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Sammanfattning 

Titel: ”From Mess to Less – en kvalitativ studie om hur förpackningsfria dagligvarubutiker arbetar 

med hållbarhet ur tre dimensioner” 

Författare: Ebba Andersson och Ellen Forsgren 

Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, KSMK65, VT 2017  

Handledare: Johan Hultman 

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. 

 

Studieobjekt: Förpackningsfria dagligvarubutiker. 

Problembakgrund: Studien grundar sig i problematiken om förekommande avfall och ohållbara 

konsumtionsmönster gällande dagligvaror.  

Syfte: Syftet är att bidra till förståelse för hur butikskonceptet kan gynna hållbar utveckling av 

dagligvaruhandeln. Vidare är syftet att diskutera faktorer som kan främja en framtida expansion i 

norra Europa.  

Frågeställning: Vilka hållbarhetsstrategier utgår dagligvarubutiker med ett förpackningsfritt 

sortiment från och hur kommer de till uttryck i praktiken? 

Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer, 

dokumentanalyser och observationer. 

Teoretisk referensram: Triple bottom line, waste management och hållbar service. 

Slutsatser: Studien visar att samtliga dimensioner av hållbarhet har avgörande roller för 

butikskonceptets existens och utveckling. Vidare är marknaden redo för butikskonceptet, dock krävs 

det att vissa kriterier uppfylls. Slutligen visar studien att butikskonceptet sprider sitt budskap om att 

verka för en hållbar utveckling genom olika strategier, vilka är kopplade till de tre dimensionerna av 

hållbarhet.  

Nyckelord: Hållbar dagligvaruhandel, förpackningsfria butikskoncept, managementperspektiv, 

hållbarhetsstrategier.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Förenta Nationerna har satt upp 17 globala mål gällande hållbar utveckling som ska förändra världen 

fram till år 2030. Ett av målen är hållbar konsumtion och produktion vilket handlar om att främja 

hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Det handlar om en effektiv användning av resurser, 

minskad påverkan från farliga kemikalier och hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för 

försörjningen. Enligt organisationen är målet nödvändigt för att minska negativ påverkan på klimat, 

miljö och människors hälsa. Målet innebär således inte bara globala miljömässiga fördelar utan även 

sociala och ekonomiska fördelar. Det handlar exempelvis om näringslivsutveckling på en global 

marknad, ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och följaktligen minskad 

fattigdom. (Globala målen, 2017).  

 

I syfte att minska negativ påverkan på klimat och miljö har Europeiska Unionen bland annat beslutat 

om en lagstiftning som ger direktiv för hantering av avfall. Direktivet antaget av den svenska 

miljöbalken och benämns som avfallstrappan eller avfallshierarkin och består av fem metoder som 

styr hur avfall ska tas om hand. I första hand ska avfall förebyggas, i andra hand återanvändas, i 

tredje hand återvinnas, i fjärde hand förbrännas för att utvinna energi och om inte det är möjligt är 

den slutliga metoden deponi, vilken helst ska undvikas. (Naturskyddsföreningen, 2015). 

 

År 1975 påbörjades mätningar av det svenska hushållsavfallet, vilka sedan dess totalt sett har ökat 

mängdmässigt fram tills idag (Avfall Sverige, 2016). Enligt Avfall Sverige (2016) var det 

genomsnittliga hushållsavfallet i Sverige närmare 500 kilo per person år 2015. En del av 

hushållsavfallet består av förpackningsavfall, vilket inom Europeiska Unionen i genomsnitt är 156 

kilo per person och år (Europeiska kommissionen, 2017). En orsak till den ökade mängden avfall är 

den ständigt ökande konsumtionen (Sveriges Radio, 2014; Naturskyddsföreningen, 2015). Enligt en 

rapport från Europeiska kommissionen (2017) minskade visserligen det kommunala avfallet per 

capita mellan åren 2008 och 2010. Under samma period minskade också det deponerade avfallet 

samtidigt som en ökning skedde av materialåtervinning och förbränning som gav energiåtervinning 

(Europeiska kommissionen, 2017). Experter menar dock att minskningen endast var tillfällig på 

grund av den rådande finanskrisen (Sveriges Radio, 2014). 

 

Under år 2015 beslutade Europeiska Unionen att dess medlemsstater ska minska förbrukningen av 

plastbärkassar i syfte att reducera förpackningsavfallet, och åtgärda medföljande miljöproblem 



 5 

(Dagens Nyheter, 2016). Frankrike är ett av länderna som har vidtagit åtgärder då hälften av alla 

plastbärkassar i landet slängs i naturen (Dagens Nyheter, 2016). I juli år 2016 förbjöds således tunna 

plastbärkassar som bland annat finns i landets dagligvarubutiker (Dagens Nyheter, 2016). Den nya 

lagen medförde att dagligvaruhandeln blev tvungen att tänka om då förbjudet bidrog till en markant 

förändring när plastbärkassarna inte längre fick säljas (Sveriges Radio, 2016).  

 

I takt med samhällets utveckling har intresset för att arbeta med hållbarhet ökat inom handeln då det 

har visat sig ge lönsamhet på både kort och lång sikt (Svensk Handel, 2015, s. 3ff.). Idag arbetar 

majoriteten av alla handelsföretag med hållbarhet och generellt gäller att stora företag är mer 

engagerade än mindre (Svensk Handel, 2015, s. 3ff.). Filosofin om att styra detaljhandeln utifrån 

miljömässiga dimensioner har funnits sedan många år (Lai et al., 2010; Thompson, 2007). Trots det 

är ett problem att hållbarhet idag sällan är tongivande i detaljhandelsföretag, även om de innehar en 

nyckelroll utifrån sin position mellan producenter och konsumenter (Fuentes & Fredriksson, 2016, 

s. 492f.). Begreppet hållbar detaljhandel omfattar både miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet, vilka exempelvis handlar om att begränsa utsläpp, ta miljömässigt ansvar gällande 

sortiment och uppnå ekonomisk lönsamhet på lång sikt (Svensk Handel, 2015, s. 3ff.). De senaste 

åren har utvecklingen gått snabbt och idag finns ofta en helhetssyn på hållbarhet inom handelsföretag, 

vilken väl överensstämmer med målet om att bidra till en hållbar utveckling (Svensk Handel, 2015, 

s. 3ff.). Idag finns en större efterfrågan hos konsumenterna inom dagligvaruhandeln, i jämförelse 

med sällanköpshandeln, att aktivt arbeta med hållbarhet ur ett helhetsperspektiv (Svensk Handel, 

2015, s. 11f.). Enligt Svensk Handel (2015, s. 11f.) har företag inom dagligvaruhandeln därför ännu 

mer att vinna på att engagera sig i frågor som rör hållbarhet.  

 

Som ett svar på problematiken om avfall och miljömässig hållbarhet inom dagligvaruhandel har en 

trend kring förpackningsfria butikskoncept vuxit fram i Europa de senaste åren (Sydsvenskan, 2016). 

Butikskonceptet syftar till att konsumenter enbart ska handla det som är nödvändigt, reducera avfall 

och således bidra till en hållbar utveckling genom att handla varor i lösvikt och undvika 

förpackningar (Sydsvenskan, 2016). Trenden kring dessa dagligvarubutiker grundar sig i ett ökat 

intresse för filosofin zero waste, vilken uppmuntrar till att inte skapa något avfall (Sydsvenskan, 

2016). Zero waste bygger bland annat på att inget avfall ska deponeras och förespråkar således ett 

cirkulärt och naturligt flöde av resurser och material, i syfte att förlänga dess livscykler (Song et al., 

2015, s. 200). I förlängningen innebär det att resurser och material i så stor utsträckning som möjligt 

ska återanvändas (Song et al., 2015, s. 200).  
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Forskningsområdet om förpackningsfria dagligvarubutiker är relativt oberört och således ett område 

som bör undersökas vidare. Den forskning som finns om förpackningsfria dagligvarubutiker 

behandlar hur butikerna kan påverka leverantörskedjan ur miljömässiga och sociala aspekter 

(Beitzen-Heineke et al., 2016). Orsaken kan härledas till det förpackningsfria butikskonceptets 

framväxt på marknaden, vilket har bidragit till att ett forskningsgap har uppstått inom 

dagligvaruhandeln. Området bör därför stärkas med ytterligare vetenskaplig forskning för att 

överkomma gapet som uppstått, och för att skapa förståelse för butikskonceptet. Då butikskonceptet 

är grundat i att minska avfall och främja hållbara konsumtionsmönster, är det relevant att undersöka 

vilka strategier som tillämpas för att gynna en hållbar utveckling och främja en expansion.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att bidra till förståelse för hur dagligvarubutiker med ett förpackningsfritt 

sortiment kan gynna en hållbar utveckling av dagligvaruhandeln. Vidare är syftet att diskutera 

faktorer som kan främja en framtida expansion i norra Europa. Syftet resulterar i följande 

frågeställning: 

 

• Vilka hållbarhetsstrategier utgår dagligvarubutiker med ett förpackningsfritt sortiment ifrån 

och hur kommer de till uttryck i praktiken? 

 

1.3 Disposition 

I nästa kapitel beskrivs vårt metodval och tillvägagångssätt. Mot bakgrund av studiens syfte som 

handlar om hur förpackningsfria dagligvarubutiker kan bidra till en hållbar dagligvaruhandel lämpar 

sig en kvalitativ metod. Då det är ett specifikt butikskoncept som undersöks tillämpas vidare en 

kvalitativ fallstudie. I följande kapitel presenteras teorier och tidigare forskning om förpackningar, 

hållbarhetsarbete inom dagligvaruhandeln samt hållbar service ur ett managementperspektiv. 

Hållbarhetsarbetet som presenteras innefattar triple bottom line och waste management. Teorierna 

utgör grunden för den empiriska insamlingen som analyseras utifrån tre teman, vilket sker i kapitlet 

som följer. Analysens tre teman baseras på frågeställningarna: Varför finns förpackningsfria 

dagligvarubutiker? Är marknaden redo för förpackningsfria dagligvarubutiker? Hur sprider 

förpackningsfria dagligvarubutiker sitt budskap? I det avslutande kapitel fastställs och diskuteras 

studiens slutsatser, vilket gör att frågeställningen besvaras och syftet uppfylls. Slutligen uppmuntras 

förslag på framtida forskning inom området.  Dispositionen illustreras i Figur 1. 
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Figur 1. Disposition. Egenkomponerad. 
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2. Metod 

 

I metodkapitlet presenteras inledningsvis en kvalitativ forskningsstrategi med tillhörande fallstudie 

eftersom studiens syfte är att skapa en förståelse. Vidare beskrivs studiens tillvägagångssätt och 

urvalsprocess. Följaktligen presenteras genomförandet av empiriinsamlingen som följs av en 

presentation av det empiriska underlaget. Därefter beskrivs transkribering och skapandet av teman 

samt hur vi har förhållit oss till etik och tillförlitlighet.  

 

2.1 Övergripande metodval 

Den här studien kommer att bidra till en förståelse för hur dagligvarubutiker med ett förpackningsfritt 

sortiment kan gynna en hållbar utveckling av dagligvaruhandeln. För att skapa en förståelse och 

således uppfylla syftet, samt besvara frågeställningen, har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats. 

Enligt Bryman (2011, s. 340) skapas en förståelse genom en kvalitativ forskningsstrategi, vilken 

handlar om att göra tolkningar och således fokusera på ord framför siffror. Traditionellt har kvalitativ 

forskning en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, vilket innebär att teorin framkallas 

utifrån de praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2011, s. 340). I vår studie har den induktiva 

ansatsen kombinerats med en deduktiv ansats för att tillgodose vårt syfte på ett optimalt sätt. Enligt 

Bryman (2011, s. 26ff.) innebär en deduktiv ansats att forskaren utgår från teori framför resultat, 

vilket vanligtvis förknippas med en kvantitativ forskningsstrategi. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 

4) definierar en kombination av en induktiv och en deduktiv ansats som en abduktiv ansats, vilken 

innebär att empirin utvecklas gradvis och teorin anpassas och justeras löpande. En abduktiv ansats 

konstruerar på så sätt något gemensamt, vilket skapar en djupare förståelse för det studerade ämnet, 

samtidigt som den förebygger risken att någon av delarna formar den andra i felaktig riktning 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). Med utgångspunkt i en abduktiv ansats skapade vi 

inledningsvis därför en preliminär teoretisk referensram. Vidare utvecklade och anpassade vi teorin 

i takt med den empiriska insamlingen i syfte att få en djupare förståelse för det studerade ämnet.  

 

Vi har antagit en hermeneutisk epistemologi eftersom studiens syfte är att bidra till en förståelse av 

förpackningsfria dagligvarubutiker. Enligt Bryman (2011, s. 29ff.) är en hermeneutisk epistemologi 

tolkande, och handlar om att lyckas fånga den subjektiva innebörden av sociala handlingar. Vidare 

har studien en ontologisk ståndpunkt och utgår från konstruktionismen. En konstruktionistisk ansats 

handlar om att sociala företeelser och kategorier är socialt konstruerade, där individen påverkar 

kontexten (Bryman, 2011, s. 37f.). Anledningen till valet av ontologisk ståndpunkt grundar sig i att 
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alla individer konstruerar sin egen verklighet, vilket stödjer studiens syfte som handlar om att bidra 

till en förståelse för dagligvarubutiker med ett förpackningsfritt sortiment.  

2.1.1 Fallstudie  

Den här studien har tillämpat en kvalitativ fallstudie som forskningsdesign då vi undersöker ett 

specifikt butikskoncept. En fallstudie handlar om att göra en detaljerad undersökning av ett enda fall, 

exempelvis ett specifikt ämne eller en viss organisation (Bryman, 2011, s. 73). Butikskonceptet som 

undersöks kan således ses som ett fall. Avsikten med fallstudier är att åskådliggöra den komplexitet 

och specifika natur som särskilda fall visar (Bryman, 2011, s. 73). Enligt Bryman (2011, s. 74) är det 

vanligt förekommande att forskare som tillämpar fallstudiedesign förespråkar kvalitativa metoder 

med intervjuer. Då studien ämnar till att bidra till en förståelse är det relevant att tillämpa kvalitativa 

intervjuer i vår fallstudie.  

2.2 Studiens tillvägagångssätt  

Studien introducerades genom en litteraturstudie av befintliga teorier som kan kopplas till 

forskningsområdet i syfte att upptäcka ett gap att fördjupa sig i. Därefter fastställdes forskningsgapet. 

Följaktligen genomfördes en insamling av relevant litteratur för att vidare skapa en preliminär 

teoretisk referensram. Utifrån den preliminära referensramen skapades en intervjuguide som blev 

underlag för den empiriska insamlingen. Empiriinsamlingen följdes av bearbetning av materialet 

genom transkribering. Utifrån den insamlade empirin anpassades teorin för att slutligen kunna 

fastställas i den slutliga teoretiska referensramen. Därefter upprättades teman utifrån empirin med 

stöd av teorin för att skapa en analysstruktur. Vidare analyserades teorin och empirin i samverkan 

utifrån studiens uppsatta teman som resulterade i slutsatser och en slutdiskussion. Studiens 

tillvägagångssätt illustreras i Figur 2. 

 



 10 

 

 

Figur 2. Studiens tillvägagångssätt. Egenkomponerad.  
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av butikskonceptet i vår omgivning. Vidare underlättades urvalsprocessen då antalet butiker 

begränsades. I vår studie använde vi oss av ett snöbollsurval. Genom ett snöbollsurval inleder 

forskaren kontakt med ett fåtal relevanta individer som sedan hjälper forskaren att få kontakt med 

flera respondenter (Bryman, 2011, s. 196). Vi började vår urvalsprocess med en identifiering av vilka 

butiker som fanns tillgängliga i vårt närområde. Därefter kontaktade vi personer med ledande 
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relevanta kandidater till vår studie. Ett snöbollsurval passade oss väl eftersom vi fick hjälp av 
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populationen svårtolkad eftersom den skulle motsvara samtliga butiker med ett förpackningsfritt 

sortiment. Då det här är en begränsad studie har vi enbart identifierat sju butiker i norra Europa. Fyra 

av butikerna är fullständigt förpackningsfria, medan resterande tre butiker har ett sortiment som är 
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2.4 Genomförande av empirisk insamling 

2.4.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Den huvudsakliga delen av vårt empiriska material utgörs av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. En kvalitativ forskningsstrategi består främst av kvalitativa intervjuer, vilka kan utföras 

i olika former, och exempelvis i fallstudier (Bryman, 2011, s. 74). Att kvalitativa intervjuer är 

semistrukturerade innebär att forskaren utgår från en intervjuguide med specifika teman där 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på ett personligt sätt (Bryman, 2011, s. 414). 

Intervjuaren har möjlighet att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden men som knyter an till 

tidigare svar från respondenten (Bryman, 2011, s. 414). Semistrukturerade intervjuer tillämpades 

eftersom studien syftar till att bidra med en förståelse, vilket gör det relevant med välutvecklade 

svar. Samtliga intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjuguiden var 

översattes till engelska då två butiker intervjuades på detta språk (se Bilaga 2). Strukturen på 

intervjuguiderna var samma eftersom det bidrog till tillförlitlighet i analysen. Intervjuguiden 

utformades från vår teoretiska referensram för att skapa en koppling till ämnet och uppfylla syftet. 

Strukturen utgick från triple bottom line, som handlar om hållbarhet utifrån tre dimensioner: 

miljömässiga, sociala, ekonomiska. Utöver detta fanns frågor om waste management och hållbar 

service. Vidare fanns även frågor om butikskonceptet, utmaningar och framtidsvisioner. 

Intervjuguiden reviderades och ett fåtal frågor korrigerades under arbetets gång då det ansågs 

nödvändigt. Ett fåtal respondenter kontaktades efter intervjun då vissa svar behövde utvecklas.  

 

Den inledande fasen av intervjuerna var att kontakta respondenterna. Vi valde att enbart skicka en 

förklaring till vad intervjuernas innehåll och inte delge hela intervjuguiden. Enligt Bryman (2011, s. 

597) kan tillgång till en fullständig intervjuguide påverka respondenternas spontanitet i hur de 

uttrycker svaren i intervjun. Intervjuerna genomfördes dels på plats i butikerna och dels över Skype 

eller telefon. Valet av plats för genomförande baserades på geografiska avstånd. Vi genomförde 

intervjuerna på lugna platser för att inget externt skulle påverka kvaliteten på inspelningen. Buller 

kan påverka kvaliteten på inspelningen eftersom en mikrofon inte fungerar lika bra som ett öra 

(Bryman, 2011, s. 421). Vidare varade intervjuerna i cirka 30 - 60 minuter. För att skapa en tydlig 

struktur i intervjuerna ställde en av oss frågor medan den andra antecknade. Utöver anteckningar 

valde vi även att spela in intervjuerna, i samtycke med respondenterna, för att underlätta vid 

bearbetning av materialet. Att enbart anteckna kan leda till avsaknad av specifika och personliga 

uttryck av respondenter (Bryman, 2011, s. 420). Intervjuerna diskuterades i anslutning till 

genomförandet för att kunna underlätta analysarbetet.  
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2.4.2 Dokumentanalyser  

Utöver de kvalitativa intervjuerna har dokumentanalyser tillämpats på butikernas hemsidor. Syftet 

med dokumentanalyserna var att komplettera intervjuerna för att få en bredare bild av butikernas 

verksamheter. En anledning var även att få den mängd empiriskt material som krävs för studier av 

denna omfattning. Analys av dokument från internet kan kopplas till en kvalitativ forskningsstrategi 

(Bryman, 2011, s. 499). Bryman (2011, s. 499) förklarar att det är vanligt att teman framkommer vid 

analys av dokument från internet. Vid genomförandet skrevs samtliga sidor på respektive hemsida 

ut och analyserades var för sig. Dokumentanalyserna utgick från samma teman som intervjuguiden 

byggdes utifrån, vilka kan härledas till vår teoretiska referensram. Sammanställning av 

dokumentanalyserna skedde genom anteckningar. Förutom att dokumentanalyserna tillämpas tydligt 

löpande i analysen syftar allmänna resonemang om butikerna både till dokumentanalyser och 

intervjuer.  

2.4.3 Observationer 

Empiriinsamlingen bestod även av två deltagande observationer i syfte att skapa förståelse för det 

studerade butikskonceptet. Observationerna handlade inte om empiriinsamling, utan för hur 

butikskonceptet fungerar i praktiken. Enligt Alvehus (2013, s. 93) är observationers ambition att 

studera vanligt förekommande situationer. En deltagande observation förknippas ofta med kvalitativ 

forskning och innebär att forskaren befinner sig i den studerade miljön och får en bild av hur 

individerna uppträder, samt vilken mening de hänför miljön och beteendet (Bryman, 2011, s. 

266).  Butikerna som observerades var G och M eftersom de är lokaliserade i vårt närområde. En av 

butikerna är fullständigt förpackningsfri, till skillnad från den andra som har ett delvis 

förpackningsfritt sortiment. Skillnaden mellan butikerna såg vi som fördelaktig eftersom studien 

innefattar undersökning av båda sorter.  
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2.5 Presentation av empiriskt underlag 

 

Tabell 1. Empiriskt material. Egenkomponerad.  

 

Studiens empiri grundar sig som tidigare nämnt i sju förpackningsfria dagligvarubutiker i norra 

Europa. Vi har valt att anonymisera respondenterna, butikerna och hemsidorna. Enligt Bryman 

(2011, s. 138) är anonymitet även en fråga om konfidentialitet där personlig information bör hanteras 

på ett varsamt sätt. Syftet med anonymiseringen är att skydda respondenternas identitet och att fokus 

inte ska vara på specifika butiker utan butikskonceptet i sin helhet. I Tabell 1 sker en redogörelse av 

information om det empiriska underlaget. I tabellen framgår om butikerna har ett fullständigt eller 

delvis förpackningsfritt sortiment. Det finns information om datum och tid samt plats och språk för 

intervjuerna. Vidare presenteras antalet sidor för dokumentanalyserna samt tid för observationerna. 

Utöver tabellen beskrivs nedan varje butik med mer information i syfte att skapa en förståelse för det 

empiriska underlaget.  

Butik L 

Butik L är en fullständigt förpackningsfri butik lokaliserad centralt i Köpenhamn. Butiken grundades 

i februari år 2016 och tillhandahåller över 300 produkter i sitt sortiment. Butiken finns tillgänglig på 

en hemsida samt de sociala medierna Facebook och Instagram. Respondent A är 

kommunikationsansvarig för butiken. Respondentens modersmål är danska och vi valde därför att 

genomföra intervjun på engelska då språket ansågs vara optimalt för båda parter.  

Butik Fullständigt 

eller delvis 

förpackningsfria 

Datum och tid för 

intervjuer 
Plats för 

intervjuer 
Språk för 

intervjuer  
Datum och 

antal sidor 

dokumentanalys 

Tid för 

observation    

 Butik L Fullständigt 2017-03-31 

(32:00) 
Skype Engelska 2017-03-31 

9 sid 

- 

Butik G Fullständigt 

 

2017-04-03 

(47:00) 
Butik Svenska 2017-04-03 

7 sid 

(35:00) 

Butik W  

Fullständigt 

2017-04-06 

(48:00) 
Skype Svenska 2017-04-06 

3 sid 

- 

Butik M Delvis 2017-04-24 

(70:00) 
Butik Svenska 2017-04-24 

17 sid 

(30:00) 

Butik F Delvis 2017-05-04 

(45:00) 
Telefon Svenska 2017-05-04 

8 sid 

- 

Butik E Fullständigt 2017-05-09 

(35:00) 
Skype Engelska 2017-05-09 

10 sid 
- 

Butik P Delvis 2017-05-15 

(36:00) 
Telefon Svenska 2017-05-15 

32 sid 

- 
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Butik G 

Butik G är en fullständigt förpackningsfri butik som är lokaliserad centralt i Malmö. Butiken 

öppnades i november år 2016 och har en yta på 6 kvm och tillhandahåller 177 produkter i sitt 

sortiment. Butiken har en hemsida och finns tillgänglig på Facebook och Instagram. Vår respondent 

för butiken var grundaren R som kommer från Storbritannien men har bott i Sverige sedan nio år. 

Språkmässigt fanns en problematik vid intervjun eftersom respondenten blandade svenska och 

engelska. Vi gjorde dock bedömningen att blandningen av språk inte skulle ha en nämnvärd påverkan 

på resultatet av intervjun.  

Butik W 

Butik W är en fullständigt förpackningsfri butik som kommer att öppnas i Stockholm under 

sommaren år 2017. Butiken förväntas tillhandahålla 400 produkter på en yta av 60 kvm. Butiken 

finns tillgänglig på en hemsida samt via Facebook, Instagram och Twitter. Vår respondent var 

butiksgrundaren M.  

Butik M 

Butik M är en delvis förpackningsfri butik som kommer att öppna under sommaren år 2017 i 

Helsingborg. Butiken kommer att ha en yta på 100 kvm. Det finns ingen tillgänglig information om 

mängden produkter i sortimentet. Butiken har en hemsida och finns tillgänglig Facebook. 

Respondenterna för butiken var grundarna H och W. 

Butik F 

Butik F är en delvis förpackningsfri butik som finns är lokaliserad i Göteborg och grundades år 1984. 

Det finns inga specifika uppgifter om antalet förpackningsfria produkter i sortimentet. Butiken har 

en hemsida och finns tillgänglig Facebook och Instagram. Respondenten var butiksgrundaren B.  

Butik P  

Butik P är en delvis förpackningsfri butik som är en del i en kedja bestående av tre butiker i 

Stockholm. Butiken grundades år 2015. Det finns ingen information om antalet förpackningsfria 

produkter. Butiken har en hemsida samt finns tillgänglig på Facebook och Instagram. Vår respondent 

var butikschefen D.  

Butik E  

Butik E är en fullständigt förpackningsfri butik som ligger i Storbritannien och öppnade i mars år 

2017. Butiken tillhandahåller över 150 produkter och har en hemsida, Facebooksida samt ett 
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Instagramkonto. Respondenten var grundaren N vars modersmål var engelska, vilket även utgjorde 

språkvalet för intervjun.        

2.6 Transkribering och skapande av teman  

Vi valde att kontinuerligt bearbeta och sammanställa intervjuerna till transkriberingar efter 

genomförandet. Transkribering förenklar hantering av analysarbete, samt skapar en förståelse för 

materialet (Ryen, 2004, s. 58). Trots att vi var två personer som transkriberade valde vi att utgå från 

samma struktur i utförandet för att öka tillförlitligheten. Det var av betydelse att skapa 

transkriberingar eftersom de utgör grunden för analysarbetet. Transkribering är fördelaktigt eftersom 

forskare kan skapa en medvetenhet om vilka teman som framkommer (Bryman, 2011, s. 429 f.). 

Under intervjuerna och dokumentanalyserna såg vi återkommande ämnen, vilket bidrog till teman i 

analysen. Det skapade en struktur mellan teori, empirin och analys. Bryman (2011, s. 430) beskriver 

att analysen kan göras till en kontinuerlig process om den kopplas till tematiseringen. Genomgången 

av vårt empiriska material resulterade i följande tre teman:  

 

Tema 1: Varför finns förpackningsfria dagligvarubutiker? 

Tema 2: Är marknaden redo för förpackningsfria dagligvarubutiker? 

Tema 3: Hur sprider förpackningsfria dagligvarubutiker sitt budskap?  

 

2.7 Etiska principer och tillförlitlighet  

Vi har haft ett etiskt förhållningssätt i vårt arbete där vi utgått från fyra etiska principer. Etiska 

principer som bör tas i beaktning under kvalitativa studier är samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131f.). Vi inledde intervjuerna med 

att berätta om syftet, att deltagandet var frivilligt samt att respondenterna hade möjlighet att avsluta 

intervjun när de ville. Materialet användes endast i studiens syfte och bevarades på ett säkert sätt så 

att ingen obehörig fick tillgång till det.  

 

Tillförlitlighet appliceras på kvalitativa studier genom fyra steg: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). Kriteriet trovärdighet 

berör hur väl forskarens resultat stämmer överens med andra beskrivningar av den sociala verklighet 

som är relevant för studien (Bryman, 2011, s. 355). För att arbeta med trovärdigheten lät vi den vara 

grundläggande och genomgående för studien. Kriteriet överförbarhet handlar om i vilken 

utsträckning resultaten är applicerbara på andra sammanhang där täta beskrivningar är en 
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förutsättning (Bryman, 2011, s. 355). I studien har vi tillämpat överförbarhet genom att presentera 

tydliga resultat och problematisera dem. Kriteriet pålitlighet innebär att forskarna ska ha ett 

granskande förhållningssätt, vilket i förlängningen hanteras genom skapandet av en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av hela forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 355). Vi har arbetat med 

kriteriet genom att låta utomstående personer läsa och kritiskt granska vår text. Vi har även skapat 

transparens genom att vara tydliga i vårt tillvägagångssätt. Kriteriet om möjligheten att styrka och 

konfirmera handlar om att forskarna ska säkerställa att de har agerat i god tro (Bryman, 2011, s. 355). 

I enlighet med kriteriet och övriga delar av tillförlitligheten har vi agerat i god tro för att säkerställa 

en etiskt korrekt studie.  
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3. Teoretisk referensram  

 

I följande avsnitt presenteras teori i syfte att ge läsaren förståelse för förpackningar och 

hållbarhetsarbete inom dagligvaruhandeln. De områden som berörs är triple bottom line, waste 

management och hållbar service, vilka tillsammans utgör den teoretiska referensramen. 

 

3.1 Förpackningars närvaro i dagligvaruhandeln 

I syfte att skapa förståelse för varför det förpackningsfria butikskonceptet har utvecklats de senaste 

åren är det relevant att ha kunskap om vilka förpackningar som förekommer i dagligvaruhandeln. 

Förpackningar är en del av hushållsavfallet och nödvändiga för att skydda varan på vägen från sitt 

ursprung till sin slutdestination (Dixon-Hardy & Curran, 2009, s. 1199). Förpackningar finns i tre 

varianter: primära, sekundära och transit (Dixon-Hardy & Curran, 2009, s. 1199f.). Primära 

förpackningar är de som direkt omsluter varan och sekundära förpackningar är de som paketerar de 

primära förpackningarna, exempelvis kartonger och plast (Dixon-Hardy & Curran, 2009, s. 1199). 

Förpackningar som räknas som transit är de som möjliggör att primära och sekundära förpackningar 

kan transporteras till sin slutdestination, exempelvis lastpallar av trä eller vagnar i metall (Dixon-

Hardy & Curran, 2009, s. 1199f.).  

3.2 Hållbarhetsarbete inom dagligvaruhandeln 

I takt med att konsumtionen har ökat har andelen avfall per capita stigit (Song et al., 2015, s. 205). I 

det moderna samhället ses avfall som en symbol för ineffektivitet och som ett tecken på att resurser 

inte allokeras på ett optimalt sätt (Song et al., 2015, s. 199). Studier visar att ju högre BNP ett land 

har, desto större blir människors köpkraft och konsumtion, vilket i sin tur bidrar till ökat avfall 

(Zaman & Swapan, 2016, s. 34). När avfall skapas bidrar det bland annat till ökad användning av 

energi och vatten, negativ påverkan på naturens resurser, förorening av miljö och ekonomiska 

kostnader (Song et al., 2015, s. 199).  

3.2.1 Tre dimensioner av hållbarhet 

Hållbarhet är ett komplext begrepp som kan definieras på flera sätt. Elkington (1999, s. 70) menar 

att hållbarhet måste definieras ur ett bredare perspektiv än ur det traditionella ekonomiska 

perspektivet. Miljömässig kvalitet och social rättvisa är två aspekter som bör inkluderas i begreppet 

(Elkington, 1999, s. 70). Elkington (2006, s. 523) har därför definierat hållbarhet genom modellen 

triple bottom line (hädanefter benämnt TBL) som förklarar att verksamheter skapar värde genom tre 

dimensioner: miljömässiga, sociala och ekonomiska. Modellen tar avstamp i den grundläggande 
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frågan om varför verksamheter finns till (Elkington, 2006, s. 524). Elkington (1999, s. 70) fastslår 

att det intressanta inte är dimensionerna var för sig, utan att det är de gemensamma zonerna där de 

överlappar varandra som är intresseväckande. Enligt annan forskning kan modellens dimensioner 

även beskrivas som people, planet och profit (Giminez et al., 2012, s. 149). I denna studie kommer 

miljömässig, social och ekonomisk att användas eftersom dessa har bedömts mest relevanta. 

Modellen presenteras i Figur 3.  

 

 

 
Figur 3. Triple bottom line, tre dimensioner av hållbarhet. Egenkomponerad med inspiration från Elkington 

(1999).   

 

Idag är TBL ett väletablerat begrepp som används i flera organisatoriska sammanhang där balansen 

mellan de tre dimensionerna är central (Elkington, 2006, s. 524). Giminez el al. (2012, s. 157) 

konstaterar att en verksamhets externa program som exempelvis samarbeten inom leverantörskedjan 

kan påverka interna resultat och samtidigt förbättra kunders och leverantörers miljömässiga och 

sociala resultat. Wilson (2015, s. 433) poängterar att de tre dimensionerna kan skapa 

konkurrensfördelar för verksamheter inom detaljhandeln. Exempelvis kan verksamheter nå 

konkurrensfördelar gällande klimatförändringarna om de lyckas se möjligheter i förhållande till 

konkurrenter som väljer att inte anpassa sina verksamheter efter hållbara perspektiv (Wilson, 2015, 

s. 443). För att applicera TBL krävs det att dimensionerna byggs in i verksamhetens värdegrund och 

anpassas efter den marknad som verksamheten vill verka på (Elkington, 2006, s. 524). Elkington 

(1999, s. 71) argumenterar för att synen på miljömässig kvalitet, social rättvisa och företagsetik 

behöver utmanas. Detta är något som kräver en bredare förståelse för finansiella och fysiska former 

av naturkapital, mänskligt kapital och socialt kapital (Elkington, 1999, s. 71).  

 

Miljömässiga

EkonomiskaSociala
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Hållbarhet ur ett miljöperspektiv handlar främst om hur samhället kan möta dagens behov utan att 

behöva kompromissa med framtidens generationer och deras behov (Wilson, 2015, s. 433). 

Miljömässig hållbarhet kopplas traditionellt till minskat avfall, reduktion av föroreningar, 

energieffektivitet, utsläppsminskning, minskad konsumtion av skadliga och farliga material samt 

minskad frekvens av miljöolyckor (Giminez et al., 2012, s. 150). Ekosystemet påverkas av aktörerna 

som verkar i det och varierar således över tid och rum (Elkington, 1999, s. 80). Elkington (1999, s. 

79) konstaterar att naturens kapital har en betydande roll i den miljömässiga dimensionen och att den 

kan definieras som antingen kritiskt kapital eller förnybart kapital. Wilson (2015, s. 433) menar att 

hållbarhetsstrategier är ledande bland organisationer i dagens samhälle och att det är avgörande för 

image, reducerande av kostnader och skapande av konkurrensfördelar. Det finns flera anledningar 

till att beakta ett hållbart perspektiv eftersom det skapar fördelar i samband med exempelvis ”gröna” 

frågor, en hög return on investment rörande miljömässigt hållbara initiativ, reducering av 

energikostnader samt minimering av risker om reglering av framtida koldioxidutsläpp (Wilson, 2015, 

s. 435). Organisationer använder i allt större utsträckning miljöprofilering i deras marknadsföring 

(Elkington, 1999, s. 80). Den miljömässiga dimensionen bygger på frågor om exempelvis naturens 

kapital är hållbart i förhållande till omgivningens tryck och om verksamheter kommer påverka 

naturens balans (Elkington, 1999, s. 80f.).  

 

Konsumenter blir i större utsträckning medvetna om miljö och etik vilket i förlängningen påverkar 

deras köpbeteende (Wilson, 2015, s. 436). Social hållbarhet handlar om att organisationer erbjuder 

likvärdiga möjligheter, uppmuntrar till mångfald, säkerställer kvalitet och trovärdiga 

ansvarsstrukturer (Giminez et al., 2012, s. 150). Elkington (1999, s. 85) konstaterar att socialt kapital 

är en viktig del i den sociala dimensionen där den blir synonym med samhällets hälsa. Socialt kapital 

kan definieras som förmågan att arbeta mot ett gemensamt mål i grupper eller organisationer där 

företag och externa intressenter har en avgörande roll för dess långsiktiga hållbarhet (Elkington, 

1999, s. 85). De utmaningar som idag är kopplade till hållbarhet kan inte enbart hanteras av 

organisationer själva utan behöver stödjas av intressenter och externa parter för att hantera 

problematiken (Wilson, 2015, s. 436). Lösningen finns i produktionens livscykel, vilken kan 

påverkas av både produktion och konsumtion (Wilson, 2015, s. 436). Ur ett historiskt perspektiv har 

den sociala dimensionen getts ett stort utrymme med frågor rörande slaveri, barnarbete och 

arbetsförhållanden (Elkington, 1999, s. 79). Det finns dock en problematik i argumentationen om att 

hållbarhet inte har att göra med sociala, etiska eller kulturella problem (Elkington, 1999, s. 84). Den 

sociala dimensionen bygger på frågor om vilka delar i det sociala kapitalet som är avgörande för att 
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skapa en hållbar organisation samt vilka som är de bakomliggande trenderna för skapande, underhåll 

och utveckling av det sociala kapitalet (Elkington, 1999, s. 86).  

 

Ekonomisk hållbarhet är traditionellt den mest väldefinierade och allmänt kända dimensionen av 

TBL (Giminez et al., 2012, s. 150). Dimensionen berör vidare hur organisationer kan skapa varaktiga 

konkurrensfördelar (Wilson, 2015, s. 435). Omvärldens förändringar både rörande den ekonomiska 

och naturliga miljön sätter press på verksamheter att ständigt vara uppmärksamma och 

anpassningsbara, där de som lyckas kan skapa konkurrensfördelar (Wilson, 2015, s. 435). Det är 

således avgörande hur snabbt verksamheter kan ta lärdom av sin nya omgivning, anpassa sig efter 

konkurrenter och förändra sig (Wilson, 2015, s. 436). Det finns en problematik i att det länge funnits 

krav på verksamheter att redovisa finansiella resultat, medan inga krav har ställts på redovisning av 

miljömässiga och sociala resultat (Elkington, 1999, s. 75). Elkington (1999, s. 75) påpekar att 

samtliga dimensioner av hållbarhet har lika stor betydelse och således bör tas i beaktning. Den 

ekonomiska dimensionen bygger på frågor om efterfrågan på produkter och tjänster är hållbar samt 

om innovationsnivån är konkurrenskraftig på lång sikt (Elkington, 1999, s. 74f.). 

 

Även då TBL är ett väletablerat begrepp är det av betydelse att vara medveten om den kritik som 

riktas mot modellen. Sridhar och Jones (2012, s. 91) riktar kritik som handlar om att modellen har 

begränsningar då den bygger på ett ramverk som är konstant, medan omgivningen är under ständig 

förändring. Sridhar och Jones (2012, s. 94) menar vidare att mätsystemet är komplext eftersom det 

inte finns några tydliga riktlinjer för vad modellen mäter och vidare finns en avsaknad av objektivitet 

och pålitlighet i modellens resultat. Det är svårt att fullt ut avgöra om en verksamhet är hållbar men 

det handlar om att avgöra om den utvecklas i positiv riktning (Elkington, 1999, s. 94). TBL försvårar 

avgörandet och verksamheter bör därför använda modellen med försiktighet och noggrannhet 

(Elkington, 1999, s. 94).  

3.2.2 Waste management 

Zero waste är en filosofi som verkar för att det inte ska förekomma något avfall i samhället, vilket 

med andra ord är ett visionärt koncept för att hantera avfallsproblem (Zaman, 2015, s. 12). Zero 

waste management handlar i sin tur om att kunna styra verksamheter med målet att utnyttja resurser 

maximalt och således verka utan avfall (Song et al., 2015, s. 205). Forskning visar att detta sätt att 

styra verksamheter stundtals är enormt utmanande, men sker arbetet på ett tydligt och 

sammanhängande sätt kan det ge enorma avkastningar både miljömässigt, socialt och ekonomiskt 

(Song et al., 2015, s. 205). Zaman och Swapan (2016, s. 32) konstaterar på ett liknande sätt att waste 
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management i en kontext av praktiker kring zero waste genererar ett antal miljömässiga och 

ekonomiska fördelar. Miljömässiga fördelar handlar om att det finns möjligheter att minska 

föroreningar samt spara material, energi och vatten (Zaman & Swapan, 2016, s. 38). De miljömässiga 

fördelarna bidrar i sin tur till ekonomiska fördelar då exempelvis resurser används i mindre skala och 

mer effektivt (Zaman & Swapan, 2016, s. 38).  

 

Zaman (2015, s. 12) konstaterar att det är vanligt förekommande att det finns handlingsplaner som 

är kopplade till visionen om zero waste, men att det saknas en helhetssyn på strategier inom området. 

Det beror på att verksamheter idag har svårt att uppnå uppsatta mål gällande noll avfall inom önskad 

tidsram (Song et al., 2015, s. 205). Zaman (2015, s. 12) poängterar att uppsatta mål inom zero waste 

skulle kunna förverkligas om det upprättades nationella strategier, och om initiativ inom området 

uppmuntrades och integrerades genom en så kallad waste management policy. Waste management 

policy kan översättas som ett handlingsprogram för verksamheter att hantera och minska avfall. 

Förslag på dessa presenteras under kommande rubrik. 

3.2.3 Strategier för genomförande av hållbarhetsåtgärder 

Det finns i dagsläget ingen standard eller okomplicerad lösning på rådande problem gällande 

avfallshantering (Song et al., 2015, s. 205f.) Enligt Song et al. (2015, s. 295ff.) krävs en omfattande 

strategisk handlingsplan, bestående av fyra krav, för att förverkliga ett genomförande av en strategi 

gällande zero waste. Till att börja med krävs en systematisk plan för att kunna implementera strategin 

i organisationen. I andra hand finns det principer och index gällande utvärdering och mätning, vilka 

är avgörande för att nå mål och således implementera strategin. I tredje hand finns det även ett antal 

nyckelkomponenter som är avgörande för att kunna förverkliga strategin. Nyckelkomponenterna 

utgörs av fyra nivåer vilka presenteras nedan.   

 

Den första nyckelkomponenten designprocessen som innefattar strategier som reducerar nyttjandet 

av material och energi, optimerar produktfunktioner samt tydligt definierar producenternas ansvar. I 

huvudsak syftar nivån till nya teknologier, eco-design, livscykelanalys och produkthantering. Den 

andra nyckelkomponenten är tillverkningsprocessen som handlar om att tillverkningen ska 

överensstämma med designprocessen utifrån det naturliga ekologiska kretsloppet. Syftet är att 

minimera avfall och utsläpp, samtidigt som utmatningen av produkter ska vara optimal. Det handlar 

om att analysera tillverkningsflödet och identifiera alternativ som kan minska avfall och utsläpp. Den 

tredje nyckelkomponenten handlar om försäljning och användning, vilken betonar vikten av 

miljömedvetenhet och miljömärkningar. Det är inte möjligt att uppnå målet om det inte finns en 
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genomgående miljömedvetenhet. Samtidigt är det viktigt att ha en förståelse för trender kring den 

rådande konsumtionen och handla därefter. Den avslutande fjärde nyckelkomponenten betonar 

vikten av att skapa effektiva miljömässiga åtgärder inom organisationen. Det kan exempelvis handla 

om återvinning eller förhindrande av föroreningar. Det är av betydelse att organisationer skapar 

metoder som systematiskt hanterar deras miljömässiga aktiviteter, produkter och service. I 

förlängningen bidrar det till att uppnå mål om miljö och resultat. (Song et al., 2015, s. 295ff.).  

 

För att förverkliga den strategiska handlingsplanen som nämnts ovan krävs en fjärde faktor, vilken 

är en implementering av avfallshierarkin (Song et al., 2015, s. 295ff.). Avfallshierarkin syftar till att 

via ett antal metoder hantera avfall där grunden handlar om att förebygga (Song et al., 2015, s. 208). 

Om förebyggande inte är möjligt förespråkas återanvändning, det vill säga att avfallet används på ett 

nytt sätt (Song et al., 2015, s. 208). Om återanvändning inte är genomförbart är ett alternativ att 

återvinna avfallet, vilket kan ske genom sopsortering eller kompostering (Song et al., 2015, s. 208). 

Om avfallet inte kan återvinnas eller komposteras, är förbränning ett alternativ där energi utvinns 

(Song et al., 2015, s. 208). Om avfallet inte kan hanteras av någon av ovanstående metoder är deponi 

det återstående alternativet, vilket innebär att avfallet slängs på en soptipp (Song et al., 2015, s. 208). 

Deponi är det minst önskvärda alternativet och bör således undvikas (Song et al., 2015, s. 208). 

Avfallshierarkin illustreras i Figur 4. 

 

 

Figur 4. Avfallshierarkin. Avfall Sverige (2017).  
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3.2.4 Hållbar service ur ett managementperspektiv 

Verksamheters tillhandahållande av hållbar service är komplext (Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 

503). Vidare beskriver Fuentes (2015, s. 379) att hållbar detaljhandel och hållbar konsumtion är 

kontextbaserat, där olika butiker har olika problem och skilda lösningar. Detaljhandlare bör vara 

medvetna om att det inte finns något standardiserat sätt att se på hållbarhet, utan att synen anpassas 

efter mål och syften (Fuentes, 2014, s. 380). Detaljhandelns agerande gällande hållbarhet formar 

antaganden, val och praktiker hos konsumenter (Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 493). Service 

kopplat till hållbarhet inom detaljhandeln är avgörande för att skapa konkurrensfördelar, kundnöjdhet 

och främja kundlojalitet (Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 493). Grönroos (2008, s. 18) poängterar 

att alla företag bör ha ett serviceperspektiv och ledas och styras med ett kundfokus. Fuentes och 

Fredriksson (2016, s. 502) konstaterar att hållbar service kan uppnås genom tre praktiker: skapa 

“gröna” butiker, svara på hållbarhetsfrågor och främja hållbarhet gentemot “gröna” konsumenter i 

butiken. Genom att “gröna” butikerna underlättar det för konsumenterna att shoppa hållbart, vilket 

kan göras genom att skapa “gröna” leder i butikerna (Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 496). I 

praktiken innebär det att skapa tydliga skyltar och markeringar för produkterna, vilket skapar 

underlag för konsumenterna att fatta informerade beslut (Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 497). 

Fuentes (2014, s. 374) fastslår att konsumenter behöver stöd för att konsumera hållbart, det är inte 

brist på engagemang utan brist på tid som blir avgörande för köpbeslut och köpbeteende. 

Detaljhandlare bör därför underlätta “grön” shopping för konsumenterna (Fuentes, 2014, s. 374).  

 

Ytterligare en av servicepraktikerna är att svara på konsumenter som ställer hållbarhetsrelaterade 

frågor, vilka kan handla om vilka produkter som finns, hur de är gjorda och vad de innehåller 

(Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 500). För att personalen ska kunna svara på denna typ av frågor 

krävs det kunskap inom ämnet och att de är uppdaterade på omvärldens förändringar rörande 

hållbarhet (Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 500). Det är således av betydelse att skapa 

hållbarhetsutbildningar för personalen, samt utse individer till hållbarhetsambassadörer (Fuentes & 

Fredriksson, 2016, s. 499). Utbildning för personal kan skapa kunskaps- och attitydförutsättningar 

för god service (Grönroos, 2008, s. 402). Grönroos (2008, s. 403) menar vidare att 

servicekompetensutbildningar kan utveckla specifika kommunikations- och servicefärdigheter. 

Genom hållbarhetsutbildningar blir personalen experter på butikens hållbarhetsfrågor, samt även 

ansvariga för att resterande personalstyrka är uppdaterade och har kunskap inom ämnet (Fuentes & 

Fredriksson, 2016, s. 499).  
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Vidare kan ledningen arbeta med att främja hållbarhet genom att skapa fler “gröna” konsumenter 

genom servicearbete (Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 502). Grönroos (2008, s. 37) poängterar att 

interaktionen mellan köpare och säljare påverkar konsumenters köpbeteende. Grönroos (2008, s. 90) 

talar om “sanningens ögonblick” och menar att det handlar om den tid och plats som personalen har 

möjlighet att visa vilken kvalitet tjänsten innehåller. Butikspersonalen kan proaktivt främjar 

hållbarhet genom att uppmuntra kunder som är intresserade av vissa typer av produkter, att ta steget 

till ett köpbeslut (Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 502). Det kan exempelvis göras genom att ge 

konsumenterna positiv feedback när de är tveksamma eller när de är på väg att fatta ett beslut 

(Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 502). Servicemöten och interaktionen mellan köpare och säljare är 

avgörande för hur konsumenter upplever tjänster i sin helhet (Grönroos, 2008, s. 81).  

 

Hållbarhetsfrågor har en betydande vikt i marknadsföringen, där olika typer av praktiker används för 

att spegla verksamhetens syn på hållbarhet och skapandet av den (Fuentes, 2015, s. 369). 

Varumärkesidentitet är den identitet marknadsföraren vill att varumärket ska förknippas med, och 

varumärkesprocessen är den fas där varumärkets image skapas (Grönroos, 2008, s. 315). Hur 

butikerna marknadsför sig som hållbara baseras på uppfattningen om vem den hållbara konsumenten 

är, snarare än krav från befintliga leverantörer eller kunder (Fuentes, 2015, s. 380). Det finns en 

problematik i att marknadsföringen således inte stämmer överens med kunderna, vilken medför att 

processen bör revideras och kritiskt granskas (Fuentes, 2015, s. 380). Om konsumenter känner 

varumärkesengagemang kan konsumenterna i förlängningen bli effektiva marknadsförare då de 

sprider positiv word of mouth (Grönroos, 2008, s. 319).  
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4. Analys 

 

I följande kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen. Kapitlet 

är strukturerat utifrån tre teman som syftar till att gemensamt uppfylla studiens syfte och besvara 

dess frågeställning. Temana behandlar varför förpackningsfria dagligvarubutiker existerar, om 

marknaden är redo för butikskonceptet samt vilka strategier som butikerna utgår ifrån för att sprida 

sitt budskap.  

 

4.1 Tema 1: Varför finns förpackningsfria dagligvarubutiker? 

För att svara på frågan om varför butikerna är etablerade på marknaden är det relevant att undersöka 

vilket budskap de utgår ifrån. Det är av betydelse att undersöka vilken dimension av hållbarhet som 

butikerna anser är tongivande för deras existens på marknaden. Vidare är således relevant att 

undersöka vilka praktiker som stödjer dimensionerna som i förlängningen formar butikskonceptet.   

4.1.1 Förpackningsfria dagligvarubutiker ur en miljöaspekt  

Majoriteten av butikerna anser att den miljömässiga dimensionen är den viktigaste för 

butikskonceptet. Samtliga respondenter hänvisar till att de har ett intresse och engagemang för miljö 

och hållbar utveckling. Butik W (intervju, 2017-04-06) poängterar att avfall är en av de största 

miljöbovarna i dagens samhälle och att butiken därför arbetar med att minska avfall och 

förpackningar. På liknande sätt förklarar butik L (intervju, 2017-03-31) att om de inte fokuserar på 

miljöaspekten konstant så beaktas inte de grundläggande värderingarna. Butik G (intervju, 2017-04-

03) exemplifierar: “Because it’s the inspiration behind the store I guess /.../ For me it’s more than 

just a food shop, it’s like political statement, a way of getting a message out, a statement of the way 

we consume.” Det kan konstateras att butikernas budskap således är att värna om miljön och verka 

för en hållbar utveckling. Det går i enlighet med Elkingtons (2006, s. 523f.) resonemang som innebär 

att hållbarhet inte enbart handlar om ekonomi, utan att miljö även har en central del i 

hållbarhetsarbetet. Wilson (2015, s. 433) poängterar att miljömässig hållbarhet berör hur dagens 

behov kan bemötas utan att behöva kompromissa med framtida generationers. Det är tydligt att 

butikerna avser att verka för miljömässig hållbarhet och att de syftar till att förändra dagens ohållbara 

konsumtionsbeteenden. Butikerna kan genom sina värderingar och budskap förändra normerna som 

finns på marknaden. I förlängningen kan deras budskap vara av betydelse för att främja hållbar 

utveckling och påverka den existerande dagligvaruhandeln.  
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Ett flertal butiker hänvisar till zero waste och waste management när de talar om varför miljöaspekten 

är viktig för butikskonceptet. Butik W (intervju, 2017-04-06) menar att för att skapa en ny 

konsumtionstrend är det viktigaste faktorerna att tillämpa zero waste, minska avfall samt erbjuda ett 

förpackningsfritt sortiment. Butik G (intervju, 2017-04-03) menar att förhoppningen är att samhället 

helt ska verka utan avfall. Det är således tydligt att butiker är medvetna om filosofin zero waste. 

Flera av butikerna hänvisar till den specifika filosofin på sina hemsidor. Butik G (dokument, 2017-

04-03) förklarar exempelvis på sin hemsida varför butiken valde att utgå från zero waste. Butiken 

(Butik G, intervju, 2017-04-03) styrker senare argumentet och beskriver: “I went from mess to less”. 

Resonemanget går i enlighet med Giminez et al. (2012, s. 150) argument om att hållbarhet 

traditionellt sett kopplas till minskat avfall och minskad konsumtion. Song et al. (2015, s. 295ff.) 

förklarar att en del av zero waste handlar om att tillverkningsprocessen ska överensstämma med det 

ekologiska kretsloppet, där syftet är att minimera avfall och utsläpp. Avfallshierarkin handlar om 

olika metoder för att hantera avfall, där de två första stegen innebär förebyggande av avfall samt 

återanvändning av resurser (Song et al., 2015, s. 207f.). Förebyggandet och återanvändningen är 

kopplade till butikernas budskap, argument om zero waste och förhoppningen om att förändra 

rådande konsumtionsbeteende. Det går att konstatera att butikerna har en traditionell syn på 

hållbarhet där waste management är tongivande gällande varför den miljömässiga aspekten är av 

betydelse för deras existens.   

 

Samtliga butiker har en gemensam utgångspunkt som är betydelsefull i diskussionen om butikernas 

etablering på marknaden. Studien visar att butikerna agerar som hållbarhetsambassadörer. Butikernas 

förklaringar till varför de har startat grundar sig i personliga upplevelser och ett genuint intresse för 

miljö och hållbarhet. Butik L (intervju, 2017-03-31) förklarar att butiksgrundaren fick idén när han 

insåg hur mycket avfall familjen slängde varje vecka. Butiken (Butik L, intervju, 2017-03-31) 

exemplifierar: “He filled up this kitchen container under the sink with plastics from only one meal, 

almost, maybe two meals. And he went out, at least once a day with the trash”. På liknande sätt 

förklarar butik G (intervju, 2017-04-04) hur grundarens egna erfarenheter har format intresset för 

butikskonceptet: “Jag provade själv att ha mindre förpackningar och slänga mindre i mitt hushåll.” 

Vidare exemplifierar ytterligare en butik hur de genom egna erfarenheter insåg mängden avfall de 

gav upphov till:   

 

We had a lot of garbage in front of our front door and we had to take it to the recycling centre. 
Then we realized “woaah” there so much of it! When you have the bins outside in the 

driveway you don’t have to cumuliate. But since we didn’t have that type of facilities it was 
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accumulating in the hallway and we were like “wow” we’re only three people. So we just 

wanted a shop and there wasn’t one, so we opened one. (Butik E, intervju, 2017-05-10) 

 

En tolkning är att de egna upplevelserna är kopplade till den miljömässiga aspekten. Fuentes och 

Fredriksson (2016, s. 500f.) poängterar att “gröna” butiker innebär att konsumenter ställer 

hållbarhetsrelaterade frågor. Vidare poängterar författarna vikten av att personalen är 

hållbarhetsambassadörer och kan svara på hållbarhetsrelaterade frågor och samtidigt hålla sig 

uppdaterade på omgivningens förändringar (Fuentes & Fredriksson, 2016, s. 500f.). Då det “gröna” 

butikskonceptet är relativt nytt på marknaden kan en tänkbar följd vara att konsumenter ställer 

hållbarhetsrelaterade frågor. Det kan således konstateras att det är fördelaktigt att personalen är 

kunniga inom ämnet så att de kan svara på frågor. I förlängningen är det troligt att personalens 

kunskap är av betydelse för att skapa ekonomisk hållbarhet. Grönroos (2008, s. 403) hävdar att 

servicekompetensutbildningar krävs för att uppnå specifika färdigheter. Ingen av butikerna har dock 

genomfört någon formell utbildning, kunskapen har däremot uppstått genom intresse och personliga 

erfarenheter. Det kan konstateras att det inte är nödvändigt med formella utbildningar för att ha 

kunskap om hållbarhet som är kopplad till butikskonceptet. Det är dock av betydelse att kunskap 

existerar inom butikskonceptet för att möjliggöra lönsamhet, oavsett varifrån kunskapen härstammar.  

 

En butik skiljer sig i frågan om varför de valde att etablera sig på marknaden. Butik W (intervju, 

2017-04-06) berättar att de ansåg att de såg en lucka på marknaden för att etablera det 

förpackningsfria butikskonceptet. Butiken exemplifierar: “Så tänkte vi att det vore ju jättecoolt om 

det fanns i Stockholm och i Sverige i allmänhet. Tänkte att någon borde öppna, varför inte vi? /.../ 

Det är något som vi själva vill se.” (Butik W, intervju, 2017-04-06). Det går att tolka att 

butiksgrundarna har ett ekonomiskt intresse och att det har varit en drivande faktor för etablerandet 

av butiken. Det bör poängteras att det finns en risk att butiker som inte agerar 

hållbarhetsambassadörer och som således inte har en tydlig grund i miljö eller hållbarhetsutveckling 

vilket försvårar möjligheten att svara på hållbarhetsrelaterade frågor. I förlängningen kan det vara 

svårt att uppnå lönsamhet och den grundläggande ekonomiska ambitionen eftersom den 

miljömässiga aspekten har försummats.  

 

Mot bakgrund av ovan går det att konstatera att den miljömässiga dimensionen är den mest drivande 

i frågan till varför butikskonceptet finns på marknaden. Det går vidare att tolka att butikerna har en 

traditionell syn på hållbarhet. Det kan konstateras att butikernas budskap är att de värnar om miljön 

och verkar för en hållbar utveckling. En drivande faktor till butikernas etablering på marknaden 
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grundar sig i egna erfarenheter, samt att butikerna agerar som hållbarhetsambassadörer. Det finns 

dock undantag där ekonomiska aspekter är den drivande faktorn.  

4.1.2 Förpackningsfria dagligvarubutiker ur en social aspekt  

Utöver den miljömässiga dimensionen uttrycker majoriteten av butikerna att de anser att den sociala 

dimensionen är av betydelse för butikernas existens. Butikerna menar att genom olika sociala 

praktiker kan de göra gott för samhället. Butik E (intervju, 2017-05-10) påpekar att de har en plikt 

och ett ansvar och exemplifierar: “Cause we kind of made this mess to the planet and the ocean and 

the children are innocent in all this.” Wilson (2015, s. 433) konstaterar att en del av hållbarhetsarbete 

handlar om att inte kompromissa med framtida generationers behov. Elkington (1999, s. 85) 

poängterar att externa intressenter och företag kan ha en avgörande roll för långsiktig hållbarhet. 

Butik L (dokument, 2017-03-31) är ett exempel på en av butikerna som gör gott för samhället bland 

annat genom olika initiativ i sitt närområde. En av praktikerna är att de skänker mat till en 

organisation som hjälper behövande. Både butik L (dokument, 2017-03-31) och butik M (intervju, 

2017-04-24) beskriver att soppkök är något som de önskar arbeta med i framtiden eftersom det 

minskar deras avfall och gynnar det lokala samhället. Ett annat exempel på en praktik är att flera av 

butikerna tar emot personer som arbetstränar. Butik F (intervju, 2017-05-04) berättar att de tar in 

arbetare under korta perioder, och att de på så sätt tar ett socialt ansvar. Ovanstående resonemang 

belyser vikten av att butikerna samarbetar med externa intressenter som syftar till att främja social 

hållbarhet på lång sikt.  

 

Butikerna arbetar vidare med social hållbarhet genom att påverka, samarbeta och ställa krav på 

leverantörer. Wilson (2015, s. 436) poängterar att konsumenters köpbeteende kan påverkas av deras 

medvetenhet om etik och miljö. Giminez et al. (2012, s. 157) för ett argument om att samarbeten i 

leverantörskedjan kan påverka verksamhetens miljömässiga och sociala resultat. Flertalet av 

butikerna uttrycker att leverantörerna har omfattande betydelse, både ur en ekonomisk och ur en 

social aspekt. Majoriteten av butikerna är noga med vilka leverantörer de använder och butik P 

(intervju, 2017-05-15) beskriver att de har höga krav på leverantörerna. Butikerna E (dokument, 

2017-05-09) och F (dokument, 2017-05-04) använder exempelvis inte leverantörer som fraktar via 

flyg. Det finns dock en skillnad mellan butikerna, där några anser att det är en självklarhet att ställa 

krav på leverantörerna, medan andra upplever att det istället finns en problematik i frågan. Butik E 

(intervju, 2017-05-10) beskriver att eftersom konceptet är nytt och butikerna är små är det svårt att 

påverka leverantörerna. Butik M (intervju, 2017-04-24) beskriver i kontrast till föregående butik: 

“Vi kräver av alla våra leverantörer att de ska redovisa för hur de tänker kring hållbarheten där. Vi 
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vill nästan finnas till som en certifiering, för man ska kunna gå in här och om varan står här blir det 

som en certifiering i sig.” Det går således att konstatera att samarbeten i leverantörskedjan spelar en 

väsentlig roll för verksamheterna. Det är dock tydligt att samarbeten i praktiken skiljer sig åt mellan 

butikerna där inställningen till förmågan att påverka spelar en avgörande roll.  

 

Sammanfattningsvis är det tydligt att butikerna kan arbeta med social hållbarhet genom att olika 

praktiker. Praktikerna kan bland annat ta form i olika initiativ som att skänka mat till organisationer 

som hjälper behövande eller att ta in personer som arbetstränar. Ytterligare ett exempel är olika 

samarbeten med parter ur leverantörskedjan. Samarbeten med leverantörer är dock något som skiljer 

sig åt mellan butikerna eftersom det finns olika åsikter om hur mycket det går att påverka de externa 

parterna.  

4.1.3 Förpackningsfria dagligvarubutiker ur en ekonomisk aspekt  

Studien visar att ekonomi har en väsentlig roll för butikernas existens. Trots detta anser majoriteten 

av butikerna att den ekonomiska aspekten inte är den viktigaste. Butik E (intervju, 2017-05-10) 

beskriver bland annat: “It sounds crazy but we’re not that business minded, we went into this blind 

/.../ We just want enough money to survive.” Butik L (intervju, 2017-03-31) beskriver på liknande 

sätt: “Some of the spirit dies a little when you talk about and focus too much on making money.” 

Giminez et al. (2012, s. 150) poängterar att ekonomisk hållbarhet är den traditionellt mest kända och 

att den handlar om hur organisationer kan skapa varaktiga konkurrensfördelar. Majoriteten av 

butikerna förklarar att utan ekonomisk hållbarhet skulle de inte kunna vara etablerade på 

marknaden.  Butik L exemplifierar: “We are a business foremost, we have to make money to go 

around /.../ If we don’t focus on making money, the concept will die.” Butik G (intervju, 2017-04-

03) förklarar på liknande sätt: “Jag tror inte att det är en goldmine /.../ Of course economicly it’s 

important for the shop to survive.” Zaman och Swapan (2016, s. 32) förklarar att om verksamheter 

styrs med avfall i beaktning så kan de dra ekonomiska fördelar. Butik P (intervju, 2017-05-15) menar 

på liknande sätt: “Men ur samhällssynpunkt idag så kan vi ju inte överleva utan ekonomi samtidigt 

så finns vi ju på grund av att vi tar en hållbarhetssynpunkt i det hela.” Det går således att tolka 

ovanstående som att även då ekonomi inte är butikernas huvudsyfte så spelar dimensionen en 

avgörande roll för butikernas existens. Utan den ekonomiska dimensionen kan de inte skapa 

lönsamhet och uppnå konkurrensfördelar på lång sikt.  

 

Flertalet av butikerna har en gemensam ekonomisk utgångspunkt. De har skapat en crowdfunding 

för att kunna etablera sin verksamhet på marknaden. Det är en internetbaserad kampanj där 
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privatpersoner och företag donerar pengar och bidra till organisatoriska sammanhang. I det här 

sammanhanget bidrar det till ett förverkligande och utvecklande av butiken. För att kunna genomföra 

crowdfunding är det dock avgörande att butikerna har en tillräcklig kundkrets. Butik M (intervju, 

2017-04-24) beskriver: “Vi har en Facebookgrupp där alla diskussioner sker som är digitala. Så vi 

har en väldigt bra krets, ett bra hang-around.” Butik W (intervju, 2017-04-06) beskriver: “Framförallt 

sociala medier. Det känns som det är vår största tillgång till vår community. Så att det är mycket 

mouth to mouth. Så det sprids från våra kunder till andra kunder.” Det går genom citaten att tolka att 

butikernas närvaro på sociala medier är avgörande för skapandet av en tillräcklig kundkrets. 

Butikerna förklarar vidare att det finns en problematik med att deras community inte är synonymt 

med att följarna blir konsumenter, trots att de kan tänka sig att bidra med pengar till kampanjerna. 

Butik L (intervju, 2017-03-31) förklarar: “Even though we have a lot of public awareness we don’t 

get the same amount of customers /.../ Because we don’t earn money from people living far away 

liking our Facebook page.” Butik G (intervju, 2017-04-03) beskriver: “Vi har en big following på 

Facebook and we have a customer base /.../ Ja så det är utmaningen, att bygga kundgruppen.” Wilson 

(2015, s. 435) konstaterar att verksamheter som anpassar sig efter omgivningen kan skapa 

konkurrensfördelar. En tolkning är att närvaro på sociala medier och ett tillräckligt community är av 

betydelse för framgångsrik crowdfunding. I förlängningen kan konkurrensfördelarna bidra till 

ekonomisk hållbarhet. 

 

Sammantaget av ovan visar att ekonomi inte anses vara det huvudsakliga syftet till butikernas 

existens på marknaden. Samtliga butiker är dock överens om att utan den ekonomiska aspekten kan 

de inte vara etablerade. En gemensam faktor för att möjliggöra etableringen är en crowdfunding. För 

att skapa en lyckad kampanj krävs strategier på sociala medier för att bygga ett community som leder 

till en tillräcklig kundbas.   

4.2 Tema 2: Är marknaden redo för förpackningsfria dagligvarubutiker? 

För att svara på frågan om marknaden är redo för förpackningsfria dagligvarubutiker är det relevant 

att undersöka om butikernas budskap överensstämmer med det som kunderna vill ha. Vidare är det 

således relevant att undersöka vilka möjligheter och visioner som finns förenade med butikskoncept, 

samt även vilka risker och utmaningar som förekommer.  
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4.2.1 Förmågan till anpassning av marknaden och efterfrågan 

Flera av butikerna talar om att det är betydelsefullt att anpassa sig till marknaden och till det som 

kunderna efterfrågar. Då detta är en studie ur ett managementperspektiv fokuserar vi nedan på hur 

verksamheterna arbetar för vad kunderna vill ha. Butik F (intervju, 2017-05-04) exemplifierar: 

 

Det är väldigt svårt att driva en butik endast genom att följa sina egna övertygelser. Det kan 

man inte göra. För om vi hade gjort som vi tänkt från början, då hade vi bara haft vitkål och 

grönkål under vintrarna och inget importerat. Så det gör vi inte, men absolut inget 

flygimporterat förstås. Det tar vi aldrig in. (Butik F, intervju, 2017-05-04) 

 

 

Citatet ovan visar att butiken troligtvis inte hade existerat om de hade följt sin ursprungliga 

verksamhetsplan. Orsaken är att sortimentet då inte hade varit fullständigt och således inte i linje 

med det som kunderna efterfrågade. I citatet går butiken även tillbaka och hänvisar till den 

miljömässiga aspekten, som var den grundläggande anledningen för etableringen. Enligt butiken är 

det viktigt att anpassa sig efter marknaden även om det ska göras utifrån det grundläggande 

budskapet. Butik M (intervju, 2017-04-24) talar om att det är viktigt att vara en dagligvarubutik med 

ett komplett sortiment så att kunden inte behöver komplettera med varor från en annan butik. Wilson 

(2014, s. 435) menar att förmågan att anpassa sin verksamhet efter omgivningen och konkurrenter är 

avgörande för att skapa konkurrensfördelar. Song et al. (2015, s. 208) menar vidare att det är viktigt 

att ha en förståelse för trender kring den rådande konsumtionen och agera därefter. Enligt Grönroos 

(2008, s. 18) bör alla verksamheter styras med ett kundfokus. Utan anpassningsförmågan efter 

marknaden och vad kunderna vill ha är det tydligt att butikerna inte kan vara ekonomiskt hållbara på 

lång sikt. Det krävs således ett komplett sortiment som motsvarar efterfrågan på marknaden.  

 

Majoriteten av butikerna berör vikten av att vara konkurrenskraftig. Butik W (intervju, 2017-04-06) 

menar att det är avgörande att positionera sig utifrån en miljöprofilering för att således kunna särskilja 

sig från konkurrenterna. Butik F (intervju, 2017-05-04) talar på liknande sätt som föregående butik, 

men menar samtidigt att det är positivt med ett ökat miljömedvetna dagligvarubutiker på marknaden. 

Elkington (1999, s. 80) poängterar att miljöprofilering är allt mer tongivande i verksamheters 

marknadsföring. Wilson (2015, s. 433) poängterar att hållbarhetsstrategier är avgörande för 

verksamheters image, kostnadsreducering och skapande av konkurrensfördelar. Det kan noteras att 

butikskonceptet drar fördel av sin miljömässiga utgångspunkt vid skapandet av image och således 

etablerandet och den långsiktiga lönsamheten. Anledningen kan vara att butikerna särskiljer sig från 

resterande dagligvarubutiker på marknaden med sin tydliga profilering. Butik M (intervju, 2017-04-



 32 

24) förklarar: “Vi har inte så många alternativ än att börja jobba med hållbarhet.” Resonemanget kan 

kopplas till Wilsons (2015, s. 435) argument om att omvärldens miljömässiga och ekonomiska 

förändringar sätter press på verksamheter att ständigt anpassa sig, i syfte att skapa 

konkurrensfördelar. Det kan således konstateras att det krävs att dagligvaruhandeln anpassar 

verksamheterna både ur miljömässiga och ekonomiska aspekter för att bli hållbara på lång sikt.  

 

Sammanfattningsvis kan det fastställas att det är väsentligt att butikerna har en förmåga att anpassa 

sig utifrån efterfrågan. Efterfrågan visar att kunderna förespråkar ett komplett sortiment. I 

förlängningen krävs det att efterfrågan bemöts tillsammans med en miljöprofilering för att skapa 

konkurrensfördelar och hållbarhet på lång sikt.  

4.2.2 Möjligheter och visioner med förpackningsfria dagligvarubutiker 

Studien visar att samtliga butiker känner hoppfullhet inför framtiden. Flera av butikerna hävdar att 

förpackningsfria dagligvarubutiker kommer att öka explosionsartat eftersom intresset för 

butikskonceptet ökar världen över. Butik W (intervju, 2017-04-06) exemplifierar: “Om man ser hur 

det ser ut i andra länder så utvecklar det sig, och blir mer och mer populärt ju mer det kommer.” 

Butik F (intervju, 2017-05-04) fortsätter: “Sista fem åren har det fullkomligt exploderat, det har vi 

aldrig varit med om innan.” Citaten sammanfattar hur den svenska marknaden tycks se ut för 

butikskonceptet i dagsläget samt speglar aktuella kundattityder. Butik E (intervju, 2017-05-04) 

menar vidare att sociala medier har varit avgörande för det ökade intresset för miljömässig hållbarhet 

och det förpackningsfria butikskonceptet. Enligt Wilson (2015, s. 436) har konsumenters 

medvetenhet kring miljö och etik ökat drastiskt. Detta är något som kan vara en bidragande orsak till 

att intresset för butikskonceptet har ökat. Däremot menar Fuentes (2014, s. 374) att butikerna behöver 

utveckla stöd för att konsumenterna ska kunna konsumera hållbart. Att sociala medier är en 

bidragande faktor till spridning av konceptet kan hänföras till Song et al. (2015, s. 208) som 

konstaterar att en förståelse för trender kring rådande konsumtion är betydelsefullt för att kunna 

implementera zero waste management. En tolkning av ovanstående är att om butikerna har en 

medvetenhet om sociala mediers betydelse, underlättar det vid hållbarhetsarbete och implementering 

av zero waste management. Det kan i förlängningen främja en hållbar utveckling.  

 

Ett flertal butiker talar om en vision att bygga upp nätverk där förpackningsfria dagligvarubutiker 

kan stödja varandra i det dagliga arbetet. Butik L (intervju, 2017-03-31) exemplifierar: “We are 

working on a concept of where we try to network and bring bulkshops together. Kind of like a trade 

organisation of the northern countries.” Butik M (intervju, 2017-04-24) förklarar på liknande sätt: 
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“Märker vi att detta är en höjdaridé så kan vi stötta andra för att starta upp liknande verksamheter på 

andra ställen. Men vi vill inte bli som Coop och franchisa ut det.” Butikerna konstaterar att det behövs 

ett stöd för att expandera det förpackningsfria butikskonceptet. Wilson (2015, s. 436) fastställer att 

verksamheter behöver stöd från andra parter för att hantera de utmaningar som är kopplade till 

hållbarhet. Majoriteten av butikerna menar att exempel på utmaningarna är attityden till 

butikskonceptet samt svårigheten att returnera förpackningar till leverantörer. Vidare menar Zaman 

(2015, s. 14) att det krävs nationella strategier för att förverkliga uppsatta mål som är kopplade till 

zero waste. En tolkning är att det bör utvecklas nationella stöd och verktyg för att underlätta för en 

expansion av butikskonceptet. Exempel på stöd och verktyg kan vara strategier och riktlinjer som 

verkar för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.  

 

Mot bakgrund av ovan är det tydligt att det finns ett ökat intresse för miljömedvetenhet och således 

för butikskonceptet. Samtliga butiker är positivt inställda till framtiden och utvecklingen av 

butikskonceptet. Möjligheter och visioner kopplade till konceptet kan realiseras med hjälp av 

nationellt stöd. I förlängningen kan då fler förpackningsfria dagligvarubutiker etablera sig på 

marknaden. I samband med expansionen skulle naturresurser bli besparade och det sociala ansvaret 

i samhället öka. Det skulle i sin tur bidra till en förbättrad miljö och ett förbättrat samhälle.  

4.2.3 Risker och utmaningar med förpackningsfria dagligvarubutiker 

För att kunna konstatera om marknaden är redo för förpackningsfria dagligvarubutiker är det relevant 

att undersöka tänkbara risker och utmaningar med marknaden och butikskonceptet. Trots att inte alla 

butiker har ett fullständigt förpackningsfritt sortiment talar de flesta om likvärdiga risker och 

utmaningar. Majoriteten av butikerna talar om att det finns en ekonomisk risk förenat med framtiden. 

Ett fåtal av butikerna poängterar att den ekonomiska risken kan grunda sig i att kundantalet inte 

kommer vara tillräckligt, vilket i förlängningen påverkar omsättningen och senare den ekonomiska 

lönsamheten. Butik W (intervju, 2017-04-06) menar att en förklaring kan vara att den rådande 

kulturen gällande matkonsumtion inte är synonym med köpa i lösvikt och undvika förpackningar. 

Butik W (intervju, 2017-04-06) har en vision om att påverka köpbeteendet genom att utbilda 

konsumenter i miljömedvetenhet via sociala medier. Butik G (intervju, 2017-04-03) berättar: 

 

Det är många som tror det är en jättebra idé. Wow det är så spännande! Men någonstans tror 

jag att jag driver ett museum istället för en butik. Många kommer in och bara tittar. It looks 

different from normal shops. Men det är another thing för folk att komma och handla här och 

det tar lite tid som nu, men vi har en bra grupp av ”regulars” som kommer tillbaka men sin 

förpackning. And the group is growing so it’s good. (Butik G, intervju, 2017-04-03) 
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Citatet talar om vad butiken fortsättningsvis anser är den största utmaning inför framtiden. Butik G 

(intervju, 2017-04-03) menar vidare att den svenska marknaden är öppen för nya 

handlingsmöjligheter samtidigt som konsumenterna inte förändrar sina handlingsrutiner frivilligt 

Butik G (intervju, 2017-04-03) fortsätter: “Everybody likes the idea of new things but they actually 

don’t do it.” Butiken har dock en förhoppning om att butikskonceptet kommer att fungera på den 

svenska marknaden (Butik G, intervju, 2017-04-03). Det viktigaste arbetet på lång sikt anses vara att 

bygga en tillräcklig kundgrupp så att verksamheten blir ekonomiskt lönsam (Butik G, intervju, 2017-

04-03). Konsumenters medvetenhet om miljö påverkar i allt större utsträckning köpbeteendet 

(Wilson, 2015, s. 436). En tolkning av ovanstående är att konsumenter i takt med tiden blir allt mer 

villiga att köpa förpackningsfritt eftersom medvetenheten kring miljöfrågor ökar.  

 

Samtliga butiker poängterar att konsumenter behöver tid att förändra köpbeteendet eftersom 

förpackningsfri handel inte är standardiserat. Song et al. (2015, s. 205) menar att det kan vara 

utmanande att styra verksamheter utifrån zero waste management, men lyckas de kan det ge oerhörda 

avkastningar både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det kan således konstateras att det krävs att 

butikerna ger konceptet tid att etablera sig på marknaden eftersom det i dagsläget inte är ett naturligt 

köpbeteende. Fuentes (2014, s. 374) poängterar att konsumenter behöver stöd för att konsumera 

hållbart och att det krävs att butiker underlättar köpprocessen. Om butikerna kan utveckla strategier 

för att attraherar kunder kan det bidra till ekonomiska fördelar. De ekonomiska fördelarna leder i 

förlängningen till minskad oro för framtida ekonomi, som butikerna tidigare talade om. Wilson 

(2015, s. 436) menar att hållbarhetsutmaningar bör hanteras med hjälp av externa parter till 

verksamheten. Det är tydligt att problematiken om att skapa en tillräcklig kundbas inte enbart handlar 

om butikernas enskilda arbete. Konsumenternas inställning till butikskonceptet behöver således 

bearbetas även från externa parter till verksamheten i syfte att bryta vanemönster. Bearbetningen kan 

handla om att butikerna utvecklar gemensamma marknadsföringsstrategier för att attrahera 

konsumenter.  

 

I motsats till ovan fanns det en butik som inte såg några risker med butikskonceptet utan enbart hade 

en optimistisk inställning (Butik E, intervju, 2017-05-09). En tänkbar anledning är att intresset för 

butiken har varit omfattande sedan den öppnade. Butiken är även lokaliserad i en stad där intresset 

generellt är stort för miljömedvetenhet och hållbarhetsfrågor. Butik P (intervju, 2017-05-15) menar 

vidare att riskerna med butikskonceptet inte är av väsentlig karaktär. Butiken exemplifierar: 

“Egentligen är det inte omständigt att handla i lösvikt, utan det är att handeln blir lite annorlunda.” 
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(Butik P, intervju, 2017-05-15). Butik E (intervju, 2017-05-09) exemplifierar på liknande sätt: “It’s 

really the old way of doing things. The new way but not really.” Det kan konstateras att det krävs 

stöd från butikerna för att förändra konsumenternas vanemönster gällande att konsumera hållbart.   

 

Sammanfattningsvis kan det fastställa att det finns risker och utmaningar med butikskonceptet. Den 

huvudsakliga risken handlar om ekonomisk lönsamhet, vilken grundar sig i en oro för en otillräcklig 

kundbas. Ytterligare en risk är den begränsade förmågan att kunna förändra konsumenters 

standardiserade köpbeteende. Det krävs således att butikskonceptet utvecklar strategier som hanterar 

riskerna.  

4.3 Tema 3: Hur sprider förpackningsfria dagligvarubutiker sitt budskap? 

För att svara på frågan om hur butikerna sprider sitt budskap är det relevant att undersöka vilka 

strategier som butikerna utgår ifrån. Strategierna handlar om val av sortiment och 

marknadsföringskanaler, hållbara servicestrategier och olika former av samarbeten. Vidare är det 

således relevant att undersöka strategiernas koppling till miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet.  

4.3.1 Val av sortiment och marknadsföring ur en hållbar aspekt 

Samtliga butiker har aktivt valt ett miljömedvetet sortiment som överensstämmer med budskapet 

som de vill förmedla. Som tidigare nämnt är budskapet att butikerna vill verka för miljö och en 

hållbar utveckling. Sortimentet är helt eller delvis ekologiskt och i stor utsträckning även 

närproducerat. Dessa val kan hänföras till miljömässig och social hållbarhet vilka i förlängningen 

exempelvis värnar om naturens resurser och stöttar det lokala lantbruket. Elkington (1999, s. 79) 

menar att naturens kapital har en betydande roll i den miljömässiga dimensionen avseende hållbarhet. 

Att stötta det lokala lantbruket kan ses som en social handling eftersom det innebär att bidra med 

positiva krafter till samhället. Butik M (intervju, 2017-04-24) talar om ett miljöanpassat sortiment 

som en självklarhet: ”Vi vill ha mat som ger mer tillbaka än vad den tar.” Ett sätt för butikerna att 

sprida sitt budskap är att aktivt göra miljömedvetna val gällande sortiment. Majoriteten av butikerna 

berättar vidare om sitt sätt att marknadsföra sin miljöprofilering. Flera av butikerna nämner 

exempelvis att de aktivt valt bort reklam i pappersform eftersom det inte sympatiserar med den 

miljömässiga hållbarheten. Butikerna talar istället om vikten av marknadsföring via sociala medier. 

Butik W (intervju, 2017-04-06) menar att de vill marknadsföra sig som det miljövänliga alternativet 

som går i enlighet med deras miljöprofilering. En annan butik menar att de väljer sociala medier 
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eftersom de vill minska mängden reklamblad (Butik P, intervju, 2017-05-15). Butik M (intervju, 

2017-04-24) exemplifierar vidare: 

 

Sociala medier ska vi köra hårt på för det tror vi på. Billigare och bättre sätt att 

nå ut till medlemmar. Ja och ett modernare sätt. Finns ingen idé för oss att 

marknadsföra oss i något som håller på att bli utdaterat. Sen är det jättedyrt. 

(Butik M, intervju, 2017-04-24) 

 

Citatet sammanfattar de generella åsikter som finns bland butikerna gällande val av 

marknadsföringskanaler. Fuentes (2014, s. 369) menar att hållbarhetsfrågor är av vikt vid 

marknadsföring, där olika typer av praktiker tillämpas för att framhäva verksamhetens syn på 

hållbarhet. Det är således fördelaktigt att butikerna väljer att betona sin miljöprofilering i 

marknadsföringen för att skapa kundlojalitet. Butik W (intervju, 2017-04-06) berättar att sociala 

medier är deras huvudstrategi vid marknadsföring och fokus är att skapa ett tillräckligt community. 

Butiken hävdar att ett välutvecklat community är viktigt för att få återkommande kunder och således 

bygga en kundbas (Butik W, intervju, 2017-04-06). Grönroos (2008, s. 319) konstaterar att om 

konsumenter känner ett varumärkesengagemang kan de bli effektiva marknadsförare och sprida 

positiv word of mouth. Varje enskild butik kan således ses som ett varumärke. Vidare är en tolkning 

att positiv marknadsföring emellan kunder är nödvändigt för att bygga en tillräcklig kundbas. En av 

butikerna talar emot ovanstående resonemang och poängterar att marknadsföring inte har en 

betydande roll för butiken: 

                

Vi har inte arbetat så mycket med marknadsföring. Vi har haft lite spårvagnsreklam nu 

sista året. Vi har inga annonser i tidningar, nästan ingenting /.../ Vi har prövat tidning 

och sådär under åren men vi tycker inte att det har gett någonting, någon ökad 

kundtillströmning. Vi har ju varje vecka ett erbjudande, tror jag nästan är bättre. Då 

säljer vi en vara väldigt billigt. (Butik F, intervju, 2017-05-04) 

 

 

Butiken har dock en hemsida och är etablerad på sociala medier (Butik F, dokument, 2017-05-04). 

En tolkning är att butiksgrundaren inte betraktade hemsida och sociala medier som betydande 

marknadsföringskanaler. Då butiken har varit verksam i över 30 år har den byggt upp sin kundbas 

innan digitaliseringen formade samhället. Troligtvis har ett varumärkesengagemang haft betydelse 

för kundbasens tillväxt eftersom butiken var pionjärer på marknaden.  

 

Mot bakgrund av ovan framgår det att samtliga butiker aktivt har valt ett miljömedvetet sortiment 

som överensstämmer med butikernas budskap. Samtliga butiker väljer att marknadsföra sig med en 
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miljöprofilering som en strategi. Sociala medier är den marknadsföringsstrategi som förespråkas. Ett 

community är nödvändigt för att skapa en tillräcklig kundbas.  

4.3.2 Hållbara servicestrategier och utbildning av konsumenter 

Ett annat sätt för butikskonceptet att förmedla sitt budskap är att implementera hållbara 

servicestrategier. Samtliga butiker menar att det är av betydelse att föra en aktiv interaktion med sina 

kunder. Flertalet av butikerna talar exempelvis om att de vill skapa långsiktiga relationer med sina 

kunder. Butik L (intervju, 2017-03-31) berättar att de arbetar utifrån en gammal ”köpmansrelation”, 

vilken innebär att de utöver försäljning även för en vardaglig dialog med sina kunder. Butiken 

värdesätter kundrelationer högt vilket är en del av deras strategi (Butik L, intervju, 2017-03-31). 

Majoriteten av butikerna talar vidare om att de utbildar, eller vill utbilda, inom miljömässig 

hållbarhet i syfte att sprida sitt budskap. Butik F (intervju, 2017-05-04) bekräftar resonemanget och 

menar att de föredrar att ha en aktiv dialog om miljö och hållbarhet. Butik M (intervju, 2017-04-24) 

har en ambition om att utbilda konsumenter i hållbarhetsfrågor genom interaktionen. Grönroos 

(2008, s. 37) poängterar att interaktionen mellan köpare och säljare påverkar köpbeteendet. Dialogen 

blir således ett betydelsefullt verktyg för butikerna att påverka och utbilda konsumenter. Fuentes och 

Fredriksson (2016, s. 502) poängterar att butiksmedarbetare proaktivt kan främja hållbarhet genom 

att uppmuntra intresserade kunder att ta steget till ett köpbeslut. Fuentes och Fredriksson (2016, s. 

493) fastslår att service som är kopplat till hållbarhet är avgörande för att skapa kundnöjdhet, främja 

kundlojalitet och skapa konkurrensfördelar. En tänkbar slutsats är att samtliga dimensioner av 

hållbarhet gynnas när butiker väljer att utbilda sina konsumenter. Utbildningen bidrar till att 

konsumenter får kunskap om miljömedvetenhet och social hållbarhet. Det gör att konsumenterna i 

förlängningen inser vilken möjlighet de har att påverka genom sitt agerande.  

 

Ytterligare en servicestrategi som majoriteten av butikerna erbjuder är möjligheten att ta med sig 

egna förpackningar för att använda i köpprocessen. Butik G (dokument, 2017-04-03) förespråkar att 

kunderna tar med sig egna förpackningar och visar på sin hemsida hur de ska användas i 

köpprocessen. Butik W (intervju, 2017-04-06) exemplifierar:  

 

Det kommer att se ut så att våra kunder tar med sig sina egna förpackningar, så användbart 

det går, vad man har hemma, gamla burkar eller påsar eller gammal plastbytta som man har 

haft glass i eller någonting. Så fyller man upp den, eller man väger den först. Mäter hur 

mycket man ska ta upp sen, så fyller man med det man vill ha helt enkelt. Så tar man och 

betalar vikten för behållaren. Eller så kan man använda återanvändbara som vi säljer i 

butiken också. (Butik W, intervju, 2017-04-06)   
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Citatet ovan beskriver hur det går till i praktiken när servicestrategin tillämpas. Att återanvända 

förpackningar gynnar den miljömässiga hållbarheten eftersom naturresurser besparas. Song et al. 

(2015, s. 208) konstaterar att avfallshierarkin består av ett antal steg för att hantera avfall. Butik L 

(dokument, 2017-03-31) utgår från avfallshierarkin och förespråkar återanvändning före att material 

återvinns. Zaman (2015, s. 12) fastställer att zero waste är ett visionärt koncept för att hantera 

avfallsproblem i samhället. Butik L (dokument, 2017-03-31) menar att konsumenter som är 

medvetna om avfallshierarkin har lättare för att minska sitt avfall, vilket stödjer visionen om zero 

waste. Butik E (dokument, 2017-05-09) förklarar grundligt på sin hemsida vad zero waste är och hur 

konsumenter kan göra skillnad i sin vardag. I förlängningen utbildar det konsumenter och påverkar 

dem till att ta miljömässigt ansvar i sin konsumtion av dagligvaror.   

 

Det kan fastställas att det är fördelaktigt att butikerna implementerar servicestrategier för att sprida 

deras budskap. Fördelarna bidrar exempelvis till att naturresurser besparas och kundlojalitet främjas. 

Utbildning kan ske i direkt interaktion med konsumenterna i butiken, samt genom informativa 

hemsidor. Att konsumenter får kunskap om miljömedvetenhet bidrar till att hållbar utveckling 

främjas. Vidare bidrar strategierna till en förståelse för hållbara konsumtionsmönster i 

dagligvaruhandeln.  

4.3.3 Samarbeten som gynnar en hållbar utveckling 

Ytterligare en strategi som butikerna använder sig av för att sprida sitt budskap om hållbarhet är att 

genomföra samarbeten med externa aktörer. Studien visar att samtliga butiker väljer att samarbeta 

med andra parter. Elkington (1999, s. 85) menar att externa intressenter har en avgörande roll för att 

verksamheters arbete för att nå långsiktig hållbarhet. Giminez el al. (2012, s. 157) poängterar att en 

verksamhets externa program kan påverka interna resultat. Majoriteten av butikerna talar om 

samarbeten med lokala producenter och andra butiker i närområdet. Butik W (intervju, 2017-04-06) 

exemplifierar: “Vi vill satsa på lokala producenter som kan erbjuda mindre förpackningar, mer 

ekologiskt och mer närodlat.” Butik P (intervju, 2017-05-15) har på liknande sätt ett samarbete med 

en lokal organisation som lagar mat till hemlösa av produkter som närmar sig utgångsdatum. Butik 

L (intervju, 2017-03-31) berättar om ett liknande samarbete: 

 

We also do that by having an collaboration with a nearby juicebar that come and buy our out-

dated fruit and vegetables and then they sell juices at a cheap price on Wednesdays as well. 

Butik L (intervju, 2017-03-31)  
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Samarbeten har detta slag bidrar till minskat matsvinn och således att miljömässig och social 

hållbarhet gynnas. Butik G (intervju, 2017-05-04) har samarbeten med lokala projekt eftersom de 

vill stötta hållbarhetsarbete på flera sätt i samhället. Butiken har exempelvis ett lokalt samarbete med 

en distributör som levererar deras varor med cykel (Butik G, intervju, 2017-05-04). Samarbeten med 

distributörer som använder miljövänliga transportmedel är ett ställningstagande för butikerna 

gällande miljö och hållbar utveckling. Att butikerna väljer att samarbeta med externa aktörer kan 

härledas till Wilson (2015, s. 433) menar vidare att hållbarhetsstrategier är avgörande för 

verksamhetens image, kostnadsreducering och skapande av konkurrensfördelar. Samarbeten med 

externa aktörer underlättar vid spridning av budskapet, vilket i förlängningen skapar långsiktig 

hållbarhet.  

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att det är fördelaktigt att butikerna väljer att samarbeta med 

externa aktörer för att sprida sitt budskap. Butikernas samarbeten gynnar hållbarhet både 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Exempelvis gynnas långsiktig hållbarhet när butikerna väljer 

att samarbeta med lokala organisationer och distributörer.  
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5. Slutdiskussion 

 

I den avslutande delen presenteras studiens resultat med utgångspunkt i dess syfte och frågeställning. 

Slutdiskussionen struktureras utifrån analysens tre teman och utvecklas med hjälp av egna 

reflektioner. Avslutningsvis mynnar slutdiskussionen ut i förslag till framtida forskning. 

 

 

Resultatet av studien visar att det finns flera anledningar till varför dagligvarubutiker med ett 

förpackningsfritt sortiment är etablerade på marknaden. Med utgångspunkt i tre dimensioner av 

hållbarhet: miljömässiga, sociala och ekonomiska kan det konstateras att samtliga har en avgörande 

roll för butikskonceptets existens. En slutsats är att det är när samtliga dimensioner kopplas samman 

uppstår praktiker som formar butikskonceptet trots att dimensionerna har betydelse var för sig. 

Studien visar att den miljömässiga dimensionen är avgörande för etablering eftersom butikskonceptet 

grundas med ett genuint intresse för miljö och hållbar utveckling. Vidare är varken etablering eller 

lönsamhet möjlig på lång sikt om inte den ekonomiska dimensionen tas i beaktning. Praktiker som 

kommer till uttryck kopplade till den ekonomiska dimensionen är skapandet av ett community som 

förverkligar crowdfunding. Studien visar vidare att den sociala dimensionen ges minst 

uppmärksamhet vid argumentet till varför butikskonceptet är etablerat på marknaden. Studien har 

dock visat att dimensionen har en betydande roll för konceptets existens. Den sociala dimensionen 

kommer till uttryck genom samarbeten i leverantörskedjan och med externa parter, vilka möjliggör 

att miljömässiga och ekonomiska mål uppnås. Det kan konstateras att samtliga dimensioner krävs 

för etablering av butikskonceptet. Vidare är det tydligt att dimensionerna skapar grundläggande 

faktorer som krävs för en framtida expansion.  

 

Studien visar vidare att marknaden är redo för butikskonceptet. Anledningen är att möjligheterna 

upplevs vara större än riskerna på lång sikt. Det krävs dock att butikskonceptet uppfyller vissa 

kriterier för att underlätta etablering. I förlängningen är en beaktning av kriterierna nödvändiga för 

att förändra rådande köpbeteende och för att skapa en standardisering av förpackningsfri konsumtion. 

Det första kriteriet innebär att det är väsentligt att konsumenterna får tid att vänja sig vid 

butikskonceptet. Anledningen är att butikskonceptet inte är vanligt förekommande i dagsläget. En 

framgångsfaktor är således att implementera ett delvis förpackningsfritt sortiment i traditionella 

dagligvarubutiker. Det innebär att det sker en gradvis anpassning till att konsumera förpackningsfritt. 

Det andra kriteriet behandlar vikten av en anpassningsförmåga till konsumenternas efterfrågan. 
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Exempel på kriteriet är implementering av ett miljömedvetet sortiment och marknadsföring via 

sociala medier. Det tredje kriteriet handlar om att skapa en tillräcklig kundbas i syfte att skapa 

ekonomisk hållbarhet. En handlingsplan gällande marknadsföring är avgörande för att förändra 

rådande köpbeteende. Sammanfattningsvis kan en framtida expansion av butikskonceptet ske om 

ovanstående kriterier uppfylls. I förlängningen är kriterierna bidragande faktorer för en hållbar 

utveckling av dagligvaruhandeln. 

 

Resultatet av studien visar att butikskonceptet använder sig av hållbarhetsstrategier för att sprida sitt 

budskap. Strategierna är kopplade till samtliga dimensioner av hållbarhet. En grundläggande strategi 

är att tillhandahålla ett sortiment och använda marknadsföring som sympatiserar med den 

miljömässiga dimensionen av hållbarhet. Att tillhandahålla ett förpackningsfritt sortiment innebär en 

ambition att förebygga avfall i samhället, vilket är det grundläggande steget i avfallshierarkin. Vidare 

är en strategi gällande ekonomisk hållbarhet att samarbeta med externa aktörer för att skapa 

konkurrensfördelar och lönsamhet på lång sikt. Exempel på samarbete kan vara med lokala 

producenter och butiker i närområdet. En strategi inom social hållbarhet är att implementera service 

för att sprida budskapet. Ett exempel på en servicestrategi är att utbilda konsumenter inom hållbarhet. 

Utbildning kan ske i direkt interaktion i butiken eller via informativa hemsidor. Ytterligare en 

servicestrategi är att erbjuda konsumenter att använda egna förpackningar i köpprocessen. Det är 

väsentligt att butikskonceptet implementerar hållbarhetsstrategier för att kunna expandera och 

således främja en hållbar utveckling av dagligvaruhandeln.  

 

Mot bakgrund av ovanstående finns det flera strategier som dagligvarubutiker med ett 

förpackningsfritt sortiment utgår ifrån i sitt hållbarhetsarbete. Strategierna kommer till uttryck genom 

de tre dimensionerna av hållbarhet: miljömässiga, sociala och ekonomiska. Praktikerna är väsentliga 

för att konceptet ska kunna expandera. Genom att butikskonceptet implementerar strategier som är 

kopplade till zero waste management bidrar det till att dagligvaruhandeln beaktar hållbarhet. Vidare 

medverkar hållbarhetsstrategierna till en effektiv användning av resurser och således minskat avfall. 

Butikskonceptet främjar hållbara konsumtionsmönster då de tar ansvar i arbetet mot uppfyllandet av 

de globala målen. Sammanfattningsvis tar det förpackningsfria butikskonceptet en betydande roll i 

främjandet av en hållbar utveckling inom dagligvaruhandeln. Butikskonceptet sätter således press på 

branschen att ständigt förbättras.  
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5.1 Förslag till framtida forskning 

Mot bakgrund av begränsad vetenskaplig forskning inom området är det relevant att undersöka 

förpackningsfria dagligvarubutiker ytterligare för att skapa en djupare förståelse. Då den här studien 

har fokuserat på att undersöka butikskonceptet ur ett managementperspektiv är det betydelsefullt att 

komplettera vår studie med andra perspektiv. Exempelvis är konsumentperspektivet väsentligt att 

lyfta fram eftersom det kan bidra till en expansion av butikskonceptet. Precis som resultatet av denna 

studie visar är det relevant att utgå från efterfrågan för att kunna expandera på marknaden. Vidare 

uppmuntrar vi till vetenskaplig forskning om tänkbara framgångsfaktorer som kan möjliggöra en 

handlingsplan för etablering. Detta i syfte att påskynda butikskonceptets expansion. Avslutningsvis 

är studien baserad på etableringen av konceptet i norra Europa, vilket gör att det finns utrymme att 

undersöka konceptet med ett alternativt urval.  

  



 43 

6. Källförteckning 

6.1 Litterära källor 

Alvehus, Johan. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. 1. Uppl. Stockholm: 

Liber.  

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Lund: Studentlitteratur.  

Beitzen-Heineke, E., Balta-Ozkan, N., & Reefke, H. (2017). The prospects of zero-packaging 

grocery stores to improve the social and environmental impacts of the food supply chain, Journal Of 

Cleaner Production, 140. (3), 1528-1541. 

  

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber.   

Dixon-Hardy, D. & Curran, B. (2009). Types of packaging waste from secondary sources 

(supermarkets) – The situation in the UK. Waste Management, 29. (3), 1198-1207.  

Elkington, John. (1999). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. 

Oxford: Capstone. 

Elkington, J. (2006). Governance for Sustainability. Corporate Governance: An International 

Review, 14. (6), 522-529. 

  

Fuentes, C. (2014). Managing green complexities: consumers strategies and techniques for greener 

shopping. International Journal of Consumer Studies, 38. 485-492.  

Fuentes, C. & Fredriksson, C. (2016). Sustainability Service in Store: Service Work and the 

Promotion of Sustainable Consumption. International Journal of Retail and Distribution 

Management, 5. (44), 492-507.  

Fuentes, C. (2015). Images of responsible consumers: organizing the marketing of 

sustainability. International Journal of Retail & Distribution Management. 43. (4).  

367-385. 

  

Gimenez, C., Sierra, V., & Rodon, J. (2012). Sustainable operations: Their impact on the triple 

bottom line. International Journal Of Production Economics, 140. 149-159. 

 

Grönroos, Christian (2008). Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen. 2. uppl. Malmö: Liber 

 

Wilson, J. (2015). The triple bottom line: Undertaking an economic, social, and environmental retail 

sustainability strategy. International Journal of Retail & Distribution Management, 43. (4). 432-447. 

 



 44 

Lai, K., Cheng, T., & Tang, A. (2010). Green Retailing: FACTORS FOR SUCCESS. California 

Management Review, 52. (2). 6-31. 

Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 1. uppl. Malmö: Liber 

Sridhar, K. & Jones, G. (2013). The Three Fundamental Criticisms of the Triple Bottom Line 

Approach: An Empirical Study to Link Sustainability Reports in Companies Based in the Asia-

Pacific Region and TBL Shortcomings. Asian Journal Of Business Ethics, 2. (1). 91-111.  

Song, Q., Li, J., & Zeng, X. (2015). Minimizing the increasing solid waste through zero waste strategy. 

Journal of Cleaner Production, 104. 199-210. 

Thompson, B. (2007). Green retail: Retailer strategies for surviving the sustainability storm. Journal 

Of Retail & Leisure Property, 6. (4). 281-286.  

Zaman, AU. (2015). A comprehensive review of the development of zero waste management: lessons 

learned and guidelines. Journal Of Cleaner Production, 91. 12-25.  

Zaman, AU. & Swapan, M. (2016). Performance evaluation and benchmarking of global waste 

management systems. Resources, Conservation & Recycling, 114. 32-41.  

  

6.2 Webbdokument 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Intervjuguide  

Svensk version 

Introduktion 

• Berätta om vem du är och din position i företaget 

• Kan du berätta om bakgrunden till företaget? 

- Hur uppstod idén till det? 

- Vad var den avgörande faktorn till förverkligandet av idén? 

• Hur ser butikskonceptet se ut? 

- Vart är ni lokaliserade? 

- Vilka öppettider har ni? 

- Hur många kvadratmeter är butiken? 

- Hur många anställda har ni? 

- Vilka positioner har dessa? 

- Vilken målgrupp har ni? 

-  Hur många produkter är det i sortimentet? 

- Vilken service erbjuder ni kunderna? 

- Hur sker köpprocessen? 

• Hur mottogs butiken på marknaden? 

- Vad tror du bidrog till det? 

-  Hur påverkade butiken det? 

• Varför tror du att den svenska marknaden är redo för detta butikskoncept just nu? 

• Vilka risker finns med den svenska marknaden? 

• Vilka är era konkurrenter och substitut? 

• Hur kommer ni att arbeta för att särskilja er från dem? 

 

Hållbarhet 

• Vad innebär hållbarhet för butiken? 

 Vi utgår från teorin triple bottom line gällande hållbarhet. Den innefattar tre dimensioner 

av hållbarhet: miljömässiga, sociala och ekonomiska. 
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Miljömässig dimension 

• Hur arbetar butiken med miljömässig hållbarhet? 

- Varför dessa strategier? 

- Hur kommer dessa till uttryck i praktiken? 

• På vilket sätt påverkar butiken naturens resurser? 

-  På vilket sätt har ni utformat den fysiska butiken med miljö i åtanke? 

- Hur kommer ni hantera det avfall ni kommer få? (även av leverantörer) 

-  Gällande sortimentet, vilken betydelse har leverantörerna och producenterna för 

butiken? 

- Vilka krav har ni på leverantörerna? 

- Vilka krav har ni på distributörerna? 

 

Social dimension  

• Hur tar butiken ett socialt ansvar?  

- Varför? 

- Hur kommer dessa till uttryck i praktiken? 

• Vilka sociala trender i samhället ser du att butiken kan använda sig av?  

- Varför? 

- Hur kommer dessa till uttryck i praktiken? 

 

Ekonomisk dimension  

• Hur är butiken finansierad? 

• Vilka strategier har ni för att attrahera konsumenter? 

- Vilka kanaler kommer vara mest avgörande? 

- Hur kommer ni att arbeta med dem i framtiden? 

• Hur viktig är den ekonomiska aspekten för butiken? 

- Varför? 

• Hur ser lönsamhetspotentialen ut för butiken? 

- När förväntas ni nå ekonomisk lönsamhet? 

- Vilka delar av sortimentet säljer bäst? 

- Vilka delar av verksamheten är mest lönsamma för butiken? 

• Om ni rekryterar personal i framtiden, vilken betydelse har personalens intresse och 

kunskap rörande hållbarhetsfrågor? 
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- Varför? 

• Har ni stött på några problem gällande lagar och regler? 

- Är det något som har hindrat er? 

 

Avslutning 

• Vilken dimension av hållbarhetens anser du är viktigast?? 

- Varför? 

• Skulle du säga att det finns ytterligare en avgörande dimension? (Exempelvis teknik eller 

innovation) 

- Varför? 

• Hur tror du att marknaden för butikskonceptet kommer att utveckla sig på lång sikt? 

- Vilka framtidsvisioner har ni? 

- Vilka möjligheter ser ni? 

- Vilka utmaningar och risker ser ni? 

 

• Vill du lägga utveckla något som vi pratat om i intervjun? 

• Får vi återkomma om det skulle behövas? 

• Tack för din medverkan! 

 

7.2 Bilaga 2 

Intervjuguide  

Engelsk version  

Introduction 

• Who are you and what is your position at the company? 

• Would you like to tell us a bit more about some background of the company? 

-    How and when did you get the idea? 

-     What was the decisive factor to implement the concept to reality? 

• We would like to know a bit more about the concept: 

- What’s your location? 

- How big is the store? 

- What’s the opening hours? 

- How big is the assortment? 

- How many workers have the store? 

- What positions have they? 
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- Which is the target group? 

- What type of services do you provide the customers?     

• How was the concept received in the market? 

-       What do you think contributed that? 

-       What did you do to affect that? 

• Why do you think the market is ready for the concept? 

• What risk can you see connected to the concept? 

• Who are your competitors? 

-       How do you differentiate from them? 

 

Sustainability 

• What does sustainability mean for the store? 

 We are working with a theory called triple bottom line that has three dimensions of 

sustainability: environmental, social and economic.  

Environmental dimension 

• Do you have any strategies regarding working with environmental dimension?  

- Why? 

• How do you work with environmental sustainability? 

- Why? 

• How is the store affecting the nature's resources? 

-       Did you have the environment in mind when you build the physical store? 

-       How do you handle waste? 

-       How important is the producers and the suppliers? 

-       Do you have any demands regarding the above? 

Social dimension 

• Do you have any strategies regarding working with social dimensions?  

- Why? 

• Does the store take any social responsibility? 

-       In which way? 

-       Why? 

• Can you see any social trends benefitting the concept?  

- Why? 

Economic dimension 
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• Do you have any strategies regarding working with economic dimensions? 

- Why? 

• How did you finance the business? 

• Do you have any strategies to attract customers? 

- Why these? 

• What media are the most important?  

• How important is the economic aspect? 

- Why? 

• Can you tell me about the profitability potential? 

- When do you think you will be profitable? 

• What is the most profitable part of the business? 

- Why do you think that? 

• When you are hiring staff, what importance do their knowledge and skill regarding 

sustainability and the concept have? 

- Why? 

• Have you had any problem regarding restrictions or laws?  

- How did you solve the problem? 

Summary 

• Which one of the dimensions of sustainability is the most important? 

-       Why? 

• Would you say there is an additional dimension? 

- Why? 

• How do you think the concept will develop, years ahead? 

-       What visions can you see regarding the future? 

-       What possibilities can you see? 

-       What risk or challenges can you see? 

• Would you like to add something? 

• Can we get back to you, if we need more information? 

• Thank you for your participation! 
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