrekt från början. 
Genom att vara noggrann i kravanalysen och se till att kraven är tydliga innan man går vidare 
till nästa fas kan förhindra att konstruktionsmissar uppstår. Problemet skulle till viss del även 
kunna kopplas till fel i projektgenomförandet. Som tidigare nämnts så är det viktigt att hela 
tiden stämma av med kravspecifikationen. Om det slarvas med detta kan konstruktionsmissar 
uppstår.  
 
När det gäller hållbarhet så berättar arbetarna att de anser att det är viktigt att arbeta med det. 
De anser att det slösas för mycket resurser generellt sätt och att fortsätta på denna vägen som 
det ser ut just nu med konsumtion på det sättet kommer inte att hålla i all evighet och 
någonting behövs göras. De har kanske inte har den stora möjligheten att påverka, men de har 
en möjlighet att påverka lite. De tycker att alla behöver göra det dem kan för att det ska bli 
bättre i framtiden. Det anser också att det är viktigt att arbeta med hållbarhet för att nå de 
miljömål som är satta. När det kommer till det vardagliga arbetet så tänker de inte så mycket 
på hållbarhet eftersom de inte aktivt arbetar med det. De anser att det krävs hjälpmedel för att 
komma igång med hållbarhetsarbetet och det skulle bli lättare att förstå varför och hur de ska 
arbeta med hållbarhet. De tror absolut att aktiviteter, metoder och verktyg kan hjälpa dem att 
förbättra arbetet.  
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5 ANALYS  
I detta kapitel genomförs analyser och reflektioner ur ett hållbarhetsperspektiv kring den empiri 
som erhållits ur observationerna och intervjuerna. För att förankra analyserna görs kopplingar 
mellan de erhållna resultaten från empiri och den teoretiska grunden från litteraturstudien. 
Analysens fokus riktas främst på fem olika delar vilka är de kritiska hållbarhetsaspekterna. På 
grund av sekretesskäl presenteras inte de dokument som har använts vid analys eftersom dessa 
är konfidentiella. Således är dessa väldigt begränsade i detta kapitel och arbetet i stort.  
 
Följande kritiska hållbarhetsaspekter på konstruktion och beräkningsprojektet har 
identifierats. Dessa baseras på de fel som identifierats i empiri och anses vara de mest kritiska 
i nuläget.  

 
5.1 Kritiska hållbarhetsaspekter i konstruktion- och design-projektet  
 
Med utgångspunkt ur definitionen har följande kritiska hållbarhetsaspekter identifierats: 
 

1. Ett hållbarhetsperspektiv tillämpas inte vid beslutfattande  
 
Medvetna och öppna beslut en av de viktigaste delarna i hållbar utveckling Enligt Enell 
(2004). De beslut som tas ska värderas utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala 
perspektiv. En kritisk hållbarhetsaspekt som kan identifieras är att de beslut som tas inte 
värderas utifrån miljömässiga och sociala perspektiv utan mestadels utifrån det ekonomiska 
perspektivet.  
 

2. Ett hållbarhetsperspektiv tillämpas inte vid styrning och ledning  
 
Ett hållbarhetsperspektiv inte tillämpas vid styrning och ledning av projekt. Den styrande 
funktionen har mest ansvar när det kommer till att styra och leda projektet men ansvarar också 
för att ge stöd till projektledningsfunktionen vid ledning av projektet som i sin tur leder det 
operativa arbetet. Det därför av stor vikt att ett hållbarhetsperspektiv tillämpas på styrnivå 
eftersom att det påverkar hela utförandet av projektet. 
 

3. Hållbarhet integreras inte tidigt och under hela processen 
 
Att hållbarhet inte integreras tidigt och under hela processen anses vara kritiskt eftersom det 
blir allt svårare att göra förändringar och förbättringar i de senare faserna i processen enligt 
Hundal (2001). Det är viktigt att hållbarhet integreras tidigt och under hela processen, mer 
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eller mindre i de olika faserna, för att den med säkerhet ska generera ett utfall av miljövänliga 
och hållbara produkter.   
 
Negativa förfaranden identifieras redan i planeringen. Projektplanen används som ett styrande 
dokument för genomförandet av projektet. Eftersom planeringen inte inkluderar ett 
hållbarhetsperspektiv finns det stor risk att hållbarhetsrelaterade aktiviteter inte genomförs 
alls i de olika faserna. I projektplanen görs även en riskanalys, något som är viktigt för ett 
företag som arbetar med hållbar utveckling. Genom att genomföra riskanalyser kan 
förebyggande åtgärder sättas in för att förhindra att problem uppstår som är negativa för 
företaget (Enell, 2004). Dock tas ingen hänsyn till hållbarhetsrelaterade risker vilket anses 
vara kritiskt ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Själva genomförande kan delas upp i olika aktiviteter vilka är följande:  
 

• Konstruktion 
• Beräkning 
• Provning 
• Dokumentation 
• Tillverkning 

 
Den hänsyn som tas till hållbarhet i dessa aktiviteter är endast vid provningen då hänsyn tas 
till miljöaspekter så långt som möjligt vid utförandet av provningen. Ingen hänsyn tas till 
hållbarhet i resterade aktiviteterna. Exempelvis vid konstruktion och tillverkning av produkten 
tas ingen hänsyn till hållbarhet. För att produkten ska ha minimal miljöpåverkan, främja 
företaget ekonomiskt och långsiktigt och att framtagningen och användningen av produkten 
görs på ett sådant sätt att människors hälsa och säkerhet inte äventyras krävs det att hänsyn tas 
till produktens hela livscykel. Något som kräver ett livscykeltänk (Fiksel, 2012) vilket inte 
tillämpas.  
 

4. Brist på systemtänkande 
 
Systemtänkande innebär i det här sammanhanget att de tre olika dimensionerna balanseras 
mot varandra (Ohlsson, 2004). Det är alltså ett förhållningssätt där man försöker förstå 
problem som delar av ett större system. Som det ser ut just nu så tas de väldigt lite hänsyn till 
de olika dimensionerna och om det tas hänsyn till något av dem så balanseras de inte mot 
varandra.  
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5. Ingen hänsyn tas till produktens livscykel 
 
Vid genomförandet av projektet tas ingen hänsyn till produktens livscykel, något som är 
väldigt viktigt när det gäller hållbar produktutveckling. Fokus ligger på att uppfylla de krav 
kunden har på produkten och dessa innehåller inte hållbarhetsaspekter. Tidigare nämndes att 
om produkten ska ha minimal miljöpåverkan, främja företaget ekonomiskt och långsiktigt och 
att framtagningen och användningen av produkten görs på ett sådant sätt att människors hälsa 
och säkerhet inte äventyras krävs det att hänsyn tas till produktens hela produktens livscykel. 
Något som kräver ett livscykel tänk (Fiksel, 2012) vilket inte tillämpas. 
 
5.1  Uppkomst av kritiska hållbarhetsaspekter  
 
Vidare diskuteras kort orsaker till varför de kritiska hållbarhetsaspekterna uppkommer. Endast 
några av de identifierade orsakerna presenteras.  
 

1. Ett hållbarhetsperspektiv tillämpas inte vid beslutfattande 
 
Anledningen till att ett hållbart perspektiv inte tillämpas vid beslutfattande i projekt beror på 
att de verktyg som finns i XLPM som används som stöd vid beslut bara inkluderar ett 
affärsmässigt perspektiv. 
 

2. Ett hållbarhetsperspektiv tillämpas inte vid styrning och ledning i 
projekt 

 
Ett hållbart perspektiv inte tillämpas vid styrning och ledning av projekt. Den övergripande 
anledningen till detta beror på att XLPM inte innehåller ett hållbart perspektiv. Vid analys av 
de verktyg som finns i XLPM och som används som stöd vid ledning och styrning baseras i 
grund och botten på det affärsmässiga perspektivet i XLPM  och har således inte heller ett 
hållbart perspektiv. Detta medför att organisationen inte utgår ifrån det vid styrning och 
ledning av projekt.  
 

3. Hållbarhet integreras inte tidigt och under hela processen 
 
Att hållbarhet inte integreras tidigt och under hela processen beror på att det inte rutinmässigt 
integreras i processen på ett naturligt sätt. Organisationen måste själva ta på sig ansvar att 
upprätta egna rutiner när det gäller att integrera hållbarhet så det blir en naturlig del av 
processen  
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4. Brist på systemtänkande 
 
Orsaken till brist på systemtänkande är att det saknas kunskap inom området. Förståelse för 
vad hållbarhet är och de olika perspektiven inom hållbarhet och varför företaget arbetar med 
det är viktigt för att lyckas med miljö- och hållbarhetsarbetet. Det är viktigt att avsätta 
resurser till detta för att se till att projektgruppen strävar mot samma mål och har en 
gemensam förståelse. Det är också viktigt att se till att det finns kompetens. Att företaget 
använder sig av rätt kompetens leder till att miljö- och hållbarhetsarbetet genomförs på rätt 
sätt. 
 

5. Ingen hänsyn tas till produktens livscykel 
 
Att ingen hänsyn tas till produktens livscykel beror till viss del på att framtagningen av nya 
produkter styr mycket av kravspecifikationen. Som nämns i empiri så är dessa inte 
hållbarhetsrelaterade. En annan orsak är att ett livscykeltänk inte tillämpas. Att ett hållbart 
perspektiv inte heller inkluderas i verktyg som används vid produktutveckling är ännu en 
orsak.  
 
5.2  Konsekvenser av hållbarhetsaspekter  
 
Konsekvenserna av de kritiska hållbarhetsaspekterna är många. Nedan presenteras kort några 
av de konsekvenser som skulle kunna uppstå på grund av respektive hållbarhetsaspekt.  
 

1. Ett hållbarhetsperspektiv tillämpas inte vid beslutfattande i 
projektet  

 
Om ett hållbart perspektiv inte tillämpas vid beslutfattande så tas inget ansvar för att 
strategiska beslut tas och värderas utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. 
 

2. Ett hållbarhetsperspektiv tillämpas inte vid styrning och ledning i 
projekt 

 
Om ett hållbart perspektiv inte tillämpas vid styrning och ledning så skapas inte 
förutsättningar för att resultatet av projektet blir långsiktigt hållbart. Inget ansvar tas för att 
projektet styrs och leds på ett hållbart sätt. En projektorganisation som inte utgör en grund för 
ett hållbart arbete brister i professionell styrning av projektarbete vilket genererar bristande 
hållbarhet i både arbetet och resultatet.  
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3. Hållbarhet integreras inte tidigt och under hela processen 
 
En konsekvens av att hållbarhet inte integreras tidigt och under hela processen, även om det 
tillämpas mer eller mindre i de olika faserna. Detta kan bidra till att ett resultat av hållbara 
produkter inte kan garanteras.  
 

4. Brist på systemtänkande 
 
Brist på systemtänkande bidrar till att alla perspektiv inte inkluderas eller att de olika 
perspektiven hanteras separat och påverkar varandra negativt. Till exempel så kan en lönsam 
produkt påverka det sociala och ekologiska perspektiven negativ. En konsekvens av detta 
skulle kunna vara att tillverkningen av produkten sker på bekostnad av social hållbarhet. 
Exempelvis så kanske tillverkningen inte genererar några höga kostnader för företaget vilket 
anses vara bra ur ett affärsmässigt perspektiv samtidigt som de som arbetar i produktionen 
inte får en skälig lön och har därför väldigt dålig levnadsstandard.  
  

5. Ingen hänsyn tas till produktens livscykel 
 
Ingen hänsyn till produktens livscykel kan få många negativa konsekvenser. Till exempel kan 
ingen hänsyn till råvaruutvinning, val av råvara och förbrukning av råvara bidra till höga 
kostnader, sämre tillgänglighet och miljöpåverkan. Ingen konstruktion och tillverkning kan 
t.ex. bidra till ej optimal användning av material eller optimal tillverkningsmetod som i sin tur 
kan bidra till ökad materialanvändning, hög energiförbrukning eller att produkten inte blir 
konkurrenskraftig på grund av att produkter som är gjord av återvunnet material. Ingen 
hänsyn till användningen av produkten kan bidra till att produkten inte används på ett optimalt 
sätt och ingen hänsyn till återanvändning, återvinning, energiåtervinning och deponi kan bidra 
till att produkten inte kan repareras, uppgraderas, vidareutvecklas eller demonteras vilket i sin 
tur exempelvis påverkar produktens lönsamhet.  
 
5.3  Fokus vid förebyggande av kritiska hållbarhetsaspekter  
 
Vidare ges en kort beskrivning på var fokus ligger vid förebyggande av kritiska 
hållbarhetsaspekter i projektprocessen. Detta används sedan som grund vid framtagning av 
verktyget.    
 
5.4.1  Integrering av hållbarhet  
 
Fokus vid integrering av hållbarhet i Semcons process ligger på att ta fram verktyg som 
hjälper till att integrera hållbarhet vid styrning, ledning och i det operativa arbetet. Personerna 



 
 
 
 
 
 
 

41  

i de olika processerna sammanlänkar sedan dessa aktiviteter med varandra. Detta betyder 
alltså att arbetarna i projektprocessen själva tar initiativ till hållbarhetsrelaterade aktiviteter 
som en början till integrering av hållbarhet med hjälp av verktyget.  
  



 
 
 
 
 
 
 

42  

6. SEMCON TOOL GUIDE  
I detta kapitel presenteras Semcon Tool Guide som tagits fram. För att se en kort 
förhandsvisning av Verktyget se Bilaga B. Inledningsvis beskrivs syfte och mål med verktyget 
och därefter ges en kort genomgång av verktyget. 
 
 
 
 

 

Figur 5.1 Framsida Semcon Tool Guide 
Källa: Ottosson (2017) 

 
Semcon Tool Guide – To help set you on the way to excellence är ett kompletterande verktyg 
till XLPM som kan användas som stöd för att på ett enkelt sätt få förståelse för hållbarhet och 
hur det kan integreras i projektprocessen. Syftet med verktyget är att tillämpa ett hållbart 
perspektiv med målet är att slutligen konstruera och producera konkurrenskraftiga och 
hållbara produkter på marknaden (Ottosson, 2017).  

6.1  Introduktion 
 
Inledningsvis i boken ges en kort beskrivning av företaget och hur de jobbar. Efter det 
introduceras begreppet hållbar utveckling och företaget ger sin definition på hållbarhet. 
Begreppet är definierat enligt följande: 
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”Hållbarhet är att skapa förutsättningar för hållbara produkter genom en miljöanpassad och 
hållbar produktutveckling. Detta gör vi  genom att konstruera, producera produkter på ett 

sådant sätt att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet inte påverkas negativt.” 
(Ottosson, 2017).  

 
Vidare introduceras det nya perspektivet, det hållbara perspektivet, som innebär ytterligare ett 
perspektiv till XLPM. Genom att tillämpa ett hållbart perspektiv som utgångspunkt i arbetet, 
både vid styrning och ledning men även vid konstruktion och tillverkning av produkter, 
skapar de förutsättningar för ett hållbart arbete och ett hållbart resultat och kan på så sätt bidra 
till ett mer hållbart samhälle. Nya tekniska lösningar är en förutsättning för att skapa en 
hållbar framtid.  

Därefter ges en introduktion till Semcon Tool Guide. En beskrivning av vad STG är för något, 
varför den används och vad den innehåller (Ottosson, 2017).  

6.2  Verktyg  
  
STG innehåller en rad olika verktyg. Efter inledningen ges en snabbguide av alla verktyg. 
Därefter ges en djupare beskrivning av respektive verktyg.  
 
Vidare ges en kort beskrivning av respektive verktyg. För mer information om syfte och mål 
med verktygen,  hur de används, svårighetsgrad, deltagare som behövs och när det ska 
användas se Semcon Tool Guide (Ottosson, 2017).  
 
Följande verktyg finns i STG: 
 

• Hållbarhetsfokuserad Riskanalys  
 
Hållbarhetsfokuserad Riskanalys (HRA) används för att göra en snabbanalys av möjliga 
hållbarhetsrisker. Genom att tidigt i produktutvecklingsprocessen gå igenom denna 
snabbanalys kan projektorganisationen få en överblick över vilka hållbarhetsrelaterade risker 
som finns, hur stor sannolikheten är att de inträffar, vad konsekvensen blir och vilka 
eventuella åtgärder som behövs (Ottosson 2017, 22)  
 

• Hållbarhetsfokuserad Tollgate  
 
Hållbarhetsfokuserad tollgate (HTG) syftar till att garantera hållbar styrning av projektet. 
HTG tillämpas vid varje fas och används som stöd vid beslutfattande för att bedöma 
projektets förväntade resultat i förhållande till de nuvarande hållbarhetsrelaterade riskerna. De 
beslut som tas värderas med hänsyn till de tre dimensionerna (Ottosson 2017, 26).   
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• Checklista Budget och Tidplan 
 
I projektanalysen upprättas en budget- och tid-plan som ska ligga till grund för 
projektplaneringen. Planeringen är en viktig del i projektet och en bristfällig planering är ofta 
orsaken till att projekts misslyckas. För att minska risken för att budget och tid överskrids 
används en checklista för att tidigt kunna identifiera om budget- och tidplanen är fullständig 
och för att kunna identifiera och prioritera vilka eventuella åtgärder som behövs (Ottosson 
2017, 28).  

• TeamUp 
 
TeamUp används för att sätta ihop ett framgångsrikt team för att öka sannolikheten för att en 
innovativ och konkurrenskraftig lösning genereras genom att sätta ihop ett tvärvetenskapligt 
team (Ottosson 2017, 30).   

• Utmaningen  
 
Utmaningen används som stöd för att definiera utmaningen företaget står inför. Detta är ett av 
de viktigaste stegen för att framgångsrikt komma igång med projektet på rätt sätt (Ottosson 
2017, 32). 

• Hållbarhetsfokuserad Intressentanalys 
  
Hållbar Intressentanalys innebär en bredare och djupare intressentanalys där inte bara 
intressenternas intresse, makt och inflytande betraktas utan även deras betydelse för 
hållbarhet. Syftet med en hållbarhetsfokuserad intressentanalys är att få djupare förståelse för 
och öka kunskapen om intressenterna för att öka möjligheterna att skapa en lösning som 
uppfyller intressenternas behov och krav (Ottosson 2017, 34).  

• Behovsanalys 
 
Behovsanalysen används för att identifiera intressenternas olika behov för att på bästa sätt 
skapa förutsättningar för en lösning som uppfyller behoven som finns på marknaden. 
Behovsanalysen utgår ifrån intressentanalysen och tar därför hänsyn till en bredare 
intressentgrupp och vilka behov de har i förhållande till deras betydelse för 
hållbarhetsaspekter (Ottosson 2017, 40).  
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• Kravanalys  
 
Kravanalys används för att identifiera intressenternas olika krav på produkten för att på bästa 
sätt skapa förutsättningar för en lösning som uppfyller kraven som finns på marknaden. 
Kravanalysen utgår ifrån intressentanalysen och tar därför hänsyn till en bredare 
intressentgrupp och vilka behov de har i förhållande till deras betydelse för 
hållbarhetsaspekter (Ottosson 2017, 42). 
 

• Checklista Krav 
 
I projektanalysen genomförs en analys av kravspecifikation som ska ligga till grund för 
produktutvecklingen. En bristfällig analys av kravspecifikationen kan orsaka mycket 
omarbete senare i produktutvecklingsprocessen som kan ligga till grund för överskriden 
budget och och höga kostnader. För att minska risken för en bristfällig kravanalys används 
checklistan för att tidigt kunna säkerställa att kravspecifikationen är fullständig (Ottosson 
2017, 44). 

 
• Målsättning   

 
Måldefiniering används för att definiera projektmålen. Ju bättre dessa arbetas igenom och 
förankras desto större är sannolikheten att projektet uppnår förväntat resultat (Ottosson 2017, 
48).  
 

• Rama In Projektet  
 
Rama in projektet är ett verktyg som används för att aktivt definiera och förvalta projektets 
omfattning för att lättare kunna hantera projektets resurser, tid och pengar (Ottosson 2017, 
50).  
 

• Användarplan 
 
Användarplanen används som ett kompletterade dokument till projektplanen i XLPM. Syftet 
med användarplanen är att säkra användarfokus i projektprocessen genom att definiera och 
planera in aktiviteter som säkrar användarfokus (Ottosson 2017, 52).   
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• Kundplan 
 
Kundplanen används som ett kompletterade dokument till projektplanen i XLPM. Syftet med 
kundplanen är att säkra kundfokus i projektprocessen genom att definiera och planera in 
aktiviteter som säkrar kundfokus (Ottosson 2017, 54). 
 

• Hållbarhetsplan 
 
Hållbarhetsplanen används som ett kompletterade dokument till projektplanen i XLPM. Syftet 
med användarplanen är att säkra hållbarhetsfokus i projektprocessen genom att definiera och 
planera in aktiviteter som säkrar hållbarhetsfokus (Ottosson 2017, 56).  
 

• Persona 
 
Persona är ett verktyg som används för att beskriva en användare. Det kan ibland kännas 
väldigt abstrakt och med hjälp av Persona  är det lättare att mer konkret beskriva användaren 
genom att tillföra en personlig dimension. Personas går ut på att skapa detaljerade 
beskrivningar av en eller flera typpersoner som speglar de olika användarna (Ottosson 2017, 
61).  
 

• Användarkarta 
 
Användarkarta används för att beskriva användarens upplevelse. Från första interaktionen, 
genom hela användningsprocessen till och med att produkten inte används mer. Målet med en 
användarkarta är att identifiera viktiga interaktioner som användaren har med produkten och 
företaget för att få fördjupad förståelse för användaren (Ottosson 2017, 63).  
 

• Tre Nivåer av Icke-Kunder  
 
Tre Nivåer av Icke-kunder används i syfte att få förståelse för icke-kunder och på så sätt öka 
sin marknadsandel och befintliga kundbas. Målet är att att kunna möta kundernas efterfrågan 
genom mer anpassade lösningar. Ju mer intensiv konkurrensen är desto större krav blir det på 
att företaget kan anpassa sina produkter. För att bli mer konkurrenskraftiga måste företaget 
inte enbart se till de kunder som de har, utan de måste även se till icke-kunder (Ottosson 2017, 
65).  
  



 
 
 
 
 
 
 

47  

• Hållbar Affärsmodell 
 
En hållbar affärsmodell inkluderar ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Den kräver 
ett systemtänkande där det centrala är att skapa en balans mellan människlig, miljömässig- 
och ekonomisk vinst. Syftet är att visualisera och förstå de olika aspekterna av hållbarhet i en 
affärsmodell och identifiera viktiga resurser och värdeflöden (Ottosson 2017, 67).  
 

• Fjärilsdiagram  
 
Butterfly diagram är ett verktyg som används för att beskriva livscykeln. När en produkt 
konstrueras bör konstruktören ta hänsyn till hela produktens livscykel. Verktyget används för 
att göra medvetna och väl understödda val utifrån ett livscykelperspektiv för att på så sätt 
minska produktens totala miljöpåverkan (Ottosson 2017, 72).  
 

• Konstruktion för Hållbart Beteende 
 
Konstruktion för hållbart beteende är ett verktyg som används vid konstruktion. Vid 
konstruktion har konstruktören en möjlighet att påverka användarens beteende. Där 
interaktion med produkten sker kan beteendet påverkas. Ett hållbart konsumentbeteende är 
viktigt för att minska negativ påverkan på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 
(Ottosson 2017, 75).  
 

• Checklista Konstruktion 
 
Checklistan används i syfte att säkerställa att förväntat resultat har uppnåtts. Det är viktigt att 
säkerställa att konstruktionen uppfyller de krav som ställs på produkten (Ottosson 2017, 77). 
 

• Prototest 
 
Prototest är ett verktyg som används när produkter ska testas. En prototyp är en testmodell 
som används vid utvecklingen av en produkt. Att testa prototyper är något som väldigt viktigt. 
Den är till för testa produkten i ett tidigt stadie för att upptäcka eventuella brister innan 
produkten vidareutvecklas (Ottosson 2017, 79).  
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• Checklista Beräkning 
 
Checklistan för beräkning genomförs när beräkningarna är klara för att stämma av att vi inte 
missat något. En bristfällig beräkning kan orsaka mycket omarbete och för att minska risken 
för att dessa problem uppstår används checklistan för att säkerställa att beräkningarna är 
fullständiga (Ottosson 2017, 83).  
 

• Checklista Provning 
 
Checklistan för provning genomförs efter provning för att säkerställa att provning har 
genomförts och att det gjorts på rätt sätt (Ottosson 2017, 87). 
  

• Checklista Tillverkning 
 
Checklistan för tillverkning genomförs innan och efter tillverkning. Detta görs för att minska 
riskerna relaterade till tillverkning och för att säkerställa resultatet av tillverkningen (Ottosson 
2017, 92). 
 

• Hållbarhetsfokuserad Projektavslutningsrapport 
 
Den hållbara projektavslutningsrapporten omfattar uppföljning och dokumentation av 
aktiviteter, erfarenheter och kompetens som utvecklats i projektet relaterat till hållbarhet och 
syftar till att underlätta för framtida förbättringar (Ottosson 2017, 96).  
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7. SLUTSATS   
I detta kapitel presenteras de slutsatser som arbetats fram. Inledningsvis besvaras studiens 
problemformulering, frågeställningar, syfte och mål och slutligen ges förlag på framtida arbete 

 
Den empiriska undersökningen har visat att hållbarhet behöver förklaras och konkretiseras för 
de som arbetar i projektprocessen och att den nuvarande metodiken som tillämpas behöver 
utvecklas och kompletteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Begreppet hållbar utveckling innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Inom 
produktutveckling kan detta kopplas till hållbar produktutveckling där syftet är att skapa 
förutsättning för hållbara produkter genom att konstruera, producera och konsumera produkter 
på ett hållbart sätt. Empiri visar att hållbar utveckling är ett svårtolkat begrepp men det anses 
vara viktigt och företaget har insett betydelsen av hållbarhet men i praktiken så arbetar de inte 
aktivt för att integrera det i deras process för att främja hållbar utveckling. Således kan 
slutsatsen dras att hållbarhet bör förtydligas och integreras i deras process.  
 
Empirin visar att de övergripande fel som uppstår är vid beslutfattande och styrning och 
ledning. Dessa fel ger upphov till den första och andra kritiska hållbarhetsaspekten och anses i 
nuläget vara de värsta felen eftersom de påverkar hela utförandet av projektet. Således kan 
slutsatsen dras är att primärt fokus för att förebygga de två första kritiska hållbarhetsaspekter 
bör ligga på att integrera hållbarhet vid beslutfattande, styrning och ledning.  

De resterande felen uppkommer därefter på grund av de övergripande felen. Dessa är fel i 
projektanalys, projektplanering, projektgenomförandet och projektavslutningen. Fel i 
projektanalys och projektplanering anses vara de värsta av dessa på grund av att integrering 
av hållbarhet i ett tidigt stadie är av stor betydelse för att garantera ett hållbart resultat. 
Slutsatsen är därmed att ett sekundärt fokus bör inriktas mot att minimera fel i projektanalys 
och projektplanering och därefter på fel i projektgenomförandet och projektavslutningen.  

Vidare visar empiri att Semcons nuvarande process inte stödjer aktiviteterna utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv då de verktyg som används för att stödja hållbar utveckling inte är 
utformade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta anses ofta vara anledningen till att 
hållbarhet inte integreras. Empiri visar även att det anses krävas hjälpmedel för att integrera 
och komma igång med hållbarhetsarbetet och att det skulle bli lättare att förstå varför och hur 
de ska arbeta med hållbarhet om det fick stöd i hållbarhetsarbetet.  

Rapportens övergripande slutsats att ett verktyg behövs för att integrera hållbarhet kan således 
dras. 
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Målet att skapa ett verktyg för att integrera hållbar utveckling i processen har uppfyllts. 
Verktyget, Semcon Tool Guide – To help set you on the road to excellence, har dock inte 
prövats. Användandet av verktyget bör därför till en början ske med insikt om att det är ett 
oprövat verktyg och användas på ett sådant sätt att syfte och mål med användandet är i 
beaktande. Dock är inte alla verktyg i Semcon Tool Guide helt oprövade, utan vissa av dem 
används idag inom produktutveckling.  

Semcon Tool Guide bör förslagsvis till en början implementeras och tillämpas i konstruktion- 
och beräkningsprojekt. Det är viktigt att testa och utvärdera verktygen så att syfte och mål 
uppnås. I framtiden kan Semcon Tool Guide utvecklas. De verktyg som finns kan behövas 
bytas ut mot bättre och nyare verktyg och fyllas på med fler verktyg för att stödja 
hållbarhetsarbetet. Det gäller att hela tiden hitta de verktyg som fungerar bäst för företaget.  

Förhoppningen är att företaget ska kunna använda Semcon Tool Guide som ett hjälpmedel för 
att uppnå en mer hållbar process genom att på ett metodiskt tillämpa de hållbarhetsrelaterade 
aktiviteterna i processens olika steg. Målet är att öka konkurrenskraften genom att få ut fler 
hållbara och användarvänliga produkter av hög kvalité på marknaden och på så sätt kan bidra 
till en mer hållbar produktion och konsumtion. Mitt råd är att gemensamt använda verktyget 
för att motivera och tänka på konsekvenserna av de val ni gör, ta medvetna och långsiktiga 
beslut och konstruera och producera mer hållbara produkter för både kund användare och 
miljö. På detta sätt kan företaget försäkra sin långsiktiga överlevnad och vinst. Hållbara 
produkter är framtidens produkter.   

 
  



 
 
 
 
 
 
 

51  

8. REFERENSER  
 
Litteratur  
 
Alvesson, M & Sköldberg, K (2008). Tolkning och reflektion, Lund, Studentlitteratur, Second 
Edition. 
 
Andersen, H (1994), Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion, Lund, Studentlitteratur 
AB, Upplaga 1. 
 
Fegler, C & Unemo, L (2000), Vad är hållbar utveckling? Stockholm, Fritzes offentliga 
publikationer. 
 
Fiksel, J (2012), Design for environment – A guide to Sustainable Product Development, 
USA,  The McGraw-Hill Companies, Inc, Second Edition. 
 
Holme, M, I & Solvang, K, B (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund, Studentlitteratur AB, Upplaga 2. 
 
Hundal, M (2001), Mechanical Life Cycle Handbook - Good Environmental Design and 
Manufacturing, New York, Marcel Dekker, Inc, First Edition. 
 
Olsson, H & och Sörensen, S (2011), Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv, Malmö, Liber, Upplaga 3. 
 
Patel, R & Davidson, B (2011), Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, Lund, Studentlitteratur AB, Upplaga 4. 

Patel, R & Tebelius, U (1987), Grundbok i forskningsmetodik - Kvalitativt och kvantitativt. 
Lund, Studentlitteratur AB. 

Robért, K-H (2008), The Natural Step Story – Seeding a quiet revolution, Gabriola Island, 
New Catalyst Books. 
 
Semcon Project Management (2010), Excellence in Project Management – XLPM, Göteborg, 
Semcon Project Management AB. 
 
Ullrich, K, Eppinger, S (2014), Produktutveckling - konstruktion och design, Lund, 
Studentlitteratur AB, Upplaga 1. 
 
Ullrich, K, Eppinger, S (2004), Product design and Development, New York, McGraw Hill, 
Third edition.  



 
 
 
 
 
 
 

52  

 
  
Yin, R, K (2003)., Case Study Research – Design and Methods, Thousand oaks, London, 
New Delhi: Sage Publications, inc, Third Edition. 
 
Yin, R, K (2013), Kvalitativ forskning - från start till mål, Lund,  Studentlitteratur AB, 
Upplaga 1. 
 
Artiklar   

Resvik, B & Strömdahl, I (2008),  Miljönytta – En skrift om produkter och tjänster som ger 
miljönytta, Åtta 45 

Rapporter 

Brundtlandkommissionen (1988), Vår gemensamma framtid, Stockholm, Prisma, 9151821591 

Olsson, L (2004), Hållbar utveckling – vad är det egentligen? Varför är det vikigt?, 
Perspektiv på hållbar utveckling 2005:47 R, Högskoleverket.  

Enell, M (2004), Näringslivets roll i arbetet med hållbar utveckling, Perspektiv på hållbar 
utveckling 2005:47 R, Högskoleverket.  

Ottosson, E (2017), Semcon Tool Guide – To help set you on the road to excellence. 

Lagar 

SFS 2016:947. Hållbarhetslagen.  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

53  

BILAGA A 
 
Intervju   
 
Robert Lundström, Group Manager  
 
Hur ser ett projekt ut? 
 
Jag kan berätta lite om det senaste projektet vi har haft som är ett konstruktion och 
beräkningsprojekt. Där har vi fått en kravspecifikation från kunden där de beskriver vad de 
har för krav. Utifrån kravspecifikationen har vi sedan tagit fram en offert till kunden. De har 
sedan valt att göra en beställning. Efter att vi fått ordern så hade vi ett uppstartsmöte där vi 
tillsammans med kunden gick in lite mer i detalj på vad som ska ingå i leveransen så vi har en 
klar bild. Efter mötet så tar vi ett beslut om att vi ska göra den här leveransen och ger ett ja till 
kunden. Vi har en tollgate-lista där vi går igenom alla saker man ska tänka på, så som risker, 
innan vi tar beslutet. Vi har sedan ett internt uppstartsmöte där vi fördelar arbetsuppgifterna. 
Där efter sätter vi igång och jobbar med konstruktionen och  stämmer av med kunden så att vi 
är på rätt väg genom projektgenomgångar. Där frågar vi kunden om konstruktionen är som de 
tänkt och om vi har missat något. När konstruktionen är klar så gör vi beräkningar och ibland 
lite tester för att kolla av om konstruktionen håller. Därefter gör vi en slutgiltig beräkning. När 
modellen är klar så gör vi en slutgiltig avstämning med kunden innan vi går över i 
ritningsfasen. Här gör vi något som kallas en design freeze. Det betyder att vi låser 
konstruktionen och inte går tillbaka och ändrar något i konstruktionen om inte vi själva har 
missat något som står i kravspecifikationen. Annars kallas allt det som görs efter ändringar 
om det är något extra kunden vill att vi ska fixa och i så fall justerar vi det. Sedan börjar vi 
göra produktionsunderlag och när det är färdigt så gör vi en granskning av det. Slutligen så 
lämnar vi över allt till kunden. Under projektets gång så uppstår det alltid små problem. Det 
kan vara att det är något som vi inte tänkt på eller något som vi missat.  
 
Görs verkligen tester för att testa konstruktionerna? Om det görs så är det bra, men hur 
ofta görs egentligen detta?  
 
Tester är ofta något vi känner varmt för, främst när det är nya saker som vi försöker få 
optimala. Dock så är det alltid en kostnadsfråga och det är ytters sällan vi gör detta, kanske 1 
på 10. Anledning är kostnad och hur säkra vi är på att det fungerar.  
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Efter konstruktionsfasen så har ni ofta en designfreeze som du berättar om. Är det ofta 
ni inte behöver gå tillbaka och ändra i konstruktionen? Eller sker det oftare än vad ni 
räknar med? 
 
Lite beroende på hur vana vi är att jobba med konstruktionen, är det t.ex. våra karuseller så 
sker det nästan aldrig men är det något helt nytt så kan det bli så att man i kravanalysen missat 
saker (vi eller kunden) och därför behöver korrigera. 
 
 
Vad var den störta motgången? 
 
En gång när vi skulle testa en produkt och utsätta den för väldigt stora belastningar så började 
den spricka. Produkten funkade inte alls som vi hade tänkt oss. Det var en riktigt stor motgång 
för då visste vi inte om den skulle klara testerna eller hur vi skulle lösa problemet. En annan 
motgång var när en produkt vi hade levererat blev snedbelastad. Detta var något som vi inte 
alls hade tänkt på och den funkade då inte som den skulle. Teoretiskt sätt så såg det bra ut 
men i praktiken funkade det inte och det slutade med att vi fick hämta upp alla produkterna 
och göra om dem.  
 
Vad tror du det berodde på? 
 
Den första motgången tror jag berodde på att vi inte kvalitetssäkrade tillverkningen. Om 
produkten hade tillverkas exakt så som vi hade beräknat så hade den hållit. Men det berodde 
på slarv i tillverkningen. Vi visste om detta men vi tyckte inte att det spelade så stor roll men 
det visade det sig att det gjorde så där fick vi bita oss själva i svansen. Den andra motgången 
berodde helt enkelt på okunskap. Vi hade helt enkelt inte tänkt på att problemet kunde uppstå. 
Detta problemet borde vi hittat då vi borde tänkt på vad som händer när produkten blir 
snedbelastad.  
 
Vad är den största medgången? 
 
Vi hade ett projekt som började nu i mitten på december och slutade i mitten på januari. Vi 
skulle tillverka en produkt på 6 veckor som vanligtvis brukar ta oss 12 veckor att göra. Så vi 
gjorde det väldigt snabbt och har nästan inte fått ett enda klagomål eller några kvalitetsbrister. 
Här gjorde vi ett riktigt bra jobb.  
 
Vad tror du det berodde på? 
 
Anledningen till att det gick så bra denna gången tror jag har att göra med att kraven från 
kunden var väldigt klara. Vi visste precis vad dem ville ha och vad vi skulle göra.  
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De problem som uppstår under projektets gång, om det nu kan vara något som ni missat 
eller glömt alternativt kanske något som kunden kommer på att de vill ha som ställer till 
problem, vad som helst, så beskriver du att ni efteråt reflekterar över detta, vad det 
berodde på osv. Hur ofta görs detta och dokumenteras det? 
 
Här skiljer det sig beroende på  vad det är. Om kunden kommer med nya krav eller önskemål 
så tar vi fram ett pris på detta och utför det sedan efter godkännande enligt kundens begäran. 
Har vi gjort fel i konstruktionen så bara fixar vi det direkt (innan det blir tillverkat), det är inte 
alltid det blir dokumenterat då. Är det redan tillverkat så kan det vara förknippat med 
kostnader för kunden och att de även kommer med krav till oss. Detta dokumenteras mest i 
mail. 
 
Berätta lite om vad du har för erfarenheter av produktutveckling 
 
Jag började som konstruktör 1997 och har jobbat mycket med att konstruera maskiner och 
inte så mycket konsumentprodukter. Men produktutvecklingsprocessen är ändå väldigt lik 
men man kanske inte tänker lika mycket på produktens design och att den ska se snygg ut 
som man gör när man konstruerar konsumentprodukter.  
 
Hur skulle du beskriva den nuvarande produktutvecklingsprocessen? 
 
Det är väldigt olika beroende på projekt och hur mycket kunskap vi själva har, hur lång tid vi 
har på oss att utföra ett projekt och hur mycket nytänkande och innovation som krävs. Börjar 
vi från noll så tar vi oftast fram olika förslag på olika lösningar utifrån olika aspekter så som 
att produkten ska vara enkel att tillverka etc. Annars genomgår vi de olika faserna 
konstruktion, beräkning, provning, tillverkning och dokumentation i de flesta projektet men 
ibland kan andra faser tillkomma som t.ex. förstudie eller systemsäkerhet.  
 
Hur definierar du hållbar utveckling? 
 
Mycket av dem grejerna vi gör är av stål eller kompositmaterial. Stål är ju återvinningsbart så 
ur den aspekten funkar det bra. Sen finns det ju andra material som t.ex. aluminium och 
rostfritt, och hur bra är det till skillnad från det material vi använder? Vi använder inte så 
mycket det tänket när vi arbetar utan det är mycket krav som styr. Men jag ser det väl som att 
man fundera över vilket material man väljer. Det kan va bättre att ha en rostfri detalj istället 
för ytbehandlad rent miljömässigt. Jag är inte så bra på det där. Det kan ju va så att vi har en 
produkt som rostar. Då måste vi ytbehandla, blästra, och grundmåla. Sen ska den ju 
underhållas under åren. Där kanske det hade varit bättre att använda ett annat material t.ex. 
Sen att man också tänker på att man inte sätter ihop eller använder medel eller 
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tätningsmaterial som inte är miljövänliga. Och att man tänker på vad som händer med 
produkten när den inte ska användas mer. Det är väl så jag ser det när vi konstruerar.  
 
Hur tolkar du innebörden av hållbar utveckling?  
 
Det finns ju hållbarhet på olika sätt. Hur mycket kan vi göra och vad kan vi göra? Vi slänger 
soporna men det finns ju mycket mer man kan göra. Till exempel välja rätt material när vi 
konstruerar eller tänka på det anställda.  
 
Vad innebär hållbar utveckling för dig i ditt vardagliga arbete? 
 
Eftersom vi inte arbetar med det just nu så har det inte så stor inverkan på mitt vardagliga 
arbete.  
 
Varför anser du att det är viktigt att jobba med hållbar utveckling? 
 
För det första så tycker jag att det behöver belysas mycket mer. Vi slösar för mycket resurser 
generellt sätt. Att fortsätta på denna vägen som vi gör och som det ser ut just nu med 
konsumtion på det sättet kommer inte att hålla i all evighet. Vi behöver ju göra någonting. Vi 
har kanske inte har den stora möjligheten att påverka, men vi har en möjlighet att påverka lite. 
Och då tror jag alla behöver göra det dom kan för att det ska bli bättre i framtiden.  
 
Efterfrågas hållbarhet eller är det något som kunden får på köpet?  
 
Nej det efterfrågas inte. Men att skicka med det som ett mervärde skulle kunna vara 
konkurrenskraftigt. För det första så levererar vi mest pappersprodukter, i form av ritningar 
t.ex. Men i våra konstruktioner skulle vi kunna ta hänsyn till detta och belysa det. Till 
exempel att hur vi konstruerar, att vi gör det ur ett hållbarhetsperspektiv. Att de material vi 
väljer är bra för människa och miljö, att vi tänker på produktens hela livscykel, vad händer 
med den när den inte kan användas mer? Etc. Idag växer hållbarhet mer och mer för varje dag 
och det gäller att vi på Semcon är med i framkanten.  
 
Vad har styrdokumenten för betydelse för hur ni arbetar med hållbar utveckling? 
 
Det är ofta så att man har bråttom i ett projekt och har man inte krav på sig att göra vissa saker 
så blir det inte gjort. När vi ska konstruera något och det ska blir färdigt inom en viss tid, så 
kör man bara igång. Ska man då ta hänsyn till vissa saker som t.ex. hållbarhet och man inte 
måste det så känner man kanske att man hellre hoppar över det. Om det däremot är något som 
det är krav på och behöver dokumenteras eller som vi behöver ta hänsyn till i framtagning av 
produkten i produktutvecklingen och det är något som skall göras enligt styrdokument, då blir 
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det gjort. I början kan det kanske kännas jobbigt men efter ett tag så blir det lättare. Man 
behöver inte göra det så himla svårt. Man kanske bara skulle kunna bocka av att vi har tänkt 
på vissa saker ut ett miljö eller hållbarhetsperspektiv och vi har tagit hänsyn till det.  
 
Vad har styrdokumenten för betydelse för tolkningen av hållbar utveckling?  
 
Jag tror det har en stor betydelse eftersom vi lite ute och svävar när. Vi vet inte riktigt vad det 
är eller vad det innebär för oss och det är inte sådär lätt att säga vad det är för något. Det finns 
ju också olika nivåer av hållbarhet och vi vet inte riktigt hur man ska tänka där eller vad vi ska 
lägga vikt vid.  
 
Hur förhåller sig ditt vardagliga arbete för hållbar utveckling till de  
ekologiska/ekonomiska/sociala aspekterna?  
 
Jag tänker inte alltid på det. Det finns ju vissa styrande dokument som är lite framtagna ur 
miljösynpunkt men det handlar mycket om hur vi transporterar oss. Att man ska välja tåg i 
första hand osv. Det är såna aspekter som finns med i styrmedel men det är inte speciellt 
mycket.  
 
På vilket sätt skapar du förutsättningar för att främja hållbar utveckling? 
 
Vi har inte kommit så långt hittills utan vi håller precis på att försöka starta upp detta med att 
få in det.  
 
Hur vet ni att ni att hållbar utveckling tillämpas i det vardagliga arbetet? 
 
Just nu så vet vi inte det. Utan jag tror att det krävs några styrande dokument som vi kan 
använda för att följa upp arbetet.  
 
Har ni några aktiviteter, verktyg eller metoder som används för att stödja 
produktutvecklingsprocessen? 
 
Vi har haft en checklista för miljöaspekter men det användes inte. Den har försvunnit och 
finns idag inte med i dagens dokument. Annars används inga mallar, verktyg eller metoder för 
att stödja processen.  
 
Hur kan aktiviteter, metoder och verktyg att förbättra kund, användare och 
hållbarhetsfokus? 
 
Det kan absolut förbättra vårt hållbarhetsarbete och få oss att börja arbeta med det.  
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Intervju  
 
Daniel Gunnarsson Ohlson, Industridesigner 
 
Hur ser ett projekt ut?  
 
Olika projekt ser alltid väldigt olika ut, men vi försöker följa dessa faser:  
 
1. research, insight, benchmark etc. 
2. Ideation, idé- skissarbete 
3. Konceptframtagning (2-3 koncept) 
4. Konceptval och refinement av design etc. 
5. Leverans av 3d, uppföljning etc 
 
Berätta lite om vad du har för erfarenheter av produktutveckling: 
 
10 år som produktdesigner. Jag har arbetat brett gällande typ och storlek av projekt samt både 
mot stora och små kunder. Tex. SJ, Bombardier, ESAB, Wideco, Dometic, etc. 
 
Hur definierar du hållbar utveckling? 
 
Vid en hållbar utveckling, använder vi våra resurser och tillgodoser våra behov på ett sådant 
sätt att vi garanterar kommande generationer samma möjlighet. Dvs. vi tar hänsyn och ansvar 
för hur vi använder ändliga resurser, hur vi minimerar föroreningar etc.. 
 
Varför anser du att det är viktigt att jobba med hållbar utveckling?   
 
Vi är tvungna för att nå de miljömål som är satta, och de behöver vi nå för att inte äventyra 
kommande generationers möjligheter. 
 
Vad har styrdokumenten för betydelse för hur ni arbetar med hållbar utveckling? 
 
De blir krav i en kravspecifikation som används i arbetet. 
 
På vilket sätt skapar du förutsättningar för att främja hållbar utveckling? 
 

Skaffar mig kunskap och gör val som främjar hållbar utveckling. 
 

Har ni några aktiviteter, verktyg eller metoder som används för att stödja 
produktutvecklingsprocessen i ert hållbarhetsarbete? 
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Vi arbetar på att ta fram verktyg. 
 
Ni arbetar mycket med produktutveckling baserat på mänskliga beteende. Vad innebär 
detta för dig? 
 

Användaren är där allt startar och utgår ifrån. 
 
På vilket sätt tycker du att ni arbetar med detta? 
 
Alltid, designprocessen utgår ifrån den frågeställningen. 
 
Tror du att aktiviteter (workshops), mallar, metoder och verktyg förbättra ert kund, 
användare och hållbarhetsfokus? 
 
Beror på hur de är utformade. 
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Bilaga B  
 
Förhandsvisning av Semcon Tool Guide 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 

61  



 
 
 
 
 
 
 

62  



 
 
 
 
 
 
 

63  



 
 
 
 
 
 
 

64  



 
 
 
 
 
 
 

65  

 



 
 
 
 
 
 
 

66  



 
 
 
 
 
 
 

67  

 



 
 
 
 
 
 
 

68  

 



 
 
 
 
 
 
 

69  

 



 
 
 
 
 
 
 

70  



 
 
 
 
 
 
 

71  



 
 
 
 
 
 
 

72  



 
 
 
 
 
 
 

73  



 
 
 
 
 
 
 

74  



 
 
 
 
 
 
 

75  



 
 
 
 
 
 
 

76  



 
 
 
 
 
 
 

77  



 
 
 
 
 
 
 

78  



 
 
 
 
 
 
 

79  



 
 
 
 
 
 
 

80  



 
 
 
 
 
 
 

81  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik, 371 79 Karlskrona 


