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Sammanfattning 

Att vara lönsam är en förutsättning för företags långsiktiga överlevnad. Samtidigt blir det 

generellt sett allt hårdare konkurrens och antalet konkurrenter ökar ständigt. Företag 

behöver således hitta sätt för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden.  

Enligt resursbaserad teori kan företag inneha eller skapa resurser inom sin verksamhet som 

kan leda till varaktiga konkurrensfördelar, och som följaktligen är viktiga att identifiera 

och utnyttja på bästa sätt. En tillfällig konkurrensfördel anses vara värdefull, ovanlig samt 

icke utbytbar. För att resursen ska kunna anses vara varaktig ska den inte heller gå att 

imitera av konkurrenter. I denna rapport ligger fokus på hur företag inom 

dagligvaruhandeln försöker skapa varaktiga konkurrensfördelar genom arbetet med 

miljövänliga förpackningar. Miljövänliga förpackningar utgör en betydande del av 

branschens miljöpåverkan då dessa kännetecknas av hög omsättning och snabb 

förbrukning. Idag utgör egna varumärken allt större del av omsättningen bland företagen. 

Dessa varumärken har företagen självklart en betydande möjlighet att påverka, bland annat 

produktens egenskaper och inte minst dess förpackning.  

 

Denna studie bygger på intervjuer med respondenter från tre företag inom 

dagligvaruhandeln med varierande marknadsandelar. Studien visar att företagen arbetar 

med miljövänlig förpackningsutveckling på många sätt. Rapporten redogör för hur 

företagen arbetar för att effektivisera förpackningskedjan, utveckla förpackningar som 

minskar matsvinn samt hur samarbeten mellan förpackningskedjans användare ser ut och 

dess betydelse. Det diskuteras även huruvida åtgärderna syftar till att utveckla varaktiga 

konkurrensfördelar eller ej. Det beskrivs även hur företagen kommunicerar sitt arbete med 

miljövänliga förpackningar samt hur de strävar efter att utveckla 

förpackningsinnovationer.   

 

Nyckelord: varaktiga konkurrensfördelar, VRIN, miljövänliga förpackningar, 

dagligvaruhandeln, konkurrenskraftiga förpackningar, RBV 

   

 

  



Abstract 

Being profitable is necessary for companies’ long-term survival. Generally the competition 

becomes stronger and the number of competitors constantly increases. Companies need to 

find the right methods to stay competitive on the market.  

According to resource based theory companies can possess resources in their operation that 

can lead to sustained competitive advantages, which are important to identify and utilize in 

an optimal way. A temporary competitive advantage is considered to be valuable, rare and 

non-substitutable. In order for the resource to be considered sustainable, it should not be 

possible for other competitors to imitate it. The purpose of this report is to describe how 

companies in the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) work with environmentally 

friendly packaging for their own brands to create sustained competitive advantages. 

Environmentally friendly packaging are an important part of this engagement due to 

packaging’s negative impact on the environment. Own brands represent a big part of the 

companies’ revenue. When it comes to own brands, the companies have greater 

possibilities to affect the properties of the product, including the packaging.  

Qualitative interviews have been made with respondents who are involved in the subject 

within three companies with varying market shares. The study shows that the companies 

work with environmental friendly packaging in several ways. The report describe how they 

work to make the packaging chain more effective, develop packaging that reduces the food 

losses and how the collaborations along the packaging chain look like and its consequences. 

It is also discussed whether the purpose of the actions is to create sustained competitive 

advantages or not. The report describe how the companies communicate their 

environmental engagement and how they work to develop innovative packaging. 

Key words: sustained competitive advantage, VRIN, environmentally friendly packaging, 

FMCG, packaging for competitive advantage, RBV 
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1. Inledning  

Följande kapitel inleds med en beskrivning av hur företags miljöarbete kan ta utryck i 

praktiken. Det miljöarbete som beskrivs närmast är arbetet med miljövänliga 

förpackningar. Förutsättningarna inom en bransch där förpackningar har stor påverkan 

presenteras och vidare redogörs hur förpackningar kan bidra med värdeskapande i ett 

företag.  

 

1.1 Problembakgrund   

Miljöengagemang i företag kan ses som en möjlighet att expandera ett företag, att tänka på 

innovation på ett nytt sätt eller att differentiera ett företag i medvetandet hos 

konsumenterna (York, 2009). Öberseder, Schlegelmilch och Murphy (2013) har undersökt 

i vilket utsträckning och med vilken variation företag utövar miljöarbete i praktiken. 

Författarna menar att en utmaning företag ställs inför är hanteringen av avfall då företag 

producerar stora mängder utav det. Vidare gör företag även ansträngningar för att skapa 

medvetenhet hos medarbetare och kunder, om hur minskning och återvinning av avfallet 

sker. Ett annat miljöarbete som företag prioriterar är minskning av energiförbrukning samt 

effektiv resurshantering. Utöver det faktum att företagen tar ansvar för miljön kan effektiv 

resursanvändning i många fall innebära kostnadsbesparingar och det finns således även 

ekonomiska motiv till ovanstående åtgärder.    Företag prioriterar även forskning och 

utveckling av miljövänliga produkter och produktionsprocesser.  

Allteftersom medvetenheten om miljöproblem blivit större har företag sett 

miljöengagemanget som ett nytt sätt att göra affärer på (Porter & van der Linde, 

1995). Enligt Lubin och Esty (2010) kan miljöengagemang ha påverkan på företags 

konkurrenskraft och överlevnad. Detta stärks även av en undersökning gjord av MIT Sloan 

Management Review tillsammans med The Boston Consulting Group (2011) där över 3000 

företagsledare från organisationer, med varierande storlekar, verksamma inom alla större 

branscher runt om i världen har tillfrågats. I den undersökningen svarade 90 procent av 

företagsledarna som tillfrågades att implementering av hållbarhetsstrategier är, eller i 

framtiden kommer vara en konkurrenskraftig nödvändighet för deras organisation och 

branscher. 70 procent av de tillfrågade svarade dessutom att de kommer att fortsätta att 

prioritera hållbarhet vid strategiska beslut inom överskådlig framtid. Undersökningen 

grundas dock endast på företagsledarnas uppfattningar angående miljöengagemangets 

betydelse för verksamheten. York (2009) visar vidare att implementering av miljötänk i 
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verksamheten har genererat mätbara konkurrensfördelar.  I artikeln ges ett flertal exempel 

på multinationella företag som erhållit ökade intäkter eller gjort kostnadsbesparingar 

genom olika former av miljöarbeten. Ett exempel berör ett företag som svarat på 

konsumenternas efterfrågan gällande miljövänliga förpackningar och produkter, vilket 

resulterade i kostnadsbesparingar trots att det inte var syftet med åtgärden. 

 

Ett miljöarbete som företag började fokusera på redan runt 90-talet var att skapa 

miljövänliga förpackningar. Det som lockar kunder mest är produktens pris, värde 

samt företagsbild vilken förmedlas genom förpackningen och dess utseende. På stora 

marknader är det vanligt att standardisera förpackningarna för det egna företagets vinning, 

men med tiden har dock företag börjat sträva efter att hitta nya sätt att skapa förpackningar 

som är kostnadseffektiva men även miljövänliga. Den nya gröna trenden blev allt större 

med tiden då alltfler företag började följa trenden i och med den växande medvetenheten 

om miljöproblemen (Blyth, 1990).  

 

Många företag har med tiden försökt minska mängden förpackningsavfall. Exempelvis 

lyckades många länder minska förpackningsavfallet med mer än 55 procent och uppfyllde 

samt överträffade därmed det mål som definierats i EU-direktivet från 2008 om 

förpackningar och förpackningsavfall (EEA, 2012). Det finns dock fortfarande problem ur 

en miljösynpunkt kopplat till förpackningar (Molina-Besch & Pålsson, 

2016). Srinivasan och Lu (2014) nämner i sin artikel att plastförpackningar är ett stort 

miljöproblem, speciellt inom dagligvaruhandeln där majoriteten av förpackningarna består 

av plast och branschen kännetecknas av hög omsättning och snabb förbrukning. En av 

anledningarna till att plast dominerar är på grund av att det är kostnadseffektivt. Enligt Co-

Packing (u.å.) efterfrågar dock kunder gröna och smartare förpackningar inom 

livsmedelsbranschen och plastförpackningar väljs i allt större utsträckning bort och ersätts 

av förpackningar i kartong. I en undersökning, som kartlagt hur svenska samhället ser på 

de olika förpackningsmetoderna, svarade 90 procent av de tillfrågade att de tror att 

papperskartongerna kommer att öka och bli allt vanligare inom en snar framtid.   

 

Co-Packing (u.å.) tar vidare upp tanken hur det skulle se ut om det inte skulle finnas några 

förpackningar alls. De anser att det är en självklarhet att det ska finnas förpackningar då 

det skulle påverka miljön negativt att slänga alla rester i stället för att på något sätt paketera 
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dem. De menar således att förpackningar kan minimera resursanvändningen, men att det 

finns bra och sämre val av material på förpackningarna.  

 

Framställningen av miljövänliga förpackningar är ständigt under utveckling. Exempelvis 

finns det möjligheter att förbättra förpackningsmaterial och förpackningsfunktioner med 

hjälp av nanoteknik och på så vis minska den negativa miljöpåverkan. Inom 

livsmedelsbranschen är dock denna teknik bristfällig och det krävs fortsatt forskning och 

utveckling för att uppnå nämnda förbättringar (Kuswandi, 2017).  

 

Som ovan nämnts har förpackningar stor påverkan inom dagligvaruhandeln på grund av 

dess kännetecken som hög omsättning samt snabb förbrukning. Det är därför av intresse 

att undersöka hur företag inom denna bransch arbetar med förpackningar, vilket kan 

präglas av marknadsstrukturen. I Sverige domineras dagligvaruhandeln av ett fåtal stora 

aktörer där de fyra största företagen tillsammans utgör över 90 procent av 

marknaden (Delfi, DLF & HUI Research, 2016).  

 

Figur 1 Dagligvarukartan (Delfi, DLF & HUI Research, 2016) 

 

Genom den koncentrerade marknaden, där svenska marknaden domineras av ett fåtal 

aktörer, har dessa aktörer en stor möjlighet att påverka hur varor förpackas.  Tack vare 

företagens ställning på marknaden kan de ställa krav på leverantörerna då de utgör en stor 

andel av leverantörernas försäljning och därmed är en viktig kund. Det innebär således 

negativa konsekvenser för leverantörerna att avsluta eller gå miste om ett samarbete med 
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en av handelskedjorna då det är deras viktigaste kanal ut på marknaden och det inte finns 

något motsvarande alternativ med liknande volym inom dagligvaruhandeln. Dessutom har 

handelskedjorna utvecklat egna varumärken där förhandlingsstyrkan är ännu starkare 

(Konkurrensverket, 2002). Detta öppnar upp för miljöarbete i form av miljövänliga 

förpackningar. 

  

1.2 Problemdiskussion   

Som framgått av problembakgrunden finns det ett behov av miljövänlig 

förpackningsutveckling ur en miljösynpunkt, framförallt inom dagligvaruhandeln, men att 

ägna sig åt den formen av miljöarbete kan även vara fördelaktigt för verksamheten, då det 

exempelvis kan bidra med ökade intäkter samt kostnadsbesparingar. 

 

Grönman et al. (2013) menar att företag vars strategi innebär att ständigt förbättra 

miljöprestandan, gällande förpackningar, har större potential till att erhålla 

konkurrensfördelar i form av kostnadskonkurrens. Det kan exempelvis bero på förbättrad 

materialeffektivitet samt förbättrat rykte för företaget och varumärket. Då konsumenter 

generellt blir allt mer miljömedvetna föredrar de således mer miljövänliga produkter, varför 

det görs ansträngningar inom livsmedels- samt förpackningsbranschen för att möta denna 

efterfrågan. Även Beckeman och Olsson (2010) hävdar att konsumenter inom 

livsmedelsbranschen tenderar att ta alltmer hänsyn till miljön vid konsumtion. Det finns 

således ett behov av miljövänliga produkter inom denna bransch. Enligt Found och Rich 

(2007) är det viktigt att förpackningar återspeglar konsumenters, faktiska och skapade, 

behov för att öka försäljningen. Förpackningar kan vara en viktig källa till 

konkurrensfördelar inom dagligvaruhandeln då de kan bidra till att differentiera både 

produkter och företag. Även Srinivasan och Lu (2014) menar att förpackningar kan 

innebära en styrka för ett företag om de attraherar kunder genom att kommunicera ett 

starkt varumärke. Det är därmed viktigt för företag att utveckla miljövänliga förpackningar 

som dessutom har en design som kunder finner attraktiv.  

 

Sammantaget visar tidigare forskning att det finns ett behov av mer miljövänliga 

förpackningar inom dagligvaruhandeln, dels ur en miljösynpunkt (Srinivasan och Lu, 

2014) men även på grund av ökad efterfrågan bland konsumenter (Grönman et al., 2013; 

Beckeman och Olsson, 2010). Tidigare forskning visar dessutom att förpackningar kan 

bidra till värdeskapande och därmed ha inverkan på konkurrenskraften hos företag 
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verksamma inom dagligvaruhandeln (York, 2009; Grönman et al., 2013). Detta är några 

av anledningarna till att den här rapporten kommer att fokusera på miljövänliga 

förpackningar. Dessutom tycks det vara ett aktuellt ämne då det har stor påverkan inom 

företag, samt ett område under ständig utveckling och därför kan kompletteras med ny 

kunskap.  

 

Följande rapport kommer inte undersöka sambandet mellan miljöengagemang och 

lönsamhet då det redan undersökts (York, 2009). Rapporten kommer istället fokusera på 

de bakomliggande faktorerna till hur ett samband mellan miljövänliga förpackningar och 

varaktiga konkurrensfördelar uppnås, det vill säga hur företag inom den aktuella branschen 

arbetar med miljövänliga förpackningar som en resurs. Rapporten kommer att fokusera på 

arbetet med miljövänliga förpackningar till företagens egna märkesvaror på grund av att 

detta är ett område som företagen själva har kontroll över samt kan påverka i större 

utsträckning.  

 

Den teori som kommer tillämpas är Resursbaserad teori, vilken bygger på att interna 

resurser kan generera varaktiga konkurrensfördelar. Denna uppsats ska således beskriva 

hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar i praktiken för att eftersträva 

konkurrensfördelar med hjälp av miljövänliga förpackningar.  

 

Då rapporten fokuserar på hur företag arbetar med miljövänliga förpackningar för att skapa 

varaktiga konkurrensfördelar är inte målet att identifiera existerande konkurrensfördelar. 

En utgångspunkt för denna studie är antagandet att företag strävar efter att skapa varaktiga 

konkurrensfördelar med hjälp av miljövänliga förpackningar. Rapporten kommer även 

utgå ifrån att en konkurrensfördel kan förstärka ett företags position på 

marknaden, men den behöver inte nödvändigtvis resultera i en ledande position. Det är inte 

tillräckligt för ett företag att inneha en resurs som kan leda till varaktiga konkurrensfördelar 

om resursen inte utnyttjas på rätt sätt. Ovan förda diskussion har lett fram till följande 

forskningsfrågor:   

 

 Hur arbetar företag inom dagligvaruhandeln med miljövänliga 

förpackningar till egna märkesvaror? 
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 Hur arbetar företag inom dagligvaruhandeln för att uppnå varaktiga 

konkurrensfördelar med hjälp av miljövänliga förpackningar till egna 

märkesvaror? 

 

  

1.3 Syfte    

För att komma tillrätta med miljöproblemen spelar företagen en viktig roll samtidigt som 

ett engagemang för miljön kan skapa konkurrensfördelar utifrån ett företags perspektiv 

(Pedersen, 2015). Denna rapport syftar till att beskriva hur företag inom 

dagligvaruhandeln arbetar med miljövänliga förpackningar till sina egna varumärken för 

att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Målet är att denna rapport kan bidra med att ge 

bättre förståelse gällande miljöarbetets inverkan på företags verksamhet.    
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2. Metod  

Metodkapitlet består av förklaring och motivering till valet av kvalitativa 

intervjuer med respondenter inom tre olika aktörer inom livsmedelsbranschen. Vidare 

beskrivs i kapitlet hur forskningsprocessen gått till och hur vi gjort för att öka studiens 

trovärdighet under denna process.    

 

2.1 Forskningsansats    

Vi valde tidigt i vår forskningsprocess att använda oss av Resursbaserad teori. Genom dess 

VRIN-ramverk är det möjligt att få en teoretisk ansats som kan analysera om företagens 

arbete att skapa miljövänliga förpackningar kan utvecklas till varaktiga 

konkurrensfördelar. Samtidigt kan vi inte luta oss mot några tidigare studier som 

identifierat specifika resurser kopplat mot arbetet med att skapa miljövänliga 

förpackningar, vilket gjort att vi utgått ifrån en utforskande och kvalitativ metodansats. Det 

vill säga vi är mer intresserade att försöka identifiera om företagens arbete skapar resurser 

snarare än att testa redan identifierade resurser. 

Kvalitativ forskning handlar vidare om att visa på komplexitet och nyansrikedom av 

verkligheten snarare än att bara reducera verkligheten till enkla samband genom att 

analysera och läsa av olika sociala sammanhang (Alvehus, 2013). Exempelvis är det ju 

omöjligt att identifiera en resurs om vi inte kan sätta in en viss aktivitet i ett sammanhang. 

Det innebär att vi varit tvungna att skapa oss en förståelse för företagets förutsättningar, 

mål och strategier och sätta i relation till deras arbete med att skapa miljövänliga 

förpackningar. 

  

2.2 Datainsamling   

Genom valet av en kvalitativ forskningsansats har vi varit intresserade att fokusera på ett 

mindre antal aktörer inom dagligvarubranschen, men samtidigt kunna ge en detaljerad bild 

av det arbete dessa företag lägger på att skapa miljövänliga förpackningar. Det har dock 

krävts att vi gjort flera medvetna val vid vår datainsamling, som alla får konsekvenser för 

utformning och vilka slutsatser vi kan dra. 

2.2.1 Urval av företag och respondenter 

Förevarande rapport fokuserar på att studera dagligvaruhandeln. Denna bransch domineras 

av ett fåtal aktörer. Deras ställning har gett dem en stark förhandlingsposition vilket ger 

dem möjlighet att bedriva den form av miljöarbete som studien fokuserat på. Trots 

detta valde vi att undersöka företag med varierande marknadsandelar för att på så vis få en 
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mer allsidig bild av hur det är att arbeta med miljövänliga förpackningar inom 

dagligvaruhandeln.  De företag som undersöktes var ICA, Axfood och Bergendahls vilka 

är tre aktörer inom dagligvaruhandeln med varierande marknadsandelar, vilket ökar 

möjligheten till olika tolkningar. Axfood bedriver de egenägda kedjorna Willys och 

Hemköp. Bergendahls äger bland annat City Gross.  

 

Vår vision var dock att undersöka de fyra största förtagen inom branschen, men då vi inte 

fick någon lämplig respondent inom Coop att ställa upp på intervju fick det betraktas som 

ett bortfall. Anledningen till att vi önskade att undersöka de fyra största företagen var att 

täcka en så stor del av marknaden som möjligt. Då blev även Netto och Lidl tillfrågade att 

delta i undersökningen eftersom vi ansåg att det kunde vara intressant att jämföra arbetet 

mellan de aktörerna med olika marknadsandel. Vi fick dock svaret att de saknade underlag 

för att kunna ställa upp på en intervju angående det ämne vi undersökt. På grund av 

ovanstående bortfall resulterade undersökningen i intervjuer med ICA, Axfood och 

Bergendahls vilka tillsammans utgör cirka 74 procent av marknaden vilket vi anser 

är tillräckligt för att få en bra bild av arbetet inom dagligvaruhandeln och de har 

dessutom mycket varierande marknadsandelar. Vi anser således att resultaten 

som framkommit i följande rapport är relevanta trots att bortfall förekommit.   

 

Samtliga företag köper in och använder sig av miljövänliga förpackningar i viss 

utsträckning till deras egna varumärken vilket gjorde att valen av företag ansågs vara 

relevanta i denna studie. För att få en djupare förståelse genomfördes intervjuer 

med personal som var insatta i ämnet i de aktuella företagen. För att hitta personal med rätt 

kunskap blev de nödvändigt att kontakta personer som jobbar med miljöfrågor inom 

diverse företag där vi vidare gav en tydlig beskrivning av arbetets syfte och innebörd. Dessa 

personer hänvisade oss vidare till kollegor som de ansåg vara lämpliga respondenterna. 

Dessa respondenter var förpackningsspecialister samt -utvecklare och miljöchefer.  

 

Respondenten som representerade ICA är förpackningsspecialist på företaget. Han jobbar 

med konsumentförpackningar på ICAs egna märkesvaror och deltar vid utvecklingen 

och framställningen av förpackningar till nya såväl som gamla produkter. Vidare stödjer 

han produktchefer vid val av förpackningar och har även kontakt 

med förpackningsleverantörer. Inom Bergendahls har intervju med miljö- och 

kvalitetschef genomförts. Hon ansvarar för en avdelning där de arbetar med frågor om 
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kvalitet, miljö och hållbarhet. För Axfoods räkning hölls en intervju med en av företagets 

två förpackningsutvecklare. Arbetsuppgifterna består bland annat av att vara rådgivare och 

kravställare mot inköparna.  

 

Följande metod involverade strategiska faktorer vilket innebar att urvalet utformats 

specifikt utifrån den undersökningsfråga som ställts (Alvehus, 2013). Anledningen till 

att ett strategiskt urval i denna rapport har tillämpats var för att det då var möjligt att nå den 

specifika gruppen av individer som hade kunskap inom ämnet och därmed 

kunde studiens frågeställning besvaras så korrekt som möjligt.   

2.2.2 Genomförande av intervjuer och dokumentanalys 

Kvalitativ forskning ger utrymme för ett flertal olikartade metoder för att samla in empiri, 

exempelvis intervjuer, dokumentanalys och observationer. Vi har i denna studie valt att 

använda oss framförallt av de två förstnämnda metoderna. (Bryman & Bell, 2013).  

 

Intervjuerna genomfördes med en respondent i varje företag med inblick i företagets arbete 

med miljövänliga förpackningar. Valet av respondent grundades på kunskapen personen i 

fråga besatt. Det var av stor vikt att respondenterna hade inblick i den praktiska 

verksamheten samt företagets miljömässiga mål för att kunna svara på frågorna som 

ställdes. Faktumet att endast en respondent i varje företag intervjuades grundades i att det 

är ett snävt ämne med få eller i vissa fall endast en specialist med den kunskap som krävdes 

för att besvara frågorna. Vi valde därför att intervjua en i varje företag för att företagen 

skulle ha så lika förutsättningar som möjligt och därmed få likvärdig empiri till arbetet.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes via telefon eftersom vi på så vis sparade mycket tid då 

respondenterna befann sig på annan ort. Det sparade även tid då respondenterna kunde 

vara mer flexibla och boka in en tid för ett samtal tidigare än om det krävts 

ett möte på plats. Intervjuerna tog ungefär en timme att genomföra per respondent i varje 

företag. För att få en djupare förståelse och svar på samtliga frågor hade det varit önskvärt 

med längre tid men det gick inte alltid att lösa då intervjuerna hölls under arbetstid och 

respondenterna därmed inte hade mer tid att ge oss.  

 

För att få respondenten att känna sig bekväm med att svara på frågor var en presentation av 

syftet med intervjun viktig. Trots att de i förväg fått en presentation av arbetet efterfrågade 
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de en närmare presentation. Detta ledde till att respondenten fick en bättre uppfattning av 

intervjupersonerna samt ämnet som berördes. Då respondenten känner sig bekväm i 

situationen är det större möjlighet att få svar på frågorna som ställs och att 

denne avslöjar sina egna erfarenheter (Bryman & Bell, 2013). Eftersom interna arbeten 

inom verksamheter kan uppfattas som ett känsligt ämne var det viktigt att ha det i åtanke 

när frågorna formulerades. Om hänsyn inte hade tagits till detta fanns risk för bortfall om 

respondenten valt att avstå från att svara. För att minska denna risk fokuserade vi på 

företagens egna varumärken då vår förhoppning var att respondenterna var mer benägna 

att berätta om det arbetet än hur de utnyttjar sin ställning på marknaden för att göra 

påtryckningar på leverantörer.  

 

Den empiri som utvunnits genom intervjuerna har sedan kompletterats med 

dokumentanalys där vi har tagit del av offentlig information från företagens hemsidor. 

Detta gjordes för att ge en bättre och mer allsidig bild av företagens arbete med 

miljövänliga förpackningar. Denna metod använde vi oss av både innan och efter 

intervjuerna. Dels för att få bättre förståelse inför planerade intervjuer och för att veta vilka 

frågor som kunde komma att vara relevanta, men även för att bättre förstå det material som 

utvunnits från samtliga intervjuer genom att exempelvis jämföra det som sagts med det 

som står på hemsidorna.  

 

2.2.3 Utformning av intervjumall  

Undersökningen genomfördes i form av en intervju i varje företag med fördefinierade 

frågor (bilaga 1). Tillvägagångssättet vid upprättandet av intervjumallen utgick från 

information i den teoretiska referensramen. För att kunna besvara frågeställningen var det 

av största vikt att utforma frågor som gjorde det möjligt att få en bra bild av företagens 

miljöarbete med förpackningar för att vidare kunna analysera om syftet var att skapa 

varaktiga konkurrensfördelar. Rapporten utgår från antagandet att företag inom 

dagligvaruhandeln strävar efter att skapa varaktiga konkurrensfördelar med hjälp av 

miljövänliga förpackningar. För att kunna besvara frågeställningen utformades varierande 

frågor där enklare frågor om respondenten inledde intervjun vilka följdes av frågor om 

företagets generella miljöarbete för att sedan avslutas med frågor om företagets arbete med 

miljövänliga förpackningar.  
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Sammanlagt utformades 20 stycken frågor som låg till grund för intervjun, vilka sedan 

kompletterades med följdfrågor för att få tydligare exempel på deras arbeten med 

miljövänliga förpackningar och hur dessa arbeten, utifrån företagens perspektiv, kunde 

anses vara konkurrenskraftiga. Frågorna varierades mellan öppna frågor som 

gav respondenten större frihet att påverka innehållet samt slutna frågor som eftersökte 

konkreta svar. För att få en bra bild av hur företagen arbetar med miljövänliga 

förpackningar och hur dessa arbeten kunde anses vara konkurrenskraftiga var det viktigt 

att ställa frågor som möjliggjorde djupgående svar. Som ovana intervjuare valde vi att 

ha frågor och teman att föra samtal kring, istället för att endast ha ett övergripande 

ämnesintresse, då vi hoppades att det skulle bidra till att både vi som intervjuare samt 

respondenten fokuserade på det som var relevant för studien och på så vis ge mer 

användbar empiri.  

 

I ett senare skede blev det aktuellt att genomföra kompletterande intervjuer med samma 

respondenter. Vid de intervjuerna användes ingen generell intervjumall eftersom frågorna 

behövde vara anpassade efter vilka områden som behövde kompletteras, vilket skilde sig 

bland de olika företagen. Även i detta moment användes både öppna och slutna frågor för 

att få en allsidig bild och ledande frågor undveks. Dessa kompletterande intervjuer 

genomfördes för att det krävdes tydligare och mer konkreta exempel på arbeten med 

miljövänliga förpackningar. För att få en bättre förståelse kring arbetet med miljövänliga 

förpackningar och vad dessa lett till hos företagen var det således nödvändigt att ställa 

kompletterande frågor som vi som ovana intervjuare inte hade i åtanke vid de första 

intervjuerna.  

   

2.3 Metodmässiga begränsningar   

Vi insåg att det krävdes att man som intervjuare la ner mycket tid inför intervjun på att lära 

känna företaget och dess verksamhet så att frågorna som skulle ställas var väl anpassade till 

respondenten. Eftersom det under en intervju krävs två parter, intervjuare samt 

respondent, var det även viktigt att vi var anpassningsbara vad gällde både tid och längd på 

intervjun så att det passade respondenten. En viktig faktor som vi var väl medvetna om var 

att kvalitativa intervjuer även är tidskrävande. I och med att samtliga intervjuer hölls under 

arbetstid var tiden för somliga respondenter begränsat vilket gjorde att de viktigaste 

frågorna fick ställas först och sedan ställdes övriga frågor i mån om tid. Det kan ha påverkat 
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resultatet då vi inte alltid fick svar på allt som önskats för att få en så bra helhetsbild av 

företaget som möjligt.   

 

Ytterligare kritik som riktas mot kvalitativ metod är att generaliserbara resultat var 

svåra att uppnå. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det svårt att få ett stort antal 

svar med kvalitativ metod då denna typ av metod tar längre tid att genomföra och 

analysera. Då denna rapport endast fokuserade på tre företag var det svårt att nå ett 

generaliserbart resultat. Då syftet med rapporten inte var att nå generaliserbara resultat har 

inga åtgärder gjorts för att hantera kritiken. En nackdel med valet av få företag var att det 

begränsade urvalet av lämpliga respondenter vilket innebar att bortfall fick större 

konsekvenser då fler företag var önskvärda för att få en god jämförelse. Undersökningen 

blev således beroende av att personal med den rätta kunskapen inom berörda 

företag var beredda att ställa upp på intervju. Eftersom samtliga företag endast hade en 

eller två personer med den rätta kunskapen som krävdes för att vi skulle kunna besvara 

våra frågeställningar begränsades urvalet ytterligare. På så vis kunde endast en intervju 

därmed bokas in i varje företag, istället för fler intervjuer. Fler intervjuer hade varit 

önskvärt då det kanske hade kunnat leda till bättre underlag genom exempelvis mer 

användbar kunskap och information inom området vilket i sig hade möjliggjort en mättnad 

av den insamlade empirin.  

 

Vid intervjuer finns det möjlighet att ta in intryck från respondentens kroppsspråk och inte 

endast verbalt. På detta sätt kan det skapas uppfattningar kring vilka åsikter det finns 

inom ämnet och frågorna som ställs. Med hjälp av kroppsspråk kan det vara lättare för 

båda parter att både förklara och förstå och därmed minska risken för 

missuppfattningar. Eftersom samtliga intervjuer genomfördes via telefon kunde vi således 

inte tolka intervjun genom kroppsspråk, utan endast svaren respondenterna gav. På grund 

av att intervjuerna genomfördes via telefon saknade vi även den relation till 

respondenten som annars kan uppstå vid ett direkt möte med en person, vilket kan leda till 

en mer informell och avslappnad situation och därmed möjligen ärligare svar.   

  

2.6 Trovärdighet, äkthet och etiska överväganden 

För kvalitativ forskning är trovärdighet och äkthet viktigt för att erhålla svar som ger en 

rättvisande bild (Bryman och Bell, 2013). Ett sätt att uppnå högre trovärdighet och återge 

en mer korrekt och rättvisare bild av intervjuerna är genom att spela in och sedan 
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transkribera dem. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att minska risken att det som sägs 

under intervjun förändras på vägen då samtalet kan återskapas ordagrant i efterhand. Om 

ett samtal ska återskapas enbart med hjälp av anteckningar är risken 

troligtvis större att svaren tolkas annorlunda av intervjuarna än det som 

respondenten menar (Alvehus, 2013). För att säkerställa att respondenten anser att en 

rättvis tolkning gjorts har återkoppling skett i form av att respondenten fått ta del utav 

transkriberingen. På så sätt har trovärdigheten ökat då respondentens godkännande 

tydde på att svaren uppfattats på rätt sätt. Att respondenten känt sig bekväm i 

situationen var också av stor vikt för att erhålla ärliga svar vilket exempelvis en 

presentation av syftet med intervjun bidrog till.  

 

Tidigare har nämnts att rapporten endast fokuserat på ett fåtal företag vilket kan försvåra 

generaliserbarheten. Fördelen med få antal undersökningar var att mer djup kunde uppnås. 

Genom att endast intervjua tre företag kunde ett djupare fokus och förståelse uppnås vilket 

gjort det lättare att analysera företagens verksamhet. För att få mer djupgående och 

användbara svar var det viktigt att ha syfte och frågeställning klart för oss för att veta vilken 

empiri som efterfrågades. En annan aspekt som ökat chanserna till mer djupgående svar 

var att motfrågor ställts vilket kunde förtydliga och konkretisera svar, vilket bidrog till att 

oklarheter och tolkningar minskats.  

 

Vad gäller äktheten är det en problematik som är svår att hantera då det inte är möjligt att 

kontrollera att företagen faktiskt handlar på samma sätt som de säger sig göra. Det vi gjort 

för att återge en sådan rättvis bild som möjligt är att vi haft ett 

kritiskt förhållningssätt och efterfrågat konkreta exempel på företagens miljöarbete.  

  

Samtliga respondenter har frivilligt ställt upp på intervju och velat bidra 

med användbar kunskap vad gäller deras arbete med miljövänliga förpackningar. Innan 

intervjuerna hade vi tillfrågat respondenterna om de godkände att inspelning sker. 

Inspelningens syfte var endast att ge möjlighet till en rättvis transkribering och har inte 

kommit någon utomstående tillhanda. I efterhand har inspelningen raderats för att 

säkerställa att spridning av innehållet inte sker. Respondenterna har fått möjligheten att 

avstå från att svara på frågor om det känts obekvämt. En återkoppling har sedan skett för 

att ge möjlighet till respondenten att ge åsikter på sammanställningen av intervjun och ge 

sitt godkännande.  
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3. Teoretisk referensram     

Följande kapitel är uppbyggt av två delar. Först tar vi avstamp i 

tidigare forskning angående företags miljöarbete med förpackningar och sedan den 

resursbaserade teorin. Dessa två delar syntetiseras sedan i en analysmodell, som senare 

ska användas för att underlätta och strukturera analys av vår insamlade empiri. 

 

 

3.1 Tidigare studier om miljöaspekter kopplat till förpackningar  

Det finns ett behov av att utveckla miljövänliga förpackningar, speciellt inom 

dagligvaruhandeln eftersom branschen kännetecknas av hög omsättning och snabb 

förbrukning. Det är dessutom av stor vikt att förpackningar har en design som kunderna 

finner attraktiv (Srinivasan & Lu, 2014). Enligt Magnier, Schoormans och Mugge (2016) 

uppfattar konsumenter att livsmedel som är miljövänligt förpackade är av högre kvalitet.  

 

Flera definitioner på miljömässigt hållbara förpackningar har gjorts de senaste 

åren. Sustainable Packaging Alliance (SPA) (i Grönman et al. 2013) menar att sådana 

förpackningar bör uppfylla fyra principer. SPA nämner att förpackningen ska vara effektiv 

vilket innebär att den ska vara både kostnadseffektiv och funktionell för alla användare i 

hela förpackningskedjan. Dessa användare illustreras i figuren nedan baserat på nämnda 

artikel.  

 

Figur 2 Egenkonstruerad bild – Förpackningskedjans användare 

 

Vidare hävdar SPA att förpackningen även bör vara effektiv vid framställningen, att 

användningen av material och energi är så effektiv som möjligt. En förpackning ska även 

gå att återvinna på något sätt samt vara säker för naturen, vilket SPA definierar som icke-

förorenande och giftfri och därmed inte utgör någon risk för människor och ekosystem. 

Även Sustainable Packaging Coalition´s (SPC) definition nämns i Grönman et al. (2013). 

SPC menar att miljömässigt hållbara förpackningar kännetecknas som bra, säkra samt 

hälsosamma under hela livscykeln. Det innebär bland annat att förpackningarna ska vara 

gjorda av förnybart och återvunnet material, vara utformade för att optimera material och 

energi samt vara lätta att återvinna. 
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För att få en tydlig bild av förpackningens livscykel enligt SPC har figuren nedan 

konstruerats. Den visar hur en miljövänlig förpackningskedja kan se ut från råvara till avfall 

efter att förpackningen använts.  

 

 

Figur 3 Egenkonstruerad bild - Förpackningens livscykel 

Förpackningar kan ha både en direkt och indirekt påverkan på miljön. För att undersöka 

den totala miljöpåverkan är det många faktorer som har betydelse. 

Ett ramverk har utformats som beaktar samtliga faktorer, vilka relaterar till 

förpackningsmaterial, logistik och avfall från förpackningar (Molina-Besch & Pålsson, 

2016).   

 

3.1.1 Effektiv förpackningskedja 

Smorch (2007) menar att miljömässiga fördelar ofta även innebär ekonomiska fördelar då 

det kan förbättra effektiviteten och vinst samt dra ned på kostnader. Smorch (2007) tar upp 

flera områden inom förpackningskedjan som företag bör fokusera på för att uppnå positiva 

ekonomiska såväl som miljömässiga effekter. Ett område är förpackningsdesignen som är 

av stor betydelse då den påverkar bland annat lagerhållning och transport. En effektiv 

förpackningsdesign minkar kostnader genom lägre energiförbrukning. Effektiv 

förpackningsdesign kan exempelvis innebära hög fyllnadsgrad eller att förpackningen är 

lätt att hantera. Genom att använda hela transportfordonets utrymme kan antalet körningar 

reduceras och på så vis minska bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Om 

förpackningarna anpassas till den miljö som råder i lagret kan svinn reduceras. Faktorer 

som bland annat luftfuktighet och beräknad lagringstid bör beaktas vid tillverkningen av 

förpackningen för att undvika att produkterna tar skada och behöver slängas då det innebär 

förlorade pengar samt att företaget går miste om framtida intäkter. Vid utveckling av 

förpackningar är det även viktigt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv att 

optimera materialanvändningen.  
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Sammantaget är det många områden som bör beaktas vid utveckling av förpackningar 

och det finns stor potential till kostnadsreduceringar och miljömässiga fördelar. Det finns 

möjligheter att förbättra effektiviteten genom hela förpackningskedjan och företagens 

uppgift är att identifiera dem samt hitta lösningar. Om företagen lyckas med det och på så 

vis uppnår en optimerad samt effektiv förpackningskedja menar Smorch (2007) att det 

innebär en konkurrensfördel bland de företag som inriktas på konsumtionsvaror.   

 

3.1.2 Minskat matsvinn genom förpackningar  

I årtionden har miljöfrågor gällande förpackningar främst fokuserat på materialanvändning 

och återvinningsmöjligheter och mindre fokus har lagts på att minska matsvinnet, varför 

mer forskning krävs inom detta område. Att utveckla förpackningar som 

minskar matsvinnet är ett sätt att minska den totala miljöpåverkan även om det i vissa fall 

innebär att själva förpackningarna får större miljöpåverkan. Det optimala alternativet är 

dock att framställa miljövänliga förpackningar vilka även reducerar matsvinn. Matsvinn är 

således en viktig faktor vid arbetet med miljövänliga förpackningar och det är viktigt att 

analysera risken för ökat matsvinn vid förändringar av förpackningsdesignen i syfte att 

exempelvis uppnå mindre förpackningsmaterial. (Williams & Wikström, 2011). 

 

Det finns både många orsaker till uppkomsten av matsvinn samt många olika 

tillvägagångssätt för att minska matsvinnet och därmed miljöpåverkan. Konsumenters 

beteende är den faktor som har störst potential att minska matsvinn och kan direkt eller 

indirekt påverkas av förpackningars funktioner. Informativa förpackningar är en funktion 

som kan påverka konsumentbeteendet. På förpackningen bör det bland annat framgå 

information om hur produkten ska lagras och hur bäst före-datum ska tolkas för att inte 

varor ska gå till spillo av bristfällig hantering eller slängas i onödan. Ett annat 

tillvägagångssätt är att erbjuda varierande förpackningsstorlekar. Det är en viktig 

komponent för att minska matsvinnet eftersom det förhindrar att onödigt stora 

förpackningar köps då det finns alternativ som bättre uppfyller de olika behoven från olika 

hushåll (Williams och Wikström, 2011). Även Löfgren och Witell (2005) menar att det är 

viktigt att varierande storlekar erbjuds för att undvika matsvinn. De poängterar även att det 

ska vara lätt att tömma förpackningarna helt och på så sätt utnyttja innehållet fullt 

ut. Författarna nämner vidare att det är viktigt att förpackningarna ska skydda 

innehållet samt vara lätta att återförsluta för att undvika att maten blir dålig.   
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Molina-Besch och Pålsson (2016) menar att varierande förhållandena längs 

förspackningskedjan såsom transport eller oberäknelig efterfrågan kan leda till problem, 

exempelvis att färskvarors hållbarhetstid utgår, det vill säga matsvinn. Författarna menar 

att företag bör tillämpa lokala anpassningar för att möta varierande förhållanden och på så 

vis minska den problematik som uppstår, däribland matsvinn.    

  

3.1.3 Samarbeten längs förpackningskedjan 

Molina-Besch och Pålsson (2016) har undersökt hur svenska företag inom livsmedels- och 

tillverkningsbranschen arbetar vid utveckling av förpackningar för att minska den negativa 

miljöpåverkan längs förpackningskedjan. De finner att företag tenderar att tillämpa 

metoder med tydliga ekonomiska fördelar samt att företag inte kan utnyttja de miljömässiga 

fördelarna som miljövänlig förpackningsutveckling kan innebära enligt litteraturen fullt 

ut. Gapet mellan teori och praktik grundas på interna och externa barriärer såsom avsaknad 

av internt såväl som externt samarbete vilket är vanligt förekommande. 

Avsaknad av samarbeten identifieras som ett generellt hinder då det verkar som ett hinder 

inom produkt-, logistik- såväl som materialrelaterade områden. Författarna menar att trots 

att förpackningar används av många parter i leverantörskedjan så är de ofta utvecklade av 

en part vilken fokuserar på sina interna behov.   

 

Samarbeten är en viktig faktor för att lyckas med utveckling av miljövänliga 

förpackningar och erhålla de fördelar som det kan innebära. Samarbeten är även en viktig 

förutsättning för att hitta lösningar för andra upplevda hinder (Molina-Besch & Pålsson, 

2016). Enligt Verghese och Lewis (2007) kan samarbeten även underlätta genomförandet 

av mer proaktiva förpackningslösningar där fördelarna av investeringen 

delas mellan parterna i leverantörskedjan. I praktiken verkar det dock vara det svåraste 

hindret att överkomma (Molina-Besch & Pålsson, 2016). En svårighet i att överkomma 

hindret ligger enligt Lambert och Cooper (2000) i fördelningen av kostnader och fördelar 

som förändringar i förpackningsdesignen medför.  

  

3.2 Resursbaserad teori     

Forskningsområdet strategisk ledning är uppbyggt kring en central frågeställning: Varför 

överträffar vissa företag ständigt andra? Frågan kan inte besvaras med hjälp av traditionella 
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ekonomiska teorier gällande företags prestationer då dessa teorier antar att 

resultatskillnader mellan företag är ovanliga och om de uppstår är de med största 

sannolikhet inte långlivade. Resursbaserad teori används däremot ofta inom detta 

forskningsområde för att förklara ovanstående fråga (Barney & Arikan, 2001). Enligt 

resursbaserad teori överträffar vissa företag ständigt andra företag tack vare sina interna 

resurser (Barney, 1991).   

 

Denna rapport försöker förklara hur snarare än varför vissa företag ständigt överträffar 

andra. Genom att besvara frågan hur vissa företag ständigt överträffar andra kan de 

bakomliggande faktorerna identifieras och analyseras. Teorin kommer tillämpas då 

rapporten utgår från samma antaganden, det vill säga att varaktiga resultatskillnader 

uppstår och de beror på företags interna resurser. Resursbaserad teori är ett perspektiv som 

blickar från en organisation ut mot marknaden (Barney, 1991). Tanken med teorin är att 

den ska ge en förståelse för hur och varför en organisation beter sig på ett visst sätt samt 

hur lönsamhet kan skapas genom en organisations interna resurser (Peteraf & Barney, 

2003). Rapporten ska beskriva vad företag gör för att deras interna resurser ska kunna leda 

till potentiellt varaktiga konkurrensfördelar.  

 

Resursbaserad teori har dock blivit utsatt för kritik. Priem och Butler (2001) menar att 

kriterierna för det empiriska innehållet inte uppfylls av resursbaserad teori vilken därför är 

ett synsätt och inte en teori. Detta grundas på att det teoretiska påståendet värdefulla och 

ovanliga organisatoriska resurser kan vara en källa till konkurrensfördelar är sant per 

definition då konkurrensfördelar definieras som implementering av värdeskapande strategi 

som inte samtidigt implementeras av någon nuvarande eller potentiell konkurrent. Det 

underliggande problemet är att begreppet konkurrensfördel definieras med hjälp av 

termerna värdefull och ovanlig vilka också är de egenskaper som ska leda till 

konkurrensfördel. Då påståendet är sant per definition är det inte heller mottaglig för 

empiriska tester. Trots kritiken menar Priem och Butler att det resursbaserade synsättet 

ändå kan bidra med kunskap inom forskningsområdet strategisk ledning då det är komplexa 

problem som möjligtvis inte är mottagliga för andra teorier.    

 

Resursbaserat synsätt grundas på antaganden om att resurser är heterogent fördelade och 

immobila. Med detta menas att resurserna inte är jämnt fördelade inom branschen och att 

företag innehar och kontrollerar olika slags resurser samt att resurserna inte lätt kan 
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förflyttas mellan företag (Barney, 1991). Andersén, Jansson och Ljungqvist (2016) menar 

att tidigare empiriska undersökningar har fokuserat på immobiliteten i för liten 

utsträckning. Enligt Barney (1991) resulterar immobiliteten i att heterogeniteten kan 

bli långvarig. På grund av dessa antaganden kan ett företag inte erhålla varaktiga 

konkurrensfördelar om resurserna är jämnt fördelade bland konkurrenterna och perfekt 

mobila. Heterogenitet och immobilitet ger även möjlighet till att företag som är först inom 

branschen med att implementera en strategi kan erhålla varaktiga konkurrensfördelar. 

Företaget kan då få tillgång till distributionskanaler, utveckla goodwill och positivt rykte 

bland konsumenter, allt detta innan övriga konkurrenter kan implementera liknande 

strategier. Om konkurrenter har identiska resurser är det inte möjligt att erhålla varaktiga 

konkurrensfördelar genom att vara först med att implementera en strategi, men 

resursbaserad teori utgår som nämnts ifrån att resurser är heterogent fördelade.   

 

3.2.1 Definition av resurs  

Det finns flera definitioner av begreppet resurs. Barney (1991) menar att begreppet resurs 

innefattar ett företags alla tillgångar, kapacitet, organisatoriska processer, information samt 

kunskap som företag äger eller kontrollerar vilka kan användas för att implementera 

strategier för att förbättra effektiviteten. Lavie (2006) har dock påvisat att ägande och 

kontroll av resurserna inte är avgörande. Enligt Dyer & Singh (1998) kan resurser 

uppkomma via interaktion mellan organisationer. Vidare menar Lorenzoni & Lipparini 

(1999) att en organisations förmåga att interagera med andra organisationer kan ses som 

en värdefull resurs i sig. Ett exempel på en resurs som ofta får ökat värde genom interaktion 

är kunskap.  

 

Wernerfelt (1984) definierar istället en resurs som något som kan ses som en styrka eller 

svaghet för ett företag. Mer formellt kan ett företags resurser definieras som de materiella 

samt immateriella tillgångar vilka är knutna till företaget under en viss period. Rangone 

(1999) menar däremot att endast de resurser som har strategisk betydelse omfattas av det 

resursbaserade synsättet. Enligt Bryson et al. (2007) är resurser alla tillgångar, framförallt 

förmågor som kompetens, vilka kan hjälpa organisationen att prestera väl i förhållande till 

organisationens mål och intressenternas förväntningar. 
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Uppsatsen utgår främst ifrån Barneys (1991) definition av resurs då den är vedertagen inom 

detta forskningsområde. Fokus läggs även på Dyer och Singhs (1998) definition, att en 

resurs kan uppkomma via interaktion mellan organisationer, vilka Lorenzoni och Lipparini 

(1991) även bekräftar. Detta val har gjorts då uppsatsen även analyserar samarbetet mellan 

företagen och dess leverantörer, då det visat sig vara en betydande del inom arbetet med 

miljövänliga förpackningar och dess utveckling.  

 

Enligt Barney (1991) skapar resurser med rätt egenskaper varaktiga konkurrensfördelar. 

Att förstå källan till varaktiga konkurrensfördelar har kommit att bli ett viktigt 

forskningsområde inom strategisk ledning (Porter, 1985). Ett företag har 

en konkurrensfördel när implementering leder till värdeskapande strategi som inte 

samtidigt används av en nuvarande eller potentiell konkurrent. För att en resurs ska anses 

vara en varaktig konkurrensfördel krävs dessutom att konkurrenterna inte kan imitera 

fördelarna med strategin (Barney, 1991). En varaktig konkurrensfördel innebär enligt 

Barney (1991) inte att konkurrensfördelen kommer att vara för evigt, utan begreppet menar 

att värdet av resursen inte minskas av att andra konkurrenter försöker imitera strategin. 

Denna definition kommer rapporten att utgå ifrån. Ett exempel på vad en varaktig 

konkurrensfördel kan vara inom livsmedelsbranschen är djupgående engagemang för 

hållbarhet. Ett sådant engagemang kan uppnås genom nära samarbeten med leverantörer 

för att säkerställa rättvisa löner och arbetsförhållanden (Stead & Stead, 2014). Porter 

(1985) föreslår att en varaktig konkurrensfördel helt enkelt är en konkurrensfördel som ett 

företag haft under en lång period. Huang, Dyerson, Wu och Harindranath (2015) utreder 

vilka faktorer som kan påverka om en konkurrensfördel är tillfällig eller varaktig. Genom 

att använda resursbaserad teori nås resultatet att företag med en stark marknadsposition 

lättare uppnår tillfälliga konkurrensfördelar medan företag med en överlägsen ställning 

gällande tekniska resurser eller förmågor har lättare för att uppnå varaktiga 

konkurrensfördelar.  

  

3.2.1 VRIN-ramverket   

Barney (1991) har utvecklat ett ramverk som kan användas vid utvärdering av resurser för 

att avgöra om de kan vara en källa till varaktiga konkurrensfördelar. Som ovan nämnts är 

det en förutsättning att resurserna är heterogena och immobila då ramverket utgår från 

resursbaserad teori men det är inte tillräckligt. Enligt ramverket måste en resurs även vara 
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värdefull, ovanlig, icke-imiterbar samt icke-utbytbar för att anses vara en varaktig 

konkurrensfördel.  

 

3.2.1.1 Värdefull    

Ett kriterium som måste uppfyllas för att en resurs skall anses vara en varaktig 

konkurrensfördel är att den ska vara värdefull. En resurs betraktas som värdefull när den 

kan möjliggöra implementering av strategier i ett företag som vidare kan förbättra 

effektiviseringen. För att anses värdefull ska resursen utnyttja ett företags möjligheter samt 

neutralisera hot (Barney, 1991). Lockett, Thompson och Morgenstern (2009) poängterar 

dock att resurser har olika värde beroende på hur de utnyttjas samt vilken marknad det 

gäller.  

   

3.2.1.2 Ovanlig     

En värdefull resurs kan enligt Barney (1991) inte anses vara en konkurrensfördel om den 

samtidigt innehas av både potentiella och befintliga konkurrenter. Det är först när ett 

företag implementerar en strategi, som inte samtidigt implementeras av andra företag, som 

ett företag kan anses inneha en konkurrensfördel. Det är alltså en förutsättning att resursen 

även än ovanlig för att den ska kunna anses vara en konkurrensfördel.     

   

3.2.1.3 Icke-imiterbar    

Värdefulla och ovanliga resurser kan endast generera varaktiga konkurrensfördelar om de 

konkurrenter som inte besitter samma resurs inte heller kan erhålla den. Resursen måste 

således vara icke-imiterbar för att kunna generera varaktig konkurrensfördel. Det kan 

uppnås om resursen antingen är beroende av unika historiska förhållanden, sambandet 

mellan resursen och den varaktiga konkurrensfördelen är oklart, resursen är socialt 

komplex eller genom en kombination av nämnda faktorer (Barney, 1991).  

 

Resursen är beroende av unika historiska förhållanden  

En resurs kan uppstå genom en speciell historia i ett företag. Ett företags förmåga att 

förvärva och utnyttja en resurs beror många gånger på en specifik tidpunkt. När denna 

specifika tidpunkt passerats kan övriga företag inte erhålla den tidsberoende resursen, och 

den blir således icke-imiterbar. En resurs är ofta resultatet av enskilda processer som 

påverkas av specifika omständigheter i företagets historia – i allmänhet handlar det om 

tidskrävande aktiviteter. Exempelvis kan en unik och värdefull organisationskultur som 
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uppstått i det tidiga skedet av ett företags historia vara en varaktig konkurrensfördel 

gentemot företag som grundats i andra historiska perioder med andra organisatoriska 

värderingar (Barney, 1991).  

   

Sambandet mellan resursen och ett företags varaktiga konkurrensfördel är oklar     

När förmågan att förstå sambandet mellan resurser och varaktig konkurrensfördel saknas 

blir det svårt för konkurrenter att kopiera den lyckade strategin genom efterliknelse av 

resurser eftersom de inte vet vilka resurser det är som ska efterliknas. Konkurrenterna vet 

inte vilka åtgärder som krävs för att imitera den strategi som företaget med varaktig 

konkurrensfördel tillämpar. Det är dock en förutsättning att inte heller det företag som 

kontrollerar resursen kan förstå sambandet. Om det däremot finns kunskap om sambandet 

inom företaget finns det möjligheter för konkurrenterna att ta del av den kunskapen genom 

att exempelvis anställa kunniga experter i ett företag, eller genom att delta i en noggrann 

systematisk studie för att förstå sig på andra företags framgång. När ett företag väl börjar 

förstå sambandet mellan resursen och konkurrensfördelen i ett företag, så är resursen inte 

icke-imiterbar längre, förutsatt att den inte är icke-imiterbar av andra orsaker (Barney, 

1991).  

 

Resursen som genererar en konkurrensfördel är socialt komplext  

Om en resurs är ett komplext socialt fenomen vilket är bortom företagens förmåga att 

systematiskt hantera och påverka bidrar det till att den är svår att imitera. Socialt komplexa 

resurser kan exempelvis vara interpersonella relationer mellan ledningen i ett företag, 

företagets rykte bland leverantörer och kunder samt företagskultur. Resurser som är socialt 

komplexa kan vara svåra att imitera, trots att konkurrenterna vet vilken resurs som ska 

imiteras. Flera företag kan inneha samma teknologi, men alla företag kan inte inneha de 

sociala relationer, kultur, traditioner med mera som krävs för att till fullo utnyttja denna 

teknologi för att på så sätt implementera strategier (Barney, 1991).    

   

3.2.1.4 Icke-utbytbar     

Enligt Barney (1991) får det inte finnas likvärdiga resurser som kan generera samma 

resultat om den ska anses vara en varaktig konkurrensfördel. En resurs anses vara utbytbar 

när nuvarande eller potentiella konkurrenter kan genomföra samma strategier, men på ett 

annat sätt och med hjälp av liknande resurser. Om en resurs är utbytbar kommer den inte 

att generera en varaktig konkurrensfördel, även om resursen i fråga är värdefull, sällsynt 
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och icke-imiterbar. Barney (1991) förtydligar vidare att utbytbara resurser kan ta minst två 

former. En utbytbar resurs är som nämnts ovan en resurs som kan ersättas av en liknande 

resurs och generera samma resultat. Vidare menar han att även resurser som inte är lika 

kan anses vara utbytbara om de når samma resultat.  

 

3.3 Analysmodell   

Syftet med analysmodellen är att förklara hur tidigare forskning ska användas för att 

förklara insamlad empiri för att underlätta för läsaren. Tidigare studier beskriver vad 

företag bör fokusera på vad gäller arbetet med miljövänliga förpackningar. För att uppnå 

miljövänliga förpackningar är det viktigt att effektivisera förpackningskedjan, reducera 

matsvinn med hjälp av förpackningar samt ha samarbeten längs förpackningskedjan. Vid 

analys av rapportens första frågeställning, angående hur företag inom dagligvaruhandeln 

arbetar med miljövänliga förpackningar till egna märkesvaror, kommer ovan nämnda 

områden vara utgångspunkter.  

 

När det har analyserats hur företagen arbetar inom berörda områden och resurser har 

identifierats, är det möjligt att analysera rapportens andra frågeställning som behandlar 

varaktiga konkurrensfördelar. Resurserna analyseras med hjälp av VRIN-ramverket. I de 

fall då resursen är värdefull, ovanlig och icke-utbytbar är det en tillfällig konkurrensfördel. 

Brister något av dessa kriterier är det inte någon konkurrensfördel alls. Om 

resursen uppfyller ovan nämnda kriterier samt är icke-imiterbar kan den anses vara en 

varaktig konkurrensfördel.  
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Figur 4 Egenkonstruerad analysmodell 
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4. Empiri   

I detta kapitel följs en redogörelse av företagens miljöarbete med miljövänliga 

förpackningar till deras egna varumärken. Företagen presenteras var för sig för att ge en 

tydlig bild av varje företags arbete. Då företagen fokuserat på olika aspekter relaterat till 

arbetet med miljövänliga förpackningar skiljer sig således strukturen sig åt mellan 

företagsbeskrivningarna. 

  

4.1 ICAs arbete med miljövänliga förpackningar 

4.1.1  Krav på leverantörer  

ICA beskriver på sin hemsida att vid utveckling av förpackningar till sina egna 

varor strävar de efter förpackningar som bär på ett mervärde. Med detta menar de att 

förutom att förpackningen ska vara funktionell och ha en attraktiv design ska 

förpackningarna bland annat även följa miljökrav (ICA Gruppen, u. å.). Vid intervju 

påstod dock respondenten Christofer Evelönn att de inte är vana vid att ställa krav gällande 

förpackningar då de tidigare främst agerat som en inköpsorganisation och endast valt det 

bästa förpackningsalternativ som erbjudits. Vidare menar de att det som inköpsorganisation 

har varit svårt att ställa krav på förpackningen då ICA i första hand fokuserat 

på innehållet och valt leverantör utifrån det snarare än förpackningen. Inte heller inom de 

egna varumärkena har ICAs främsta fokus varit på förpackningar, utan den rollen har varit 

hos leverantören.  

 

I takt med att miljömedvetenheten har växt säger ICA att de insett att förpackningar har 

stor påverkan på miljön och har börjat ställa högre krav vilka skiljer sig något mellan de 

egna varumärkena. Respondenten uppger att det finns ett behov av större förståelse 

angående hur förpackningar påverkar miljön och hur de ska välja bästa förpackning, men 

säger även att de kommit längre i utvecklingen. För att få en större förståelse angående hur 

förpackningar påverkar miljön berättar ICAs respondent att de använder sig 

av life cycle analysis för att avgöra hur stor påverkan förpackningar har genom 

hela förpackningskedjan, alltifrån materialframställning och produktion till användning av 

konsument och återvinning. Med hjälp av dessa analyser är det förpackningsspecialistens 

uppgift att rekommendera det bästa valet.  

 

I andra delar av Europa där de har mindre marknadsandelar menar ICA att det är svårare 

att ändra processen och ställa krav på leverantörerna då det skulle innebära 
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höga kostnader. Om ICA vill göra förändringar där de har mindre marknadsandelar får de 

själva stå för kostnader som uppkommer för exempelvis maskiner.  

 

4.1.2 Samarbeten med leverantörer  

För att få fram en önskad produkt i slutändan har ICA samarbeten som sträcker sig långt 

bak i leverantörskedjan enligt respondenten. Vissa samarbeten med leverantörer och 

underleverantörer är bättre än andra och det förs en mer aktiv dialog. Respondenten menar 

att det är viktigt med nära samarbeten men sina leverantörer, men att det är svårt och 

tidskrävande att bygga upp den typen av samarbeten. Dessa samarbeten har varit socialt 

komplexa och tagit tid att bygga upp, men har med tiden blivit allt viktigare då 

förpackningen, enligt företaget, har blivit alltmer viktig ur både miljösynpunkt och 

konsumentsynpunkt.  

 

ICA anser att det är viktigt att föra dialog med förpackningsleverantörer om framtida 

produktion och mål. Respondenten menar att ICA vet vad kunderna är intresserade av och 

vill ha. Genom nära samarbeten med sina leverantörer kan de således signalera detta till 

dem för att visa åt vilket håll de bör utveckla sina produkter, och får därmed på så sätt 

chansen att påverka arbetet med miljövänliga förpackningar. De anser att dessa fördelar de 

får genom nära samarbeten med sina förpackningsleverantörer är svåra att få på något annat 

sätt. Med övriga leverantörer, där samarbetena inte är lika nära och dialogerna inte förs lika 

aktivt, har de nämligen inte lika stor möjlighet att påverka, förändra och förbättra en 

förpackning. Då kan det ofta handla om att leverantören exempelvis inte är intresserad av 

att ändra på en förpackning då det kan innebära för stora investeringar som de själva inte 

vill ta. Respondenten menar att det är lättare att påverka en leverantör de samarbetat med 

en längre period och där samarbetet kommer fortsätta sträcka sig en tid framåt.  

 

Tack vare att ICA genom nära samarbeten kan påverka framställningen av förpackningar 

har de möjlighet att köpa in förpackningar som både är miljövänliga samt efterfrågade och 

uppskattade av konsumenterna. Som ett exempel på en förpackning som både inneburit 

miljöfördelar och kundnöjdhet nämner respondenten Skinpack. Det är en ny 

köttförpackning som ICA nyligen lanserat, vilken fördubblar varans hållbarhet och tar 

betydligt mindre plats i transporter. Han nämner vidare att denna förpackning minskat 

matsvinnet med 48 % i England. Dessvärre har de för tillfället inga data för hur 
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förpackningen har hunnit påverka ICAs kött men de hoppas på att snart se liknande siffror 

hos dem. ICA är stolta över denna förpackning då de menar att matsvinn är den faktor som 

har störst negativ miljöpåverkan. Utöver de miljöfördelar som förpackningen medfört har 

den dessutom blivit uppskattad av konsumenter på grund av att hållbarheten blivit längre 

samtidigt som köttet blir mörare.  

 

De tycker även att det är viktigt att föra dialog och samarbeta med materialtillverkarna då 

de kan framställa nytt material som kan möjliggöra nya förpackningar på marknaden och 

på så vis driva arbetet mot mer förnyelsebart material. Dialogerna kan bestå av diskussioner 

angående om vad som är möjligt att genomföra samt hur tillvägagångssättet ser 

ut. Respondenten tror att de nära samarbetena beror på att leverantörer ofta är måna om att 

visa upp nya innovativa lösningar för ICA. Han menar att genom att jobba nära med både 

förpackningsutvecklare och materialtillverkare kan de tillsammans hitta nya spännande sätt 

att packa produkter och på så sätt göra en förändring som är bra ur miljösynpunkt.  

 

"Det beror på att de också är väldigt måna med att de ska komma ut med nya innovativa 

lösningar till sina kunder som är våra produktleverantörer." C. Evelönn (personlig 

kommunikation, 5 april 2017).  

  

4.1.3 Fokus på matsvinn  

ICA strävar efter att skapa förpackningar som både är användar- och 

miljövänliga, exempelvis genom att undvika att transportera onödig luft med hjälp 

av mindre förpackningar men med samma innehåll. Förpackningarna ska även vara 

lätta att transportera och återvinna (ICA Gruppen, u. å.). Vid intervju framkom att detta är 

något som ICA arbetar med, men det är inte deras främsta fokus. Den viktigaste aspekten 

enligt ICA för att minska miljöpåverkan är reduceringen av matsvinn då de anser att svinn 

har den största påverkan på miljön. De menar att det har mycket större påverkan än 

förpackningen i sig. ICA påstår även att det innebär ekonomiska fördelar att minska 

matsvinnet då det är kostsamt när mat går till spillo. Ett exempel på deras senaste arbete 

mot matsvinn som nämnts ovan är framställningen av förpackningen Skinpack som redan 

blivit uppskattat av konsumenter då hållbarheten visat sig förbättrats. Tack vare denna 

förpackning har mindre mat gått till spillo och därmed har kostnadsbesparingar kunnat ske. 

I andra hand fokuserar de även på förpackningen och dess material för att säkerställa 
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att den har så låg miljöpåverkan som möjligt. ICA menar att det inte alltid är det som 

konsumenten ser som har störst betydelse för miljön, exempelvis material, utan det kan 

handla om att minska kross och liknande.   

4.1.4 Strävan och mål   

ICA uttrycker flera anledningar till att de strävar efter att erbjuda miljövänliga 

förpackningar. En anledning är att det är ett sätt att visa sina intressenter att de tar ansvar 

för miljön då det ur intressenternas perspektiv är viktigt att de gör det, och en annan 

anledning är att det finns mycket pengar att spara inom detta område. ICA menar att miljö 

och ekonomi ofta går hand i hand. Respondenten menar att inköpspriset i många fall 

inte är avgörande för den totala kostnaden för förpackningen. Det kan finnas möjligheter 

att spara pengar genom hela förpackningskedjan i form av transporter, hantering samt att 

konsumenter kan hantera, sortera och återvinna förpackningarna. Det är viktigt att se till 

ett helhetsperspektiv för att avgöra kostnaden för förpackningen. ICA medger att de inte är 

där än utan de måste börja tänka annorlunda. De behöver arbeta för att få in värdet och ta 

större ansvar i hela förpackningskedjan för att kunna påvisa effekten av att göra bra val och 

inte bara se till inköpstillfället.  

 

ICA har en vision om att gå mot mer förnyelsebar råvara och att jobba för att 

minska matsvinn men saknar konkreta förpackningsmål vilket är något respondenten 

saknar då han vill ha något konkret att jobba mot. ICAs respondent är dock övertygad om 

att det kommer att hända mycket inom förpackningssektorn de närmsta åren då detta 

område är ständigt under utveckling. Han nämner att de har som övergripande mål att vara 

klimatneutrala år 2020. På ICAs hemsida nämns att detta exempelvis ska uppnås genom 

att minska klimatpåverkande utsläpp och öka resurseffektiviteten. Detta anser de vara ett 

realistiskt mål trots att det är mycket offensivt. Utöver klimatmålet vill 

ICA även vidareutveckla sättet att arbeta för en minskad miljöpåverkan hos sina 

leverantörer genom att ställa vissa miljökrav (ICA Gruppen, 2015).   

  

4.2 Axfoods arbete med miljövänliga förpackningar 

4.2.1 Krav på förpackningar   

Både enligt Lisa Säfwenberg, som representerade Axfood, och företagets hemsida måste 

förpackningar till Axfoods egna märkesvaror uppfylla höga krav gällande miljö. Som 

grundkrav har företaget att förpackningarna ska vara Bisfenol A-fria samt PVC-fria, men 
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de håller i dagsläget även på att implementera hårdare krav gällande kemikalier. För att 

avgöra vilka ämnen som inte får finnas i förpackningarna har företaget sammanställt en 

lista med cirka 800 ämnen varav ungefär 40 stycken av dem rör förpackningar. Axfoods 

förpackningsleverantörer erbjuder olika alternativ av förpackningar vilka kritiskt 

utvärderas av Axfood (Axfood, 2016). Respondenten bekräftar detta då de vid val av 

leverantör granskar och jämför förpackningsalternativen för att till slut välja den 

leverantör som håller måtten och kan erbjuda den bästa produkten och förpackningen ur 

miljösynpunkt.   

 

Det finns flera faktorer som företaget ser över vid val av förpackningar vad gäller miljö, 

funktion och pris. Miljöfrågorna behandlar exempelvis val av material, minskad kross 

under transport samt minskad mängd luft för effektiv transportlösning och lagerhållning 

(Axfood, 2016). Det viktigaste för Axfood menar respondent är att förpackningarna är 

gjorda av förnyelsebar råvara för att förpackningen lätt ska kunna återvinnas. För att göra 

det smidigt för konsumenten vid sortering och återvinning menar Axfood att de strävar 

efter att inte blanda material i själva förpackningen. Detta medför att de måste börja tänka 

mer innovativt vad gäller exempelvis återförslutningar, som ofta är skruvkorkar gjorda av 

plast, då resten av förpackningen ofta är gjord av papp.  

 

Respondenten uppger att Axfood tidigare har haft som policy att inte ha skruvkork på några 

av sina artiklar, vilket inte gick hem hos konsumenterna. I det fallet var företaget tvunget att 

ge vika och erbjuda konsumenterna det som efterfrågades, men skapade således skruvkork 

gjort på förnyelsebar råvara. Vid val av förpackning är produktens hållbarhet något 

som förpackningsutvecklarna tar hänsyn till då det får tas ställning till matsvinn kontra 

materialanvändning.  

 

Andra aspekter företaget ser över vid valet av förpackningar är förpackningens utformning 

för att optimera transport, lagerhållning och exponering i butik. Företaget strävar efter att 

skapa förpackningar med mindre luft vilket gör att fler artiklar kan rymmas per pall och 

därmed bidrar till en effektiv och miljövänlig transportlösning. Dessutom kan fler 

förpackningar få plats i lager och butik. Om en förpackning har låg fyllnadsgrad menar 

respondenten att det kan bli en diskussion med leverantören om att minska på 

förpackningen och således materialanvändningen.  
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Även val av starkt och lämpligt ytteremballage kan optimera transport och lager men är 

även viktig för att minska kross och därmed matsvinn. Vid intervju framkom det att 

alla dessa aspekter är något Axfood diskuterar med sina leverantörer. Dessa diskussioner 

kan resultera i att leverantören anpassar förpackningarna, men ofta blir det en diskussion 

om vem som ska ta den extra kostnaden. Om Axfood anser att det är en positiv förändring 

betalar de i vissa fall extra för det för att få sina krav uppfyllda då de anser att miljön alltid 

går först. Ofta har Axfood en snäv budget de måste följa då deras egna varumärken ska 

vara billigare än motsvarande produkt i butik, samtidigt som de ofta strävar efter bättre 

kvalitet, vilket leder till att de inte kan vara så innovativa som de önskar. De önskar att hela 

tiden vara i framkant av förpackningsutvecklingen men den snäva budgeten gör att 

företaget i vissa fall inte kan göra något åt maskinbegränsningar som upplevs som det 

största hindret tillsammans med för korta avtal med leverantörerna. De menar dock att 

leverantörerna oftast erbjuder rimliga alternativ.  

  

4.2.2 Kommunicera miljöarbetet   

I vissa fall anser Axfood att de är dåliga med att kommunicera sitt miljöarbete till sina 

konsumenter, men när de väl gör det får de bra feedback. Det kan exempelvis 

kommuniceras via logga på förpackning eller via deras hemsida. Axfood nämner bland 

annat att de var först med pant på saftflaskor vilket de kommunicerade mycket utåt. Ett 

annat exempel där Axfood fått mycket feedback från konsumenter är när de 

kommunicerade ut fördelarna med att det går att panta deras flaskor istället för att lämna 

dem i plaståtervinning. Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, skriver att det finns stora 

fördelar med pantsystem vilka är väldigt klimatsmarta. Förutom att flaskor som lämnas i 

returautomat inte orsakar problem med nedskräpning finns det fördelar med att lämna 

flaskor i returautomat istället för den vanliga plaståtervinningen. I den vanliga 

plaståtervinningen blandas så många olika typer av plast att man inte kan göra produkter 

av lika hög kvalitet jämfört med material från returautomater. Denna förbättring är därför 

något som Axfood är mycket stolta över och de fick mycket positiv feedback från 

konsumenter samtidigt som andra företag även följde efter (Axfood, 2015). 

 

Axfood anser att det är viktigt att motivera sina val och ge en förklaring till sina 

konsumenter och på så vis vara transparenta. Att kommunicera sitt miljöengagemang med 

förpackningar är något företaget strävar efter att bli bättre på då de tidigare främst fokuserat 
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på innehållet. Generellt har hållbarhet och förpackningar fått större fokus de 

senaste åren säger respondenten. Axfood menar att vissa förpackningar är bättre än 

de framställs som eftersom det saknas kommunikation ut till konsumenter vilket leder till 

att konsumenter inte vet vad företaget gör för miljön genom förpackningar.  

  

4.2.3 Subjektiv information   

Respondenten tycker att det kan vara svårt att veta vad som är det bästa alternativet ur en 

miljösynpunkt. Plastleverantörer menar att plast är ett bättre alternativ än glas och 

glasleverantörer menar tvärtom.  

 

"Beroende på vem du frågar får du olika svar. Då kan man känna, kan inte någon 

oberoende firma göra en analys och jämföra förpackningarna så man bara får ett 

konkret svar som alla inom branschen kan använda." L. Säfwenberg (personlig 

kommunikation, 11 april 2017).  

 

Som förpackningsutvecklare kan det vara svårt att vid inköp rådgöra vad som är rätt och 

fel då det saknas en oberoende part som kan ge konkret information som alla inom 

branschen kan använda. I dagsläget försöker förpackningsutvecklarna på Axfood istället 

samla in fakta från olika håll, exempelvis återvinningscentraler och vattenforskare, för att 

kunna ge så bra råd som möjligt vid inköp då förpackningar har stor påverkan på miljön. 

Förpackningsutvecklarna på Axfood får många gånger frågan om förpackningar faktiskt 

påverkar miljön i så stor utsträckning. De tycker själva att de har ett stort ansvar då nästan 

alla produkter som finns i butik innesluts av en förpackning av något slag vilket leder till 

stor påverkan på miljön.  

  

"Kolla på alla förpackningar vi har i butiken, det är hur många som helst. Man kan inte 

säga att det inte påverkar miljön." L. Säfwenberg (personlig kommunikation, 11 april 

2017).  

  

4.3 Bergendahls arbete med miljövänliga förpackningar 

4.3.1 Liten aktör   

Trenden med miljövänliga förpackningar går framåt och enligt respondenten för 

Bergendahls, Annica Hannson-Borg, går utvecklingen allt snabbare för företaget. När det 
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finns efterfrågan på marknaden och lönsamhet därmed är inblandat är det lättare att ställa 

krav på leverantörerna. Som en liten aktör på marknaden kan det dock ändå i många 

fall vara svårt att ställa krav enligt. Då företaget utgör en liten andel av leverantörernas 

försäljning är inte leverantörerna villiga att göra kostsamma förändringar. Om större 

företag däremot redan ställt krav är det lättare att ställa samma krav eftersom Bergendahls 

då inte behöver stå för kostnaden själva.  

 

"Vi försöker ställa krav, hänga med i utvecklingen och inte springa så mycket i förväg för 

då blir det väldigt dyrt." A. Hansson-Borg (personlig kommunikation, 5 april 2017).  

 

Finns det maskiner hos leverantören som möjliggör förändringen är det lättare 

att ställa krav och det blir då inte heller lika kännbart. I de fall det rör sig om mindre 

leverantörer och Bergendahls är en viktig kund är det lättare att ställa krav. De säger 

sig försöka ställa krav så gott det går, hänga med i utvecklingen och inte ta på sig en 

ledande roll som är alltför kostsam. Bergendahls tycker att det är viktigt att hänga med i 

utvecklingen vad gäller miljövänliga förpackningar då förpackningen har en stor betydelse 

för helhetsintrycket av produkten. 

 

Företaget har både leverantörer som levererar märkesvaror, men även egna märkesvaror 

där de själva ansvarar för produkterna. Märkesleverantörerna ansvarar för sina egna 

produkter, materialval samt innehåll vilket leder till minskat inflytande vid inköp. Vad 

gäller Bergendahls egna varumärken har de ansvar för produkten genom 

hela förpackningskedjan och kan ställa krav genom avtal och kravspecifikationer. 

De påstår att de är noga med att de krav, policys och riktlinjer som de sätter uppfylls 

av leverantörerna.   

 

Det som motiverar Bergendahls att vara engagerade i miljöfrågor är miljötrenden samt att 

bidra med samhällsnytta och på så vis få ett gott rykte. Att jobba med miljövänliga 

förpackningar blir då att föredra för att utöka sitt miljöengagemang. Historiskt sett har 

företaget inte brytt sig om själva förpackningen i så stor utsträckning, utan framförallt 

produkten i förpackningen. På senare tid har de dock kunnat ställa krav på förpackningen 

också trots deras låga marknadsandel. Bergendahls ser förpackningen som en del av 

produkten och strävar efter att den ska vara samstämmig med innehållet. Är det exempelvis 

en ekologisk vara ska förpackningen också gärna vara miljövänlig menar de.   
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4.3.2 I framkant av utvecklingen  

Vad gäller arbetet med miljövänliga förpackningar försöker Bergendahls att ligga i 

framkant. De menar att det ligger i tiden att tänka på miljön och att även tänka på 

förpackningen och inte bara på innehållet. När de arbetar med miljövänliga produkter 

försöker de även skapa miljövänliga förpackningar till dem. Detta gör att det skapas ett 

bättre helhetsintryck av produkten. Detta är inte alltid så lätt för Bergendahls då de inte är 

så stora på marknaden och därmed inte kan påverka lika mycket som deras konkurrenter. 

De försöker vara i framkant som de har möjlighet att vara, men menar att de är beroende 

av vilka producenter de jobbar med och vad de kan åstadkomma till ett vettigt pris.  

 

Ett exempel på detta är deras unika fiskbulleförpackning vilken gått från plåt- till 

plastförpackning. Denna förändring har möjliggjorts tack vare att dessa leverantörer också 

varit intresserade av miljön och att göra skillnad vilket är något som Bergendahls upplever 

blivit allt vanligare. Eftersom fiskbulleförpackningen är så liten har de inte fått så mycket 

feedback från kunderna, och försäljningen har inte ökat avsevärt enligt respondenten. Hon 

menar dock vidare att de själva är nöjda med den innovationen då det gjort mycket för 

miljön och de hoppas på att göra fler sådana förbättringar. Något som Bergendahls tror 

kommer försvinna i framtiden är metallburkar som med tiden kommer bytas ut till 

miljövänligare alternativ. Som liten aktör är Bergendahls ändå stolta över att vara först med 

vissa innovationer. De lägger även stor vikt vid att förpackningen ska vara användarvänlig 

för konsumenten; smidigare förpackning, lätt att öppna och stänga samt lätt att sortera. I 

företagets kvalitetspolicy beskrivs att de ska erbjuda kundvänliga förpackningar vilket 

innebär att förpackningen ska skydda produkten, förpackningsmaterialet ska minimeras 

och det ska vara lätt för kunden att hantera förpackningen (City Gross, 2012).  

  

4.3.3 Komplext arbete  

Bergendahls visar på att det är komplext att framställa miljövänliga förpackningar och att 

det finns många faktorer som har betydelse. Exempelvis behöver inte lång hållbarhet bero 

på en bra förpackning, utan kan istället grundas på onödiga tillsatser. Det är inte heller 

alltid möjligt att använda återvunnet material vid framställningen av nya förpackningar då 

renlighet och hygien är något som inte kan bortses. Detta gäller då livsmedlet är i direkt 

kontakt med förpackningen. Det finns då flera lösningar, exempelvis att ha en plastpåse i 
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pappförpackningen eller att använda en ren pappförpackning som inte är av rent 

naturmaterial där inget av alternativen är optimalt.  

 

Företag ställs hela tiden inför likartade kompromisser där det minst dåliga alternativet 

väljs. Det är inte heller alltid optimalt att minska materialanvändningen då det kan försvåra 

vid transport. Ett exempel på detta är saftflaskor som tidigare transporterats i papplådor, 

men för att minska avfallet byttes det till att endast vara papp i botten och plats runt om. 

Enligt respondenten blev de betydligt svårare att frakta efter förändringen och även kross 

ökade. Utformningen av sekundärförpackningen är därför viktig dels för att produkterna 

inte ska gå sönder vid transport men även för att kunna utnyttja last- och lagerutrymme på 

bästa sätt. På företagets hemsida beskrivs att de eftersträvar 100 procent fyllnadsgrad i 

lastbilarna för att optimera transporten och därmed minska miljöpåverkan. (City Gross, u. 

å.). 

 

4.3.4 Varierande förpackningsstorlekar 

Bergendahls respondent uppger att de genom undersökningar har upptäckt att konsumenter 

efterfrågar varierande förpackningsstorlekar i allt högre grad. I dagsläget erbjuder 

de utöver standardstorlekar på förpackningar även storhushållssortiment i vissa butiker för 

att tillmötesgå denna efterfrågan. Respondenten påstår att målgrupperna skiljer sig åt i viss 

utsträckning mellan butikerna då de butiker som erbjuder storhushållssortiment lockar 

exempelvis fler restaurangägare och mindre verksamheter än övriga butiker. En fördel med 

storhushållssortiment är att det utöver verksamheter även lockar större familjer som gärna 

vill köpa storpack vilket ibland saknas i andra butiker.  

 

Respondenten uppger vidare att det är ovanligt bland konkurrenterna att erbjuda denna 

lösning då många butiker går ifrån konceptet med storleksmässigt större sortiment och hon 

tror därför att Bergendahls fyller en funktion som andra konkurrenter inom 

dagligvaruhandeln inte kan göra i dagsläget. Genom att även attrahera företagare 

konkurrerar de även mot grossister som vanligtvis transporterar produkter till sina kunder. 

Enligt respondenten kan det innebära en starkare position på marknaden att rikta sig till 

flera målgrupper och hon tror därmed att Bergendahls storhushållssortiment kan innebära 

en viss konkurrensfördel. Bergendahls uttrycker dessutom en vilja att bli bättre på att även 

tillgodose ensamhushållens behov genom att erbjuda mindre förpackningar. Denna vilja 
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grundas i undersökningar som företaget gjort där det framkommit att det finns många 

enmanshushåll som inte är intresserade av att köpa stora förpackningar utan gärna 

efterfrågar mindre förpackningar. 

 

"Vi ska inte bara rikta in oss på kärnfamiljen. Det är en melodi framåt att 

rikta sig till olika målgrupper." A. Hansson-Borg (personlig kommunikation, 5 april 

2017).  

 

Respondenten menar att manuella diskar, där kunder kan bestämma exakt hur mycket de 

vill ha, har växt de senaste åren och kan ses som ett substitut till att erbjuda varierande 

förpackningsstorlekar. Företaget har upptäckt ett behov hos både stora och små kunder att 

kunna beställa den mängd som önskas. Detta lämpar sig dock inte för alla produkter, men 

där det funkar försöker företaget att erbjuda detta. Respondenten menar dock vidare att det 

även är viktigt att ha allt färdigpackat i butik för de kunder som inte vill känna sig till besvär 

eller som har bråttom och därmed kan slippa väntetider. Målet är att kunder inte ska behöva 

fråga om allt, utan att allt ska finnas färdigt och redo.  

 

En fördel som företaget ser med att erbjuda varierande förpackningsstorlekar är att det är 

bättre för miljön att kunna anpassa storlekarna till de olika kunderna. Ett exempel som 

nämndes var att restauranger exempelvis slipper köpa flera små lådor utan nu kan köpa en 

stor låda istället. Ett sådant substitut kräver således mindre förpackningsmaterial och blir 

därmed även billigare i längden. Kombinationen att företagare och större familjer anser att 

storhushållssortimentet är prisvärt och kommer och handlar i butik i stället för att få det 

utkört och på så vis behöva betala frakt tror respondenten är en anledning till att många 

kommer och handlar hos dem.  

  

4.4 Gemensamma aspekter   

Sammanställningen av empirin visar att samtliga företag är engagerade i utvecklingen av 

miljövänliga förpackningar på grund av flera anledningar, såsom exempelvis större 

efterfrågan från konsumenter, ansvarstagande för miljön samt kostnadsbesparingar.  

 

Fokus har tidigare främst legat på själva innehållet, vilket fortfarande är huvudfokus, 

men företag har med tiden även börjat prioritera förpackningarna alltmer. Gemensamt för 

dessa företag är att de menar att det är en komplex process att utveckla miljövänliga 
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förpackningar där många faktorer måste vägas in. Dessa faktorer innefattar allt från 

framställningen av material till sortering och återvinning av konsumenten. Hela 

förpackningskedjan har stor betydelse för förpackningens totala miljöpåverkan. Samtliga 

företag lägger ner olika stor vikt i kedjans olika delar för att minska miljöpåverkan, men 

det finns även många likheter i deras arbeten. 
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5. Analys     

Nedan följer en analys av hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med miljövänliga 

förpackningar samt hur de arbetar för att skapa varaktiga konkurrensfördelar genom 

arbetet med miljövänliga förpackningar. Kapitlet är uppdelat i två delar; empiri som har 

koppling till tidigare studier samt empiri som saknar koppling till tidigare studier. 

Företagens arbete analyseras vidare med hjälp av VRIN-ramverket.  

 

5.1 Effektiv förpackningskedja 

Enligt Smorch (2007) är det viktigt med en effektiv förpackningskedja för att ha goda 

förutsättningar för miljövänlig förpackningsutveckling. För att uppnå en effektiv 

förpackningskedja finns det flera områden som företag bör fokusera på, bland annat 

förpackningsdesign, materialanvändning, lagerhållning och transport. Områdena är nära 

sammanlänkade, exempelvis kan en innovativ förpackningsdesign optimera 

materialanvändningen samt underlätta och effektivisera distributionen. Utöver de 

miljömässiga fördelar som uppkommer menar Smorch att det ofta även innebär 

ekonomiska fördelar. Enligt Molina-Besch och Pålsson (2016) tenderar företag att tillämpa 

metoder som innebär tydliga ekonomiska fördelar vilket kan vara en förklaring till varför 

samtliga företag ägnar sig åt effektivisering av förpackningskedjan. Dessutom framhöll 

ICAs respondent att miljö och ekonomi ofta går hand i hand, vilket kan vara en indikation 

på att de främst tillämpar metoder som gynnar både miljön och verksamheten. 

 

Ett konkret exempel på vad företagen gör för att förbättra effektiviteten i 

förpackningskedjan är att de eftersträvar högre fyllnadsgrad. Högre fyllnadsgrad optimerar 

materialanvändningen då det krävs mindre material i förhållande till innehållet. Genom en 

innovativ förpackningsdesign kan således fler förpackningar med samma innehåll rymmas 

på lager och transport. Detta leder till minskad energiförbrukning då lager – och 

transportutrymme utnyttjas bättre. Genom liknande åtgärder kan företag minska sina 

kostnader vilket i sig är värdefullt samtidigt som det gynnar miljön.  

 

Det är inget företag som utmärker sig vad gäller arbetet inom detta område utan de tycks 

arbeta på liknande sätt. Det kan dels förklaras genom att de i viss utsträckning använder 

sig av samma leverantörer för sina egna varumärken. Empirin visar att leverantörerna ofta 

har några förpackningsalternativ som företagen väljer mellan snarare än att företagen själva 
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utvecklar förpackningarna. Valet av förpackning får följder genom hela kedjan. Det är även 

troligt att rutinerna kring distributionen inte skiljer sig avsevärt åt om de använder sig av 

samma leverantörer. I de fall som något av företagen inte använder sig av de alternativ som 

erbjuds utan istället ställer krav på leverantörerna att utveckla en annan förpackning är det 

lättare för konkurrenterna att ställa samma krav. Det innebär att om ett företag exempelvis 

ställer kravet att produkten ska levereras i pappförpackning istället för konservburk så är 

det vanligt att övriga konkurrenter ställer samma krav. Det beror dels på att det är lättare 

att få igenom kraven då det inte blir lika kostsamt som om en leverantör skulle göra 

justeringar för endast ett företag.  Det har framgått att framförallt det mindre företaget 

imiterar sina konkurrenter och ställer liknande krav då de inte har samma 

förhandlingsstyrka.  

 

Molina-Besch och Pålsson (2016) menar att det är svårt att definiera en miljövänlig 

förpackning, vilket samtliga företag bekräftar.  Det är komplext att undersöka den totala 

miljöpåverkan eftersom det finns många faktorer att ta hänsyn till och det kan därmed vara 

svårt att avgöra vad som är det bästa alternativet ur en miljösynpunkt. ICA nämnde att de 

använder sig av life cycle analysis för att avgöra den totala påverkan förpackningar har 

genom hela kedjan. Det är ett sätt för dem att arbeta för att upptäcka vilka delar i kedjan 

som är viktigast att fokusera på att förbättra, det vill säga vad som har störst miljöpåverkan, 

samt vilka delar som fungerar bättre. Detta kan således vara ett bra verktyg då företagen 

strävar efter att effektivisera förpackningskedjan.  

 

Enligt Barneys (1991) VRIN-ramverk kan varaktiga konkurrensfördelar utvecklas om en 

resurs är bland annat värdefull, ovanlig och icke-imiterbar. Som ovan nämnts är det 

värdefullt på flera sätt för företag att sträva efter en effektiv förpackningskedja. Däremot 

är det inte ovanligt utan något som samtliga företag ägnar sig åt. Utifrån företagens 

redogörelser, gällande arbetet med effektivisering av förpackningskedjan, är inte 

huvudsyftet att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Det har exempelvis framgått att det är 

vanligt förekommande att företagen imiterar sina konkurrenter genom att ställa liknande 

krav på förpackningsleverantörerna. Arbetet uppnår således inte icke-imiterbarhet vilket är 

en förutsättning för att skapa varaktiga konkurrensfördelar enligt Barney. Snarare verkar 

det ständiga effektiviseringsarbetet kopplat mot förpackningskedjan vara ett sätt att anpassa 
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sig till och/eller förekomma konkurrenterna. Det är därmed möjligt att det i vissa fall kan 

leda till tillfälliga konkurrensfördelar. 

 

5.2 Minskat matsvinn genom förpackningar  

Att utveckla förpackningar som bidrar till minskat matsvinn är ett effektivt sätt att minska 

den totala miljöpåverkan, då matsvinn har mer negativ påverkan på miljön än själva 

förpackningen (Williams och Wikström, 2011), vilket även ICAs förpackningsutvecklare 

framhåller. Det finns flera tillvägagångssätt för att uppnå detta enligt företagen. Ett sätt är 

att minska kross under transporter. Företagen menar att utformningen 

av sekundärförpackningar är en viktig komponent för att reducera kross. Det är viktigt att 

det dels är ett tillräckligt starkt ytteremballage, dels att förpackningarna är utformade så att 

de kan lastas på pallar på ett stabilt sätt. Bergendahls respondent gav ett exempel på då de 

försökt minska materialanvändningen till ytteremballaget till flaskor och det resulterade i 

mer kross samt besvärligare transporter. Liknande avvägningar jobbar företagen ständigt 

med.   

 

Produktens hållbarhet är också något företagen tar hänsyn till vid val av 

förpackningar. Molina-Besch och Pålsson (2016) menar att varierande förhållanden 

längs försörjningskedjan är ett hinder då det exempelvis kan innebära oberäknelig 

efterfrågan som kan leda till att färskvarors hållbarhetstid utgår. Färskvarors hållbarhet är 

något ICA beaktat vilket lett till att de lanserat en ny köttförpackning som ska fördubbla 

hållbarheten och förhoppningen är att den ska minska matsvinnet med närmare 50 %. 

Respondenten på Bergendahls poängterar dock att lång hållbarhetstid inte nödvändigtvis 

beror på en bra förpackning utan det kan istället grundas på onödiga tillsatser i produkten.  

 

Ett annat sätt att minska matsvinnet på, enligt både Williams och Wikström (2011) 

samt Löfgren och Witell (2005), är att erbjuda varierande förpackningsstorlekar som är 

anpassade efter kundernas behov. Bergendahls erbjuder i vissa butiker ett 

storhushållssortiment som är anpassat för exempelvis större familjer, skolor, och mindre 

restauranger. Bergendahls respondent säger att det är ovanligt bland deras konkurrenter att 

erbjuda denna lösning då många butiker går ifrån konceptet med storleksmässigt större 

förpackningar. Respondenten uppger även att målgrupperna skiljer sig åt mellan de butiker 

som inte erbjuder storhushållssortiment och de butiker som erbjuder detta. 
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Storhushållssortimentet kan vara en förklaring på så vis att det lockar andra målgrupper 

med andra behov och respondenten påstår att det kan innebära en konkurrensfördel för dem 

att de erbjuder detta sortiment. Respondenten menar att en bredare kundkrets, som 

storhushållssortimentet tycks bidra till, kan ge en starkare position på marknaden och 

därmed vara värdefullt för företaget. Genom att erbjuda storhushållssortiment uppkommer 

däremot andra konkurrenter, nämligen grossister som inriktar sig på företag. Följande 

rapport begränsas dock till dagligvaruhandeln, varför dessa konkurrenter inte beaktas 

vidare i analysen.  

 

Ett alternativ till varierande förpackningsstorlekar, som också ger kunderna möjlighet att 

köpa önskad mängd av produkterna, är lösvikt. Vid intervjun med Bergendahls framkom 

det att lösvikt är något företagen arbetar med allt mer och att manuella diskar blivit allt 

vanligare på grund av att det finns en efterfrågan från kunder att kunna köpa den mängd de 

är i behov av och som passar deras förutsättningar.  Det finns dock nackdelar med denna 

metod vilken inte lämpar sig för alla typer av livsmedel då det exempelvis kan påverka 

hållbarhet och kvalitet enligt respondenten. Manuella diskar är även mer tidskrävande för 

kunden. Det finns många aspekter att väga in, men generellt kan lösvikt inte verka som ett 

komplett substitut till varierande förpackningsstorlekar. 

 

Bergendahls erbjuder detta sortiment för att de ser att det kan ge konkurrensfördelar. 

Däremot är det varken är socialt komplext eller beroende av unika historiska förhållanden 

och det är därmed möjligt även för konkurrenterna att erbjuda denna typ av förpackningar. 

Bergendahls arbetar således inte med den här aspekten inom miljövänliga förpackningar 

för att skapa varaktiga konkurrensfördelar, däremot verkar respondenten tycka att det finns 

potential för tillfälliga konkurrensfördelar på grund av detta sortiment.  Anledningen till att 

detta är ovanligt inom branschen är alltså inte för att övriga konkurrenter inte kan imitera 

konceptet, utan för att de inte vill då de tenderar att fokusera på andra målgrupper i första 

hand. Att övriga företag väljer att inte rikta sig till den målgruppen på samma sätt som 

Bergendahls kan ha sin förklaring i att det då uppkommer fler konkurrenter som tidigare 

nämnts. 

 

5.3 Samarbeten längs förpackningskedjan 

Samarbetena med leverantörer och underleverantörer skiljer sig åt bland de undersökta 

företagen. Skillnaden tycks till stor del bero på företagens marknadsandel. Utan 



42 
 

att undersökt samtliga företag inom branschen får det ändå anses troligt att leverantörer är 

mer samarbetsvilliga gentemot större aktörer än aktörer med mindre marknadsandelar 

baserat på den empiri som samlats in. ICA som är en dominerande aktör på marknaden har 

nära samarbeten med sina underleverantörer. En anledning till detta menar respondenten 

är att de är en attraktiv kund för leverantörerna tack vare sin marknadsandel, vilket gör att 

underleverantörerna strävar efter att tillgodose ICA:s krav och erbjuda efterfrågade 

alternativ. ICA upplever att leverantörer i andra delar av Europa där ICA har betydligt 

mindre marknadsandel inte är lika samarbetsvilliga. Påståendet styrks även av 

Bergendahls, vilka är en liten aktör i jämförelse, vilka ansåg att det är svårare för dem att 

ställa krav på leverantörer.  

 

Det är dock inte bara företagens storlek som påverkar samarbetena utan även 

leverantörernas storlek kan påverka företagens förhandlingsstyrka och leverantörernas 

samarbetsvilja menar respondenterna. Bergendahls uttryckte att vid samarbete med mindre 

leverantörer, då Bergendahls utgör en viktig andel av försäljningen, är det lättare att ställa 

krav trots att de har en betydligt mindre marknadsandel än vissa konkurrenter. När de 

arbetar med större leverantörer får de i många fall istället anpassa sig till de krav som de 

större aktörerna redan ställt. Dock nämndes det under intervjun att mindre leverantörer inte 

alltid kan erbjuda efterfrågade alternativ då de exempelvis inte har den tekniken som krävs 

för att framställa nya förpackningar gjorda av ett specifikt material. Enligt denna 

undersökning verkar således marknadsandel och i förlängningen förhandlingsstyrka vara 

en faktor som påverkar företagens arbete med miljövänliga förpackningar.  

 

Avsaknad av denna typ av samarbeten beskriver Molina-Besch och Pålsson (2016) som ett 

hinder. Detta hinder verkar ICA överkommit och det innebär flera fördelar förklarar ICAs 

respondent. De har större möjligheter att få igenom krav och önskemål och kan på så 

vis lättare implementera värdefulla strategier i arbetet med miljövänliga 

förpackningar. Molina-Besch och Pålsson (2016) menar att samarbeten är en 

viktig faktor för att lyckas med utveckling av miljövänliga förpackningar och kan även 

underlätta genomförandet av innovativa förpackningslösningar. Exempelvis har ICA tack 

vare dessa samarbeten lyckats lansera en både miljövänlig samt konsumentvänlig 

förpackning, nämligen skinpack. Dessutom ger samarbeten bättre förutsättningar till att 

hitta lösningar till andra hinder menar Molina-Besch och Pålsson. Då det medför dessa 

fördelar är det värdefullt för företag att ha nära samarbeten längs förpackningskedjan.  
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Samarbeten med leverantörer är inget ovanligt i sig men ju närmare samarbeten det rör sig 

om desto svårare är de att uppnå. Då det tycks vara lättare för större aktörer att uppnå nära 

samarbeten med leverantörer får ICA:s samarbeten antas vara unika då de har betydligt 

större marknadsandel än samtliga konkurrenter inom dagligvaruhandeln. Faktumet 

att Molina-Besch och Pålsson (2016) menar att avsaknad av samarbeten är vanligt 

förekommande och det svåraste hindret att överkomma, talar också för att det är 

ovanligt med denna typ av samarbeten. 

 

ICA nämner att deras nära samarbeten samt nära relation till sina leverantörer och 

underleverantörer längs förpackningskedjan har varit tidskrävande att bygga upp och att 

relationerna hela tiden utvecklas och förbättras med tiden. Detta 

är något övriga konkurrenter kan bygga upp över tid med sina leverantörer, men under 

samma tid utvecklas ständigt ICAs relationer till sina leverantörer vilket leder till att 

ICA kan behålla sitt övertag och det blir därmed svårt för övriga företag att komma upp på 

samma nivå. ICA påpekar även att det är socialt komplext eftersom det rör sig 

om relationer mellan olika individer som måste hitta ett bra sätt att samarbeta på. Detta 

innebär att flera företag kan ha samma leverantör men inte samma relation. Faktumet att 

ingen annan konkurrent har i närheten av samma marknadsandel ger dem dessutom sämre 

förutsättningar för att bygga denna typ av relationer som ICA har med sina leverantörer 

baserat på ovan förda resonemang.  

 

Företagen är beroende av sina förpackningsleverantörer, oavsett om det gäller egna 

märkesvaror eller är externa leverantörer. Samarbeten kommer därför alltid att 

förekomma, men det kan ta olika form, såsom nära samarbeten eller mer ytliga samarbeten. 

Nära samarbeten innebär bättre kontakt vilket som tidigare poängterats i ICAs fall innebär 

flera fördelar. Ett substitut att uppnå dessa förmåner är svårt att hitta.   

 

Enligt Dyer & Singh (1998) kan resurser uppkomma via interaktion mellan organisationer 

vilket dessa samarbeten kan vara ett exempel på. ICAs samarbeten med leverantörerna kan 

därmed betraktas som en resurs. Respondenten berättar att de ständigt arbetar för att 

förbättra och stärka sina samarbeten, även till leverantörer längre bak i förpackningskedjan 

såsom exempelvis materialframställare. Respondenten säger inte uttryckligen att de gör 

dessa ansträngningar för att skapa varaktiga konkurrensfördelar gentemot sina 
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konkurrenter inom dagligvaruhandeln, men som ovan nämnts poängterar han hur värdefullt 

dessa samarbeten är samt vilka goda och unika förutsättningar ICA har för att skapa dem. 

För att stärka samarbetena för de en aktiv dialog om exempelvis framtida produktion och 

mål. Respondenten menar att ICA vet vad kunderna vill ha och signalerar detta till sina 

leverantörer som på så vis kan framställa eftertraktade förpackningar.  

 

5.4 Empiriskt material utan koppling till tidigare studier 

De undersökta företagen arbetar med de forskningsområden som beskrivits i den teoretiska 

referensramen på olika sätt. Empirin har dessutom visat att företagen även arbetar med 

miljövänlig förpackningsutveckling på andra sätt än de som beskrivits i tidigare studier. 

Nedan följer ytterligare två exempel på hur företagen arbetar med miljövänliga 

förpackningar. Då dessa tillvägagångssätt saknar koppling till de forskningsområden som 

beskrivits i tidigare studier kommer resursbaserad teori användas i större utsträckning för 

att förklara och analysera insamlad empiri. 

 

5.4.1 Innovativa förpackningar 

Framställningen av miljövänliga förpackningar är som nämnts ständigt under utveckling 

(Kuswandi, 2017). Samtliga företag uttryckte viljan att vara innovativa och att vara i 

framkant av utvecklingen vad gäller miljövänliga förpackningar. De anser sig 

kommit längre i utvecklingen men ser fortfarande ett behov av större förståelse inom detta 

område för att kunna avgöra hur förpackningar påverkar miljön och vilka förpackningar 

som är de bästa alternativen ur en miljösynpunkt. Att vara i framkant av utvecklingen kan 

leda till utveckling av innovationer, vilket kan få flera positiva följder. Enligt Barney 

(1991) kan det ge tillgång till distributionskanaler samt utveckla goodwill och positivt 

rykte bland konsumenter och därmed leda till varaktiga konkurrensfördelar. Exempelvis 

var Axfood först med pant på saftflaskor vilket de ansåg att de fick mycket positiv 

feedback på från sina konsumenter, vilket påverkade företagets rykte positivt. Detta 

medförde vidare att andra företag tog efter, dock utan samma fördelar som Axfood som 

var först med innovationen.   

 

Axfood menar att de strävar efter att ligga i framkant av förpackningsutvecklingen för att 

vara konkurrenskraftiga på marknaden. Att vara först med innovativa lösningar 

kan ge företag en positiv bild bland konsumenter vilket bland annat skedde i Axfoods fall 
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vid lanseringen av pant på saftflaskor. Ofta blir innovationen och därmed även företaget 

som lanserade den ihågkommen vilket är fördelaktigt då företag gärna vill särskilja sig 

bland övriga konkurrenter. På detta vis kan hot från konkurrenter neutraliseras vilket enligt 

Barney (1991) anses vara en värdefull fördel. Axfood nämner att det är svårt och 

tidskrävande att vara först med en innovation men att de positiva effekterna är värda 

arbetet. De menar att nya innovationer ofta blir efterfrågade på marknaden. 

 

Eftersom utveckling av arbetet med miljövänliga förpackningar ständigt sker är det således 

inte ovanligt med nya förpackningslösningar. Samtliga intervjuade företag nämnde att de 

lägger ner tid på utveckling och skapandet av nya innovativa förpackningsalternativ. Det 

kan finnas många företag inom samma bransch som ligger i framkant av 

utvecklingen, men under intervjuerna nämndes det att det ovanliga är att vara först med 

en innovation med stor genomslagskraft, där företaget verkligen lyckats nå ut till 

intressenterna.   

 

Fördelarna som företag får tack vare att vara först med en innovation kan inte erhållas från 

konkurrenter även om de kan imitera själva produkten eller tillvägagångssättet. Innovativa 

idéer och produkter grundas i att det finns kompetens samt personal med mycket kunskap 

inom området (Barney, 1991). Axfood nämner att ett sådant arbete är socialt komplext då 

det ofta handlar om samspel och samarbete mellan individer med kunskap 

som kompletterar varandra. Det kan därför vara svårt för företag att imitera en 

sådan personalstyrka. Att samla personal med rätt expertis och få dem att samarbeta på ett 

väl fungerande vis kan ofta bero på unika historiska förhållanden. Det kan ta tid att skapa 

ett väl fungerande arbetslag då det bygger på individuella relationer som ofta 

är tidskrävande att bygga upp. Det kan även vara svårt att veta vad som är orsaken till en 

innovativ anda på ett företag och därmed kan sambandet mellan resurs och 

konkurrensfördel vara oklar.     

 

För att vara konkurrenskraftig är det en nödvändighet att på något vis sticka ut ur 

mängden och att inneha resurser som saknar motsvarighet vilka kan generera samma 

resultat (Barney, 1991). Genom att vara först med en utveckling eller innovation med 

stor genomslagskraft kan företag bli ihågkomna vilket är unikt för det företaget som 

lanserade innovationen även om konkurrenter kan imitera produkten i sig. Dock är detta 

inte så lätt som det låter då samtliga företag nämner att det ibland är svårt att vara drivande 



46 
 

och i framkant, då snäva budgetar många gånger sätts. . Trots att förpackningar har fått allt 

högre prioritet menar företagen att innehållet fortfarande är det viktigaste vilket är en 

anledning till de ofta snäva budgeterna. Eller som i Bergendahls fall som ofta väljer att 

arbeta med mindre leverantörer som inte alltid har de förutsättningarna som krävs för en 

förändring.   

 

5.4.2 Kommunicera miljöarbetet   

Srinivasan och Lu (2014) nämner i sin artikel att förpackningar som kommunicerar ett 

starkt varumärke kan attrahera kunder vilket innebär en styrka för företaget vilket i sig kan 

öka konkurrenskraften. På samma vis kan all typ av kommunikation vara en styrka för ett 

företag. Detta styrks av respondenten på Axfood som menar att företaget arbetar mycket 

för miljön men att det inte alltid syns utåt till intressenterna. När de dock kommunicerar 

sitt miljöengagemang, via exempelvis informativa förpackningar och hemsida, har de fått 

bra feedback. De anser att det är viktigt att vara transparenta i sitt arbete samt motivera val 

och ge förklaringar till sina konsumenter. 

 

Företagen uttrycker att miljömedvetenhet i dagsläget är en trend bland konsumenter och 

att många värdesätter företags miljöengagemang. De menar därför att det är viktigt att 

kommunicera sitt miljöarbete till konsumenterna för att på så vis påverka företagets rykte 

positivt. Denna strategi kan förbättra effektiviseringen i ett företag vilket kan anses vara en 

värdefull egenskap för ett företag (Barney, 1991). Ett gott rykte är värdefullt för företag 

och något som samtliga företag nämner att de strävar efter. Företagen menar att genom att 

kommunicera sitt miljöengagemang blir både befintliga och potentiella kunder medvetna 

om företaget och dess engagemang vilket kan leda till nya och bättre kundrelationer. ICA 

och Axfood beskriver sitt miljöengagemang med miljövänliga förpackningar på respektive 

hemsida, vilket verkar vara vanligt förekommande inom branschen. Bergendahls däremot 

har ingenting om arbetet med sina miljövänliga förpackningar beskrivet på sin hemsida. 

 

Två av företagen jobbar aktivt med att uppdatera sina hemsidor med aktuell information 

angående förpackningar då de menar att det blivit allt vanligare att kunder går in och letar 

information på nätet. Medarbetarna på de olika företagen uppdaterar artiklar som har med 

deras arbetssysslor att göra, likaså förpackningsutvecklarna som uppdaterar hur företagen 

jobbar med förpackningsutvecklingen. Det som krävs är att den som kommunicerar har 
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rätt kunskap inom området samt att denna kunskap når ut till konsumenterna. Det finns 

många kanaler som företagen kan använda för att kommunicera sitt miljöengagemang via, 

exempelvis tv, radio och sociala medier.   

  

5.5 Summering 

Både tidigare studier och empiri bekräftar att förpackningar är en viktig faktor då de har 

stor påverkan på miljön. Förpackningar har extra stor påverkan inom 

dagligvaruhandeln eftersom förpackningarna har kort livslängd samt att branschen 

kännetecknas av hög omsättning. Dessutom påverkar arbetet med miljövänliga 

förpackningar även verksamheten på flera sätt.  

 

Följande rapport har undersökt hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar för att 

effektivisera förpackningskedjan, vad de gör för åtgärder för minska matsvinn med hjälp 

av förpackningar samt hur samarbetena mellan förpackningskedjans användare ser ut.  

 

Samtliga företag arbetar med att effektivisera förpackningskedjan då det ger både 

ekonomiska och miljömässiga fördelar. Exempelvis eftersträvar de hög fyllnadsgrad för att 

optimera materialanvändning samt transport och lagerhållning. Företagen arbetar på 

liknande sätt och i många fall anpassar de efter varandra.  

 

Det finns många sätt att minska matsvinnet på med hjälp av förpackningar, bland annat 

genom att utveckla förpackningar som minskar kross under transporter och som förlänger 

produktens hållbarhet. Ett annat sätt är att erbjuda förpackningar i varierande storlekar som 

är anpassade efter kundernas behov.  

 

Undersökningen har visat att samarbeten med leverantörer och underleverantörer kan ge 

flera fördelar. Större aktörer tycks däremot ha bättre förutsättningar att uppnå nära 

samarbeten på grund av den förhandlingsstyrka det innebär. Det dominerande företaget 

som således verkar ha bäst förutsättningar tillvaratar möjligheterna genom att exempelvis 

ha dialoger med sina leverantörer angående framtida produktion och mål.  

 

Utöver de forskningsområden som identifierats i tidigare studier har empirin visat att 

företag arbetar med miljövänliga förpackningar på fler sätt. Företag strävar efter att vara i 

framkant vad gäller förpackningsutveckling då innovationer med stor genomslagskraft kan 
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innebära fördelar såsom positivt rykte bland konsumenter samt särskilja företaget från dess 

konkurrenter. Företagen arbetar även med att kommunicera sitt miljöengagemang gällande 

förpackningar. Då konsumenter blir allt mer miljömedvetna anser företagen att det är 

viktigt att beskriva för sina kunder vad de gör för miljön då det kan öka kundnöjdheten.   
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6. Slutsats  

I det avslutande kapitlet redogörs vilka slutsatser som nåtts. Därefter diskuteras även 

studien bidrag, förslag till fortsatt forskning samt etiska reflektioner.   

 

Syftet med denna rapport är att beskriva dels hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar 

med miljövänliga förpackningar till sina egna varumärken, dels hur de arbetar för att 

försöka uppnå varaktiga konkurrensfördelar med hjälp av miljövänliga förpackningar till 

sina egna märkesvaror.  

 

Svaret på den första frågeställningen är att företagen arbetar på en mängd sätt med 

miljövänliga förpackningar då det är ett komplext område. Det är i många fall svårt att 

avgöra vad som är det bästa alternativet ur en miljösynpunkt enligt företagen då det är 

många aspekter att ta hänsyn till. Tre forskningsområden identifierades baserat på tidigare 

studier; effektiv förpackningskedja, minskat matsvinn med hjälp av förpackningar samt 

samarbeten längs förpackningskedjan. Företagen arbetar med dessa områden genom att 

exempelvis eftersträva hög fyllnadsgrad i förpackningarna, minska kross under transporter 

med hjälp av väl utformade sekundärförpackningar, erbjuda olika förpackningsstorlekar 

samt genom att föra en dialog med underleverantörer. Dessutom strävar företagen efter att 

utveckla nya förpackningsinnovationer samt att kommunicera sitt miljöengagemang.  

 

Som ovan förklarats arbetar företagen på många olika sätt med miljövänliga förpackningar, 

syftet är dock inte alltid att skapa varaktiga konkurrensfördelar. En anledning till detta är 

att företagen i många fall har liknande arbetssätt och med de förutsättningarna är det inte 

möjligt att skapa varaktiga konkurrensfördelar då ett krävs att resursen är ovanlig (Barney, 

1991). En orsak till att det är vanligt att företagen arbetar på liknande sätt är att arbetssätten 

ofta är möjliga för konkurrenter att imitera och kravet på icke-imiterbarhet uppfylls därmed 

inte.  

 

Det dominerande företaget inom branschen arbetar med att stärka samarbetena till sina 

förpackningsleverantörer i syfte att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Studien visar även 

att nära samarbeten längs förpackningskedjan medför en rad fördelar vilka är värdefulla 

för företaget, bland annat goda förutsättningar för miljövänlig förpackningsutveckling. 

Undersökningen tyder på att ju större marknadsandel desto bättre förutsättningar till nära 

samarbeten. Då ingen konkurrent har i närheten av samma marknadsandel som det 
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dominerande företaget får det anses troligt att deras samarbeten är unika och dessutom 

svåra att imitera. Det saknas även substitut till den typen av samarbeten.  

 

Samtliga företag strävar även efter att vara i framkanten av utvecklingen vad gäller 

förpackningar för att på så vis utveckla innovativa lösningar. Innovationer kan ge positiva 

följder som exempelvis positivt rykte bland intressenter, vilket är värdefullt. Då endast ett 

företag kan vara först med en innovation blir fördelarna det innebär per automatik unika 

för det företaget. Även om konkurrenterna kan imitera själva innovationen erhåller de inte 

samma fördelar. 

 

6.1 Studiens bidrag   

Denna rapport bidrar med att ge bättre förståelse gällande hur företag inom 

dagligvaruhandeln arbetar med miljövänliga förpackningar till sina egna varumärken inom 

dagligvaruhandeln för att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Studien bidrar även med 

kunskap gällande miljövänliga förpackningars inverkan på företags verksamhet.   

 

Då studien visar att företag inom dagligvaruhandeln i vissa fall arbetar med miljövänliga 

förpackningar för att skapa varaktiga konkurrensfördelar, och därmed ökad lönsamhet, är 

förhoppningen att det även kan ge ett praktiskt bidrag i form av att det motiverar företag 

även inom andra branscher till ett större engagemang gällande sådant arbete.   

  

6.2 Förslag till fortsatt forskning   

I framtida forskning skulle det vara intressant att göra vidare undersökningar för att se hur 

detta engagemang utvecklats, då det är relativt nyligen som företag börjat 

fokusera alltmer på miljövänliga förpackningar och arbetet fortfarande är under 

utveckling. Det skulle även vara av intresse att undersöka om de mindre aktörerna, som 

idag inte tycks arbeta med miljövänliga förpackningar i någon nämnvärd utsträckning, 

ägnar sig mer åt detta i framtiden. 

 

Det skulle vara intressant med likande undersökningar i en annan bransch eller ett annat 

land med en annan struktur på marknaden då denna rapport tyder på att marknadsandel 

påverkar arbetet med miljövänliga förpackningar, framförallt när det gäller samarbeten 

med leverantörer. Det skulle kunna undersökas närmare i vilken utsträckning 

marknadsandel påverkar företagens arbete. Naturligtvis finns det även andra aspekter att 
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väga in vid en sådan jämförelse, exempelvis konsumenters efterfrågan av miljövänliga 

produkter vilka också är av intresse.  

 

Det skulle även vara av intresse att undersöka detta område ur ett annat perspektiv, såsom 

leverantörernas eller konsumenternas perspektiv. Från leverantörernas perspektiv hade det 

kunnat undersökas huruvida de strävar efter nya förpackningsinnovationer med stor 

genomslagskraft samt hur samarbetena längs förpackningskedjan påverkar deras arbete. Ur 

ett konsumentperspektiv vore det givande att undersöka om miljövänliga 

förpackningsinnovationer påverkar deras uppfattning om företaget som lanserat dem samt 

vad de efterfrågar för typer av förpackningar. 

 

6.3 Etiska reflektioner   

Företag är en viktig aktör i samhället.  Företag kan i många fall ha en stor negativ påverkan 

på samhälle och miljö på grund av deras storlek. Med den makt som medföljer har 

de även stora möjligheter att påverka och har således en viktig roll när det gäller att komma 

tillrätta med miljöproblemen. Om företag inte satsar på att motverka miljöproblemen kan 

det komma att få negativ påverkan på miljön.   

 

Inom dagligvaruhandeln, vilken kännetecknas av hög omsättning och snabb 

förbrukning, är det viktigt att företagen tar ansvar då branschen har stor miljöpåverkan. 

Det finns många sätt att ta ansvar för miljön och arbetet med miljövänliga förpackningar 

som undersökts i följande studie är endast ett tillvägagångssätt. Denna form 

av miljöarbete är trots allt viktigt, speciellt inom dagligvaruhandeln då en stor del av 

produkterna är förpackade.  

 

Denna studie har kommit fram till att företag ägnar sig åt miljövänlig 

förpackningsutveckling av flera skäl. De menar att det i många fall även är ekonomiskt 

gynnsamt samtidigt som det innebär miljömässiga fördelar. Det kan således vara 

fördelaktigt både ur ett företags perspektiv och ett samhälleligt perspektiv.   
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Bilaga 1 Intervjumall   

 

Intervjuerna inleds med att kort sammanfatta studien och dess syfte. Därefter ställs frågan 

om inspelning av intervjun får ske.   

Bakgrund:  

 Vad har du för arbetsuppgifter?  

 Vilket ansvar anser du att du har i din yrkesroll? (förpackningsansvarig/ 

miljöansvarig)  

Allmänt om företagets miljöarbete:   

 Vad driver ert miljöengagemang?   

o Finns det någon extra stark drivkraft?   

o Har ni utsatts för press av intressenter?  

Förpackningar:  

 Hur ser arbetet med det egna varumärket ut vad gäller exempelvis samarbeten 

med leverantörer?  

o Vilka krav ställs på leverantörerna?  

 Hur går processen till vid val av förpackningar till det egna varumärket?  

o Vad tror ni utmärker just ert arbete?  

o Vilka miljökrav måste uppfyllas?  

 Vad prioriterar ni vid val av miljövänliga förpackningar?  

o Vilka är de viktigaste aspekterna ur en miljösynpunkt för att minska 

miljöpåverkan?  

 Vad ser ni för resultat av att erbjuda miljövänliga förpackningar?   

 I vilken utsträckning sker utveckling av miljövänliga förpackningar?  

 Hur mycket skiljer förpackningarna åt mellan olika varumärken, prioriterar ni mer 

miljövänliga förpackningar till vissa märken?  

 Finns specifika produkter som ni prioriterar miljövänliga förpackningar till?  

 Har ni några förpackningar som utmärker sig? (i det egna sortimentet eller gentemot 

konkurrenter). Om ja: på vilket sätt?   

 Har ni misslyckats vid utveckling av någon förpackning?   

 Känner du att ni gör tillräckligt för miljön?   

o Vad vill du förbättra?  

Avsluta med att fråga om återkoppling önskas.   
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Bilaga 2 Individuella reflektioner 

 

Isabell 

Jag och Jessica var tidigt överens om att CSR, mer specifikt miljö, samt VRIN var områden 

som vi ville utgå ifrån för att skapa en frågeställning. Det var svårare än vi föreställt oss 

och vi har testat många olika varianter innan vi nått den slutgiltiga versionen. Vi var först 

och främst tvungna att hitta en inriktning inom miljö och därefter kombinera denna med 

VRIN på ett sätt som dessutom var möjligt att undersöka med hjälp av en metod vi 

behärskade.  

Vi valde att använda oss av intervjuer då vi fann beskrivande och förklarande svar mer 

intressanta. Dessutom ansåg vi att vi inte hade nog bra förkunskaper för att använda oss av 

vissa metoder. Vi var även ovana intervjuare och upptäckte att det fanns svårigheter även 

med denna metod. Den första utmaningen var att komma i kontakt med lämpliga 

respondenter då endast enstaka personer inom respektive företag hade tillräckliga 

kunskaper samt att de ofta var mycket upptagna. Det krävdes att vi var lite påstridiga samt 

talade för vår sak för att få till de intervjuer som genomförts. Detta var en nyttig erfarenhet 

för mig då det är något jag behöver bli bättre på. Ytterligare en svårighet var att ställa 

relevanta frågor och kanske framförallt följdfrågor eftersom de är svårare att förbereda i 

förväg.   

Genomgående under hela processen har det skett ändringar, justeringar och vi har behövt 

tänka om många gånger, vilket har varit både påfrestande och frustrerande. Jag tycker trots 

allt att vi hanterat utmaningarna bra tack vare vårt samarbete. Då varken jag eller Jessica 

har tidigare erfarenhet från något liknande projekt ansåg vi att det var mycket viktigt att ha 

tydlig struktur och planera arbetet från start. Vi har regelbundet gjort veckoplaneringar där 

vi satt upp mål för vad som ska göras under veckan för att hela tiden vara i fas och har på 

så vis haft en relativt jämn arbetsbelastning under terminens gång. Det har underlättat att 

vi haft fasta rutiner och tider som vi avsatt för arbetet. Vi har främst träffats i skolan 

eftersom vi fokuserat bättre och arbetat mer effektivt i den miljön.  

Jag anser att arbetsfördelningen har varit jämn då vi haft samma ambitionsnivå och båda 

har tagit ansvar för att driva arbetet i rätt riktning. Majoriteten av arbetet har vi skrivit ihop 

för att ha möjlighet att diskutera olika tillvägagångssätt och idéer löpande under 

arbetsprocessen. Under sommaren har vi inte haft möjlighet att arbeta på samma sätt då vi 



58 
 

bott i olika städer. Vi har då istället arbetat mer självständigt även om vi hjälpts åt genom 

att läsa igenom och ge kommentarer och/eller korrigera varandras texter. 

Det varit mycket lärorikt att genomföra ett längre projekt av detta slag då jag inte gjort 

något liknande tidigare. Det har krävts ett stort engagemang och självdisciplin för att nå ett 

resultat som vi kan vara nöjda med. Det har varit svårt att hålla motivationen uppe under 

vissa perioder men då har vi stöttat varandra. Rent praktiskt har jag även blivit bättre på att 

söka information via olika kanaler. Det handlar dels om att kunna avgöra om det är en 

relevant källa genom att ha ett kritiskt förhållningssätt, dels om att snabbt kunna identifiera 

de användbara delarna, vilket effektiviserar arbetet betydligt. Då majoriteten av källorna 

varit engelska vetenskapliga artiklar har även mina språkfärdigheter utvecklats. Dessa 

förbättrade kunskaper är jag övertygad om att jag kommer ha nytta av senare i arbetslivet. 

Att få en inblick i hur företag resonerar och prioriterar gällande ekonomi, miljö och kvalitet 

har jag funnit intressant. Jag kommer ta med mig att det är komplext och många faktorer 

att väga in och ta hänsyn till. Detta är något som jag tror många företag handskas med och 

därför något som är viktigt att ha förståelse för.  
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Jessica 

Både jag och Isabell läste kurserna CSR och Externredovisning III terminen innan vi 

påbörjade vårt examensarbete. Det var de kurserna som fick oss att öppna upp ögonen för 

områdena hållbarhet och VRIN-ramverket och dess konkurrensfördelar, två områden som 

både var intressanta och roliga att läsa. Vi började redan innan jul bolla idéer till vårt 

examensarbete, vilket inte var så lätt som vi hade trott att det skulle vara, och vi har under 

tiden ändrat arbetet många gånger innan vi blivit nöjda med slutresultatet. Tanken var först 

att välja antingen det ena eller det andra området, men till slut började vi fundera på om det 

kanske hade gått att kombinera dessa två. I början var tanken att vi skulle undersöka det 

generella miljöarbetet företag inom dagligvaruhandeln bedriver och hur företagen gör för 

att skapa dessa konkurrensfördelar. Vi märkte dock att just miljöarbete är ett brett ämne 

och att det krävdes ett specifikt miljöarbetet istället. Efter att ha läst flera artiklar om 

miljöarbete inom dagligvaruhandeln valde vi till slut att fördjupa oss inom miljövänliga 

förpackningar, dels för att det verkade intressant och något som vi ville fördjupa oss inom, 

men även för att det verkade vara ett nytt område inom branschen vilket vi ville undersöka 

mer om.  

Samarbetet mellan mig och Isabell har fungerat väldigt bra. Vi har tidigare skrivit 

inlämningar ihop under vår studietid så vi visste att det skulle fungera bra mellan oss. Jag 

anser att vi båda är väldigt lika och strävar efter samma mål vilket har gjort att arbetet har 

flutit på bra. Vi har hjälpt varandra när det uppkommit oklarheter och kompletterat 

varandras kunskaper. Vi har inte varit rädda att ändra varandras texter. Vi har under denna 

tid valt att ses för att skriva arbetet ihop snarare än att skriva på var sitt håll, då vi tyckt att 

det på så sätt blivit lättare att diskutera och bolla idéer och tankar ihop under arbetets gång. 

Vi har även haft veckomöten där vi diskuterat vad som ska göras varje vecka och vilka 

områden inom arbetet vi vill bli klara med för att inte halka efter. Dessa möten har vi båda 

ansett hjälpt oss väldigt mycket då vi på så sätt fått tydliga mål att sträva mot varje vecka 

vilket gjort att vi fått struktur i arbetet. Eftersom vi valde att skicka in arbetet i augusti har 

vi dock inte kunnat ses och arbeta ihop de sista månaderna då vi inte bor i samma stad. 

Istället fick arbetet skrivas ihop på distans. Vi har gjort det bästa av situationen och hållit 

kontakten och försökt arbeta på som vanligt. Mål och deadlines har satts med tiden för att 

vi skulle ha något att sträva mot. Även detta har fungerat väldigt bra.  

Det här arbetet har visat sig vara väldigt utmanande och krävande, och jag hade aldrig trott 

att det hade krävts så mycket av oss som det gjort, både tidsmässigt men även 
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arbetsmässigt. Samtidigt har det även varit väldigt roligt, intressant och lärorikt. Jag har 

under den här tiden lärt mig hur man söker information och hur man avgör vilka delar som 

är relevanta för att effektivisera arbetet så mycket som möjligt. Jag har även lärt mig 

mycket om samarbete och hur man håller motivationen uppe de gånger det känts som man 

velat ge upp. Detta är egenskaper jag vet att jag kan ha nytta av i framtiden.  

Jag är stolt över min och Isabells prestation, att vi klarat oss igenom denna termin och att 

vi tillsammans skrivit ett examensarbete ihop. Vår handledare, Fredrik, har även varit till 

stor hjälp under arbetets gång. Både jag och Isabell som är ovana att skriva så stora arbeten 

som denna, har tyckt att handledarmötena varit väldigt givande. Vi har tack vare bra 

samarbete och med hjälp av vår handledare lyckats skriva ett arbete som vi båda är väldigt 

nöjda med.  

 


