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Abstract
Sustainable development has for a long time been a much spoken topic worldwide and so in
Sweden. Sustainable development is about creating a social economic and cultural
development and to ensure human well-being in balance with the earth´s ecological system.
Nowadays sustainable consumption is also a much spoken topic. Sustainable consumption is
about how humans consume, what humans consume and in what way. This means that we
carefully need to choose what products to buy and use them as long as they are still alive.
Because of human’s unsustainable way of using the resources from earth, we now need to
stop using the linear economy and start using the circular economy. This will lower the
environmental effect.
This study aimed to investigate how AB Småland, a company in Malmö, can get customers to
hand in furniture to the store for reusing. The company wants to expand their business by
collecting second-hand furniture from costumers. In turn, they will sell these furniture at the
company’s own auctions. The students' work was to help AB Småland to see what is required
of them to get this process working, to get a flow with recycled furniture. The study included
an investigation of the Miljönär-Vänlig labels’ options to facilitate consumers to make better
choices for a more sustainable consumption in the future. To do research on how consumers
think and act was relevant to understand why these behaviors occur in order to understand
the value of marketing sustainability. The study also included previous research in the area.
The study’s two issues:
[1] How can AB Småland get customers to hand in furniture to the store for recycling?
[2] Can a label like Miljönär-Vänlig help consumers to understand the concept for stores
that work with sustainability?
To answer the first issue of the study the students gathered data through interviews with
companies that work with the durability to take note of how they solved it. To be able to
answer the second issue of the study the students carried out a web survey in which the
purpose was to gather information about consumers' attitudes to sustainability and their
consequences of consuming. In order to underpin both issues, literatures were used and were
carefully chosen to answer the purpose of the study.
The report presents the results for the study’s two issues that both have all three data
collection methods proving them.
The result from the study’s’ first issue shows that AB Småland should focus a lot on the
preparatory work and strategies that will be required to get their new part of the business to
be profitable. They have got help with some parts through the proposal of a business model,
SWOT analysis, competitive analysis, how to design the "Re-Mill tab" on the website, which
the students produced.
The result from the study’s’ second issue shows that Miljönär-Vänlig is a label that is not
suitable for AB Småland in the current situation because it is for those operations where the
main part of the business is about "fix, borrow and reuse" in order to minimize waste. It can
be a good tool for stores, which work with environmental issues, in order to help the
consumer make better choices. But AB Småland can create an own label that shows
customers how the company works with sustainable products.
To get AB Smålands new part of the business profitable, they should consider that it requires
thorough preparation. Time is of essence and other resources are needed and the work should
not be rushed. Before they start this process, AB Småland should establish and clearly review
policies and their business model so everyone in the company can be initiated.
The students have come to the conclusion that AB Småland has to work with their marketing
in order to reach consumers and help them understand the company’s values and concepts.
Keywords: sustainable consumption, reuse, sustainability, sustainable society,
environment, circular economy and marketing.

Sammanfattning
Hållbar utveckling har varit ett omtalat ämne, internationellt men så även i Sverige, under en
längre tid. Hållbar utveckling handlar om att skapa en fungerande samhällelig ekonomisk och
kulturell utveckling samt att säkerställa mänskligt välbefinnande- i balans med jordens
ekologiska system. Nu är även hållbar konsumtion ett mycket omtalat ämne. Med detta
menas hur och vad vi konsumerar men också på vilket sätt, vilket innebär att vi måste välja
rätt vara, som ska användas på rätt sätt under tillräckligt lång tid. Vi behöver övergå från de
linjära materialflöden vi har idag, där produkter tillverkas för att användas och sedan
kasseras, till cirkulära flöden där vi förlänger produkter livscykel och på så sätt minskar
miljöpåverkan eftersom vi använder jordens resurser på ett sätt som inte är hållbart.
Den här undersökningen syftade till att undersöka hur AB Småland (hädan efter kallat ABS),
ett företag med butik i Malmö, kan få kunder att lämna in möbler till butiken för återbruk.
Företaget vill utöka sin verksamhet genom att ta in begagnade möbler från kunder, som de i
sin tur ska sälja vidare på företagens auktionstillfällen. Det var här studenternas arbete blev
relevant, att hjälpa ABS att se vad som krävs av dem för att få ett bra flöde med återvunna
möbler. Att undersöka möjligheterna för hur en märkning som Miljönär-Vänlig påverkar
konsumenters inställning till mer hållbara konsumtionsval, blev intressant för att se hur ett
företag som ABS bör marknadsföra sig. Här blev det relevant att undersöka hur konsumenter
tänker och agerar. Vad vet konsumenter om hållbarhet idag?
Studiens två frågeställningar är:
[1] Hur kan ABS få kunder att lämna in möbler till butiken för återbruk?
[2] Kan en märkning som Miljönär-Vänlig hjälpa konsumenter att förstå konceptet hos
butiker som arbetar med hållbarhet?
För att besvara studiens första frågeställning samlade studenterna in data genom intervjuer,
med företag som arbetar med återbruk, för att ta del av hur de arbetar med detta. Vidare
genomfördes en webbenkätsundersökning där syftet var att samla information kring
konsumenters inställning till hållbar konsumtion för att besvara frågeställning två. För att
stärka båda frågeställningarna, användes även litteratur som var noga utvald för att besvara
studiens syfte.
I rapporten presenteras resultat under studiens två frågeställningar som båda har samtliga
tre datainsamlingsmetoder, webbenkätundersökning, intervjuer och litteraturstudier som
styrker dem.
Resultat till frågeställning ett visar att ABS bör arbeta mycket med förarbete, så som SWOTanalys, konkurrensanalys, marknadsföring och strategier för att få deras nya del i
verksamheten att bli lönsam. De har som hjälp fått ta del av förslag till en affärsmodell, där
SWOT-analys och konkurrensanalys tagits fram som underlag till detta. Studenterna har även
utformat ”Återbruks-fliken” som är tänkt att finnas på företagets hemsida. Detta för att visa
på ett förslag hur ABS kan marknadsföra sitt arbete.
Resultatet under frågeställning två visar att Miljönär-Vänlig är en märkning som inte lämpar
sig för ABS i dagsläget då märkningen är till för de verksamheter där huvuddelen handlar om
”laga, fixa, låna och återanvända”. Dock kan märkningen vara ett bra verktyg för butiker i
handeln som arbetar med miljöfrågor i syfte att hjälpa konsumenter.
ABS bör beakta att det krävs gedigna förberedelser för att få arbetet med återbruk lönsamt.
De bör även ta hänsyn till att arbetet kommer kräva olika resurser och tiden är inte att
underskatta. De borde tydligt gå igenom strategier och de delar som studenterna arbetet fram
för att sedan utveckla detta med sin kompletterade kunskap.
Studenterna har även kommit fram till att ABS bör arbeta mycket med sin marknadsföring
till konsument för att de ska få upp ögonen för företaget och förstå deras nya koncept. I
nuläget blir det inte aktuellt för ABS att märka sig med Miljönär-Vänlig men de kan däremot
skapa en egen ”märkning” som visar hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågan.
Nyckelord: Hållbar konsumtion, återbruk, marknadsföring, affärsmodell, cirkulär ekonomi.
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Introduktion

1. Introduktion
Dagens samhälle arbetar alltmer mot hållbar konsumtion, det gäller såväl Sverige som globalt.
Det är idag en stor fråga som gemeneman är medveten om, vilket vi kan se i flera olika
sammanhang och på olika nivåer så som nyheter, reportage, dokumentärer och debatter.
Sociala medier är ytterligare en kanal där detta ständigt ökar. På Facebook uppkommer nya
grupper där olika varor finns till försäljning (second-hand) och nya applikationer tillverkas till
våra smartphones som fokuserar på återbruk och DIY (Do it yourself – ”Gör det själv”). Det är
inte bara individer som vill visa att de tänker hållbart, utan på företagsnivå syns det då
produkter får en individuell märkning som påvisar att den tillverkats med hänsyn till miljön.
Även branschorganisationer vill bidra till miljöinsatser och höjer ständigt sina krav som
kommer från staten, såsom nya lagar och regler, vilka i sin tur kommer från EU. Att frågan om
hållbar konsumtion har blivit mycket mer omtalad den senaste tiden, grundar sig i att flera av
de konsumtionsmönster som finns både internationellt och i Sverige, utgör oroande hot mot
en hållbar utveckling. Det här medför att dagens- och kommande generationer får allt svårare
att tillgodose sina behov och en livsuppehållande miljö vilket de flesta politiker, forskare samt
många invånare är överens om. 1
Det här arbetet har utförts av två studenter från Jönköpings tekniska högskola som läst
programmet Produktutveckling. Rapporten är ett examensarbete, som har genomförts våren
2016 i samarbete med ABS – ett företag som har en nyöppnad butik i Malmö sedan november
2015. Företagets koncept har, på ett eller annat sätt, koppling till miljöfrågan och de vill
underlätta för konsumenter att bidra till ett mer hållbart samhälle. I butiken säljer de
redesignad heminteriör och mode blandat med nydesignat i återvunnet- eller ekologiskt
material. Företaget har även ett arbetssätt där de bjuder in gemeneman att delta i skapandet
genom workshop-träffar som hålls i butiken. De väljer att bedri6va sitt koncept, ett
livsstilskoncept, där det oväntade möter det traditionella och där kvalitet, kreativitet och
hållbarhet är ledord. Butiken inkluderar även ett ekologiskt café samt produkter som
auktioneras ut vid bestämda tillfällen.
Det ABS ville att studenterna skulle undersöka var hur de kan hitta kanaler för att
kommunicera en ny del av deras verksamhet, som handlar om återbruk. ABS vill öppna upp
för kunder att kunna lämna in begagnade möbler till butiken som sedan ska säljas vidare på
företagets egna auktionstillfällen som äger rum i butiken med jämna mellanrum. En annan
del av undersökningen har riktats mot märkningen Miljönär-Vänlig 2 för att se om den skulle
kunna vara ett alternativ till hur företag, med återbrukskoncept, ska kommunicera sitt
hållbarhetsarbete till konsumenter med avsikt att nå ett mer hållbart samhälle. MiljönärVänlig märkningen valdes då det idag är den enda märkningen för butiker i handeln och
således blev den vald för undersökningen. Detta för att se vad ABS har för möjligheter med att
märka sin butik alternativt vad en märkning som denna kan bidra med.
Avsikten med arbetet var:
Att hitta kanaler och kommunikationsverktyg åt ABS för att de enkelt ska
kunna kommunicera sitt blivande återbruksarbete till konsumenter och
på så sätt få ett flöde med återvunna möbler.

Henric Barkman, Barriärer och broar för hållbar konsumtion, Stockholm, Vulkan, 2014,
s.15.
2 Miljönär-Vänlig, tillgänglig: http://www.miljönär.se, (hämtad 2016-03-12).
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1.1

Bakgrund

Ökad tillväxt har sedan länge varit en livsstil inom både den regionala- och globala ekonomin.
Det har blivit ett kretslopp som utgör en ond cirkel med tanke på att vi utnyttjar jordens
resurser i en takt som inte är hållbar. I Sverige är det en bra bit kvar tills den genomsnittliga
konsumtionen blir hållbar, vilket bland annat kräver förändring i våra konsumtionsmönster. 3
Det fungerar så att köper vi mer, så kan företag anställa fler personer, vilket i sin tur genererar
i högre löner och skatteintäkter som bidrar till att vi kan handla ännu mer. Ett stort problem i
detta är att vi använder linjära produktionsflöden, som gör att det som produceras är tänkt att
användas för att sedan kasseras, istället för att återbrukas och återanvändas. Vi ifrågasätter nu
den välfärd som vi skapat på linjära materialflöden och bilden om ändlös tillväxt. Frågan är
hur vi vill leva i framtiden, vilket utgör grunden för hållbar konsumtion. Detta är politiskt i
grund och botten och beroende på vem vi frågar så ser lösningarna olika ut. Vissa menar att
nya typer av företag är nyckeln till framgång medan andra hävdar att vi måste ägna mer tid
och resurser åt den offentligt finansierade kulturen och välfärden. Oavsett vilken väg vi väljer
så är det av stor vikt att politiker och andra makthavare kommer till insikt att det är dags att
ta tag i frågan på allvar och skapa en realistisk politik som gynnar en mer hållbar användning
av jordens resurser. Det är nämligen dem som underlättar och gör det möjligt för
konsumenter att aktiva välja vägar som främjar vår miljö. 4
Hållbar konsumtion ifrågasätter hela idén som dagens företag bygger på, vilket gör att det inte
är en enkel omställning vi står inför. Det är idag ofta dyrare att reparera varor än att köpa nya,
till skillnad från förr. 5 Företags råvarubas hotas då jordens resurser ska räcka till fler men
börjar blir knappa, vilket idag har visat sig då priserna på många råvaror ökar. Detta gör att
affärsmodeller som inte är utformade att bygga på en hållbar konsumtion inte är lönsamma i
längden. 6 Att köpa mer saker blir vi inte lyckligare av, det har forskning visat, däremot är
sociala faktorer det som främst berör oss människor. Vi står nu inför en av vår tids största
utmaningar – att underlätta arbetet för en mer hållbar konsumtion. Detta skapar även
möjligheter för nya jobb och förhöjt välbefinnande. 7
Hållbar konsumtion är idag en het trend som inkluderar allt från loppis-grupper till secondhand butiker samt att människor intresserar sig mer i gemensamt ägande. Det är bland annat
trendigt att köpa unika, begagnade produkter, som gör att vi skapar en personlig image,
istället för att köpa nyproducerat och masstillverkat. Det har uppkommit flera olika
alternativa spår till ett slit-och-släng samhälle, dels genom redesign, återbruk och att företag
säljer tjänster som ger konsumenter möjlighet att laga, låna, hyra och återlämna. Dock utgör
det ännu inte en tillräckligt stor del av dagens konsumtion. Miljöpåverkan till följd av
konsumtion uppstår i olika led beroende av vad det är för sorts vara/tjänst. I detta finns en
komplexitet i och med att vi inte alltid kan veta vart varan/tjänsten har som mest påverkan
men trots det så påverkas miljön oavsett, i och med att vi konsumerar. 8

3 Naturvårdsverket, Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion, 2012, s.3,
tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-isverige/regeringsuppdrag/2014/hallbar-konsumtion/ru-hallbar-konsumtion-20140915.pdf
(hämtad 2016-03-20).
4SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lätt at göra rätt – slutrapport ReUse projektet,
2012, ss.2 och 6, tillgänglig:
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Milj%C3%B6sekretariatet/H%C3%A5llba
r%20konsumtion/Slutrapport%20ReUse%20projektet%20inkl%20bilagor.pdf (hämtad 201603-22).
5 Ibid, s.32.
6 Ibid, s.8.
7 Ibid, s.2.
8 Naturvårdverket, Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion, s.4.
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Återbruk är en del i hållbar konsumtion och är idag mycket populärt. Med återbruk menas att
vi tar tillvara på gamla saker som inte längre används, genom att förlänga dess livscykel på
olika sätt. Det kan till exempel göras genom redesign, då produkter görs om till en snyggare
version/ att de får en ny funktion, eller att produkter säljs vidare istället för att hamna på
soptippen. Återbruk är många gånger mer miljövänligt än återvinning då produkters livslängd
förlängs vilket hämmar miljöpåverkan. Återbruk spar även den energi som återvinning kräver
för att bryta ned en produkt men däremot är inte alla produkter lämpade att återbrukas
eftersom ny teknik ofta är bättre. Det mesta går att återbruka, så som möbler, kläder,
förpackningar, olika material etc. Återbruk handlar mycket om att använda fantasin och
därifrån se vad som kan ge saker ett förlängt liv.
Det finns idag flera olika miljömärkningar och certifieringar för att visa en produkts påverkan
på miljön. Det finns även andra märkningar som även de syftar till att uppmärksamma
konsumenter hur varor har producerats. Vissa av märkningarna är mer kända hos
konsumenter, på gott och ont. Hösten 2014 startade Avfall Sverige en kampanj, tillsammans
med de kommuner runt om i landet som de samarbetar med, för att främja företag och
verksamheter som stödjer återbruk och gör det möjligt för konsumenter att bidra till ett mer
hållbart samhälle genom att ”laga, fixa, låna”. Kampanjen lanserade en sorts ”märkning” som
kallas Miljönär-Vänlig, vilken kan tilldelas företag som arbetar med just detta. Syftet med
märkningen är att minska avfallet generellt och uppmärksamma konsumenter om deras egen
påverkan på miljön.
Ett företag som satsar och vill arbeta med återbruk av möbler, är ABS. Företaget är nyöppnat
sedan november 2015 och vill nu utöka sin verksamhet genom att kunna ta emot begagnade
möbler och i sin tur sälja dem vidare, för att ge dem ett längre liv. I dagsläget har företaget
inte påbörjat detta arbete fysiskt utan endast resonerat om hur de ska gå tillväga. Det är här
studenternas undersökning är tänkt att skapa nytta åt företaget. Som ett led i arbetet, med att
hjälpa konsumenter att förstå ABS arbete med återbruk, ville studenterna även undersöka om
Miljönär-Vänlig kunde vara ett bra alternativ för ABS för att kommunicera detta till
konsumenter.

1.2

Problembeskrivning

Listan på tidigare forskning och undersökningar inom området miljö och hållbar konsumtion,
som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle eller upplysa världen om vilka
utmaningar vi står inför idag, kan göras lång. Det som tydligt kan avläsas från majoriteten av
miljöanspråkanden är att vi står inför en stor utmaning för att förhindra att
klimatförändringarna blir värre. Forskningens budskap är tydligt: vi måste se till är att
konsumenter ges chansen att förstå sambandet mellan sin egen konsumtion och hur den
påverkar samhället, både i Sverige men även i andra länder. Konsumtionen måste ändras från
att vi köper det vi vill ha till att vi handlar det vi faktiskt är i behov av. Det här måste bli en
enkel process för att underlätta för konsument att göra rätt val. 9
En studie som Europeiska kommissionen har gjort visar att uppåt 15 ton material används
årligen per person inom EU och varje individ orsakar över 4,5 ton avfall i genomsnitt per år.
Trots att återvinningscykeln används i allt större omfång är det fortfarande oerhört mycket,
nästan hälften av avfallet, som slängs på soptippen. I och med det, är inte längre den linjära
ekonomin hållbar då den enbart förlitar sig på resursåtervinning. Det är istället dags att gå
över till ett kretslopp där vi fokuserar på återanvändning, omvandling, reparation samt
återvinning av befintliga produkter och material. ”Det som tidigare sågs som avfall kan bli en
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resurs”. 10 Att minska avfallet blir allt viktigare då världens befolkning ökar och vi håller på att
göra oss av med våra begränsade naturresurser. Europeiska kommissionen har även, i en
annan studie, påtalat att det finns mycket vi kan men även måste göra för att påverka. Det
handlar bland annat om hur vi ska agera för att minska växthusgasutsläppen. Detta gynnar
mer än klimatet, det bidrar även till fler jobb, vilket i sin tur genererar i ekonomisk tillväxt
samt förbättrar vår hälsa. Genom att reparera, återanvända och återvinna avfall, tar vi vara på
de knappa naturresurser som vi faktiskt har tillgång till vilket minimerar energi- och
koldioxidutsläpp. 11
Dagens produkt-och utvecklingslogik bygger på att produkter är tillverkade och designade för
att bli omoderna för att sedan tas bort från marknaden. Detta kallas planerat åldrande och
syftar till att skapa nytillverkning och ytterligare försäljning. Att ställa om från dagens linjära
flöden, där slit-och-släng har blivit normen, till cirkulära flöden där det kan komma att betyda
att företagen behåller ägandet av produkterna, är en omtvistad och svår fråga att lösa. Mycket
pengar har investerats i dagens marknadsstruktur och att göra den omställning, som ett
hållbarare samhälle idag behöver, kommer inte bli lätt. Lösningen på de ekonomiska problem
vi står inför idag säger de stora ledarna är ökad tillväxt men det är ingen heltäckande lösning
för miljöproblematiken. Det vi bör fråga oss är hur vi löser problemen kring förändrade
produktions-, distributions- och konsumtionsmönster som finns i dagens råvaruminskande
samhälle. Företag tror att en omställning kommer bli väldigt svår att genomföra då många
hävdar att de producerar det marknaden (konsumenter) efterfrågar. Andra säger att företagen
skapar- eller talar om för marknaden vilka behov konsumenter borde ha. Detta ställer således
krav på företag och konsumenter, att en ändring krävs från båda hållen för att komma åt det
verkliga problemet. Ändringen behöver ske i konsumtionsmönstret som dominerar
västvärlden idag, på bekostnad av de fattigaste i världens u-länder. 12
I den bästa av världar hade alla människor samarbetat mot en bättre välfärd och en mer
hållbar miljö men idag vinner den enskilde på att agera individuellt, vilket innebär att det
krävs politiskt styrning för att ändra dagens konsumtionsmönster. Vissa menar även att det
kan komma att behövas styrmedel, så som lagar, för att en förändring i samhället ska bli
verklighet. En förändring av den här graden kommer först att ske när politikerna gör det
möjligt, alternativt kräver det, genom lagar etc. Ändrade lagar och tillkomst av styrmedel kan
främja övergången från linjära flöden till cirkulära modeller. Det finns dock redan
företag/kommuner/länder som hittat fungerande modeller för att främja ett mer hållbart
samhälle – Car2Go är ett företag som finns i flera länder i världen och hyr ut elbilar. Vi kan
även se att Volvo bussar lagt om sin marknadsföring från att sälja den faktiska produkten –
bussen – till att sälja ”tillgänglighet”. Det här visar på en vilja att förändra tankesätten kring
vad det är vi säljer och att ägandet av produkter utmanas av ett ”nyttjande”. 13
Interface är ytterligare ett av de företag som har lyckats hitta lönsamma modeller och har i
många år (sedan 1994) arbetat aktivt med hållbarhetsfrågan. Genom en tydlig och stark vision
Europeiska kommissionen, Kretsloppsekonomi – Att koppla samman, skapa och bevara
värde, 2014, s.1, tillgänglig: http://bookshop.europa.eu/sv/kretsloppsekonomipbKH0414408/ PDF, (hämtad 2016-03-18).
11 Europeiska kommissionen, Vår planet vår framtid – Så bekämpar vi
klimatförändringarna tillsammans, 2015, ss. 14 och 27, tillgänglig:
http://bookshop.europa.eu/sv/v-r-planet-v-r-framtid-pbML0614050/ PDF, (hämtad 201603-18).
12 Västra Götalandsregionen, Handlingsprogram - Resurseffektiva och giftfria produkter och
tjänster, 2013, ss. 4 och 7, tillgänglig:
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Milj%C3%B6sekretariatet/H%C3%A5llba
r%20konsumtion/Handlingsprogram%20resurseffektiva%20och%20giftfria%20produkter%2
0och%20tj%C3%A4nster%202014-2016.pdf , (hämtad 2016-03-19).
13 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ReUse, ss.26-27.
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har de lyckats hitta vägar för att uppnå dessa mål. Mycket av deras framgång beror på en
målmedveten grundare som ville leda mot en mer hållbar framtid. Den här starka viljan till att
vara med och förändra samhället visas genom deras Mission Zero där målet är att år 2020
eliminera all miljöpåverkan. Interface har konsekvent rankats topp tre av experter i
GlobeScan’s undersökning 11 år i rad. Interface är det enda företaget som blivit rankat topp
fem varje år sedan undersökningen startade för 20 år sedan. Så att påstå att det är väldigt
svårt att hitta affärsmodeller som är lönsamma, bör ifrågasättas. 14
Det är dock av stor vikt att konsumenter får de resurser de behöver för att kunna bidra till en
mer hållbar konsumtion, då den dominerande åsikten ändå är att konsumenterna bär det
största ansvaret. Det här har genererat i att många människor är överens om att konsumenter
behöver få mer information och kunskap kring området hållbar konsumtion. De menar att
konsumenterna kommer tänka och agera mer positivt om de blir mer insatta i miljöfrågan.
Detta förhållningssätt måste förändas – hur kan företag underlätta för konsumenter att göra
rätt val? 15
Konsumenter idag säger att de har en vilja att tänka mer på miljöfrågor i sitt konsumerande
och Konsumentföreningen Stockholm anser att den generella inställningen till
miljömärkningar är positiv hos konsumenter och de ifrågasätter inte märkningarna. 2014
genomförde Konsumentverket en undersökning för att ta reda på konsumenters inställning
till miljömärkningar. Där framkom att 92 % tyckte miljömärkningar underlättar köpbeslut, 71
% ville få mer information om vad märkningarna står för medan 66 % tyckte det finns för
många miljömärkningar. Konsumentföreningen Stockholm menar att, trots att konsumenter
har svårt att veta vad en märkning står för, så uppfattar de att en märkning innebär att en
ansträngning har gjorts till skillnad från produkter som inte har någon märkning. Dock säger
de att det finns svårigheter att nå samtliga konsumenter och det är framförallt de som redan
är intresserade som ser ett mervärde i miljömärkningar. 16
Det finns ett gap där konsumenter, med bra individuella förutsättningar, ändå inte
regelbundet väljer miljömärkta och Fairtrade-märkta varor. Det finns även omvända gap där
personer engagerar sig trots bristande individuella förutsättningar. Detta kan delvis förklaras
genom hur vi uppfattar möjligheter för hållbar konsumtion: utbudet av varor, dess kostnad,
engagemangets effektivitet och andras engagemang för hållbar utveckling kan bilda antingen
bror eller barriärer. 17 Med hjälp av TRA (Theory of reasoned action) och TPB (Theory of
planned behavior), har empiriska undersökningar lyckas relativt bra att förutsäga människors
agerande. Ändå finns bristande överensstämmelse mellan människors attityder och deras
faktiska handlande. Det här syns tydligt i människor relation till miljön, där människors
beteende har skapat många av dagens miljöproblem. Det går att anta att de flesta människor
har en positiv inställning till att bevara vår miljö, samtidigt kan vi konstatera att agerande i
linje med detta inte kommer till uttryck i tillräckligt stor utsträckning. Utöver TBP- och TRAmodellerna måste vi även se till en annan faktor – vanor. Vi är sällan medvetna om alla beslut
vi fattar utan vi vägleds av våra tidigare erfarenheter och gör som vi brukar. 18 Detta ställer
således krav på ändrade vanor för konsumtion. Dock underlättar i regel inte de strukturer som
är uppbyggda kring samhällets konsumtion, att människor kan göra rätt val och minska

Se bilaga 9.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ReUse, s.2.
16 Sveriges Riksdag, Miljömärkning av produkter – En översikt över de miljömärkningar av
produkter som finns i Sverige och i de övriga nordiska länderna, 2016, s. 46, tillgänglig:
https://data.riksdagen.se/fil/34FA7669-7EDB-4A94-8D1F-97C2E509B651, (hämtad 201605-01).
17 Barkman, Barriärer och broar för hållbar konsumtion, s.132,
18 Karin M. Ekström och Håkan Forsberg, Den flerdimensionella konsumenten, Göteborg, Tre
böcker, 1999, ss.131-132.
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miljöpåverkan. Invanda beteenden och vanor tar även ofta lång tid och är relativt svåra att
ändra på vilket gör att en förändring mot att konsumera mer hållbart, tar tid. 19
Ett företag som vill var med och ändra framtiden till ett mer hållbart samhälle, är företaget
ABS. De har som mål att utöka sin verksamhet genom att ta in begagnade möbler från kunder,
vilka sedan ska säljas vidare på butikens auktionsdagar som anordnas med jämna mellanrum.
Företaget har brist på resurser när det gäller det här arbetet och har funderingar hur den här
processen skulle genomföras på smidigaste sätt. Problematiken hos dem är att de undrar hur
de ska få kunder att vilja lämna in möbler till butiken istället för att sälja dessa själva.
Avfall Sverige startade en kampanj där man tog fram märkningen Miljönär-Vänlig i syfte att
visa upp de företag som bidrar till att minska avfallet. Märkningen ges ut till företag som
arbetar med att ”laga, fixa, låna”. Denna märkning är menad att få konsumenter att lättare
kunna göra hållbara val i sitt konsumerande. En symbol som denna syftar till att visa
konsumenter vilka butiker som arbetar med miljöfrågor och på så sätt förse konsumenter med
enkel information inför köpbeslut.
Utifrån denna argumentation var det högst relevant att undersöka både hur konsumenter
ställer sig till att handla med hänsyn till miljön och till hållbarhetsfrågan, samt att ta reda på
hur ABS bör arbeta med att få kunder att lämna in möbler till butiken för att sedan kunna
sälja de vidare på auktion. Här blev det viktigt att undersöka vilka metoder och strategier som
lämpar sig bäst för ABS. Det blev även intressant att se om Miljönär-märkningen kan vara en
kanal, för företag som arbetar med återbruk, att använda sig av. Detta i syfte att nå
konsumenter för att upplysa och till viss del påverka dem att göra bättre miljömässiga val.
Med hjälp av resultaten som framkommer från studien bör ett framtida arbete med att nå
konsumenter underlättas för ABS.

1.3

Syfte och frågeställningar

I problembeskrivning framgår att miljö och hållbar konsumtion är områden som idag
uppmärksammas alltmer generellt. Vi människor har insett att vi inte kan använda de
resurser vi har att tillgå, på samma sätt som vi gör idag, eftersom det inte är hållbart i
längden. Därmed är syftet med denna studie:
Att hitta kanaler och kommunikationsverktyg åt ABS för att de enkelt ska
kunna kommunicera sitt blivande återbruksarbete till konsumenter och
på så sätt få ett flöde med återvunna möbler.
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar.
I problembeskrivningen framgår det att ABS är ett företag som vill arbeta med frågor kring
miljö och hållbarhet och vill nu nå ut med en ny del i verksamheten. ABS vill att kunder ska
kunna lämna in begagnade möbler till butiken med syftet att öka dess livslängd genom
återbruk. Därmed är studiens första frågeställning:
[1] Hur kan ABS få kunder att lämna in möbler till butiken för återbruk?
Vidare framgår att Miljönär-Vänlig är en märkning som uppkom hösten 2014 och främjar
företag som arbetar med hållbarhet där syftet är att minska avfallet. Därmed är studiens
andra frågeställning:
[2] Kan en märkning som Miljönär-Vänlig hjälpa konsumenter att förstå konceptet hos
butiker som arbetar med hållbarhet?
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För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet, har en fallstudie genomförts
som inkluderar litteraturstudier, intervjuer och en webbaserad enkätundersökning.

1.4

Omfång och avgränsningar

Undersökningen syftar främst till att undersöka hur ABS kan hitta kanaler för att arbeta med
återbruk samt konsumenters vilja att främja arbetet mot en hållbar konsumtion. Studenterna
har även undersökt delar av en affärsmodell. Affärsmodellen, som presenteras senare i
rapporten, belyser enbart den del i ABS verksamhet som riktar sig mot att få kunder att lämna
in möbler till butiken för återbruk. Den tar inte upp hur möblerna produceras. Ekonomiska
aspekter kan komma att belysas även om det inte är i fokus för studien.
En webbenkätundersökning genomfördes bland konsumenter för att ta del av hur de ställer
sig till frågor kring hållbarhet och inköp av produkter. Undersökningen går inte djupare in på
psykologiska aspekter kring konsumenters beteende.
Vidare undersöktes Miljönär-Vänlig för att studera märkningens påverkan på konsumenter.
Studien har inte undersökt andra miljömärkningar. Vidare har heller inga egna miljömässiga
undersökningar genomförts. Undersökningen har heller inte gått djupare in på miljölagar
eller kommissioner i sin helhet. Studien kommer inte belysa politikiska aspekter i sin helhet.
Studien kommer inte gå djupare in på användargränssnitt mer än att beröra det för att kunna
ge rekommendationer åt ABS.
Till sist avgränsade sig studien mot eventuella fördjupningar och vidare undersökningar med
hänsyn till den tidsram som fanns.

1.5

Disposition

Rapporten är hädan efter uppbyggd efter huvudrubrikerna:
2. Metod och genomförande – Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens
arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens datainsamling och analys av detta. Därtill beskrivs
avslutningsvis studiens ansats.
3. Teoretiskt ramverk – Kapitlet beskriver ”state of the art” samt ger en teoretisk grund
och förklaringsansats till studien och det syfte och frågeställningar som formulerats.
4. Resultat och analys – Kapitlet ger en översiktlig beskrivning, i form av diagram och
löpande text, av den empiriska domän som ligger till grund för denna studie. Vidare beskrivs
empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. Kapitlet ger svar på
studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och teoretiskt ramverk i form
av analys.
5. Diskussion och slutsats – Kapitlet ger en sammanfattande diskussion av studiens
metod följt av dess resultat. Vidare beskrivs studiens implikationer och begränsningar.
Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag
på vidare forskning. Diskussionen som följer är uppdelad i metoddiskussion och
resultatdiskussion och diskuterar båda frågeställningarna var för sig.
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Arbetet kommer hänvisa till ett flertal rapporter, följande rapporter har förkortats då de
nämns ett flertal gånger:
1. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lätt at göra rätt – slutrapport ReUse projektet
2. Naturvårdsverket: Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion
3. Näringsdepartementet: Tänk om – En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen
De kommer att benämnas som:
1. ReUse
2. Naturvårdsverkets rapport
3. Tänk om
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2. Metod och genomförande
Studenterna har gjort en fallstudie där de har använt sig av olika typer av intervjuer och en
webbenkät för att samla in data som skulle hjälpa att besvara frågeställningarna och syftet.
För att komplettera metoderna och stärka arbetet, har även litteraturstudier genomförts.
Hädanefter kommer det arbete som beskrivs i samband med ABS, enbart fokusera på den del i
företagets verksamhet som just syftar till att få kunder att lämna in möbler till butiken för
återbruk. Under Resultat och analys-kapitlet kommer data som samlats in genom
webbenkäten och intervjuer, presenteras enbart utifrån det som framkommit under dem.
Utifrån detta kommer studenterna presentera egna förslag på hur ABS bör gå tillväga för att
arbeta med detta, genom: en affärsmodell, förslag till hur de bör arbeta med hemsidan som
verktyg samt en storytelling.

2.1

Koppling mellan frågeställningar och metod

För att besvara studiens första frågeställning – Hur kan ABS få kunder att lämna in möbler till
butiken för återbruk? – har data främst samlats in från intervjuer med:
branschorganisationen Svensk handel, två företag som arbetar med hållbarhet samt med
personer som arbetar med Miljönär-märkningen. Utöver det så har även delar från
webbenkäten som genomförts, stärkt resultatet tillsammans med litteratur.
För att besvara studiens andra frågeställning – Kan en miljömärkning som Miljönär-Vänlig
hjälpa konsumenter att förstå konceptet hos butiker som arbetar med hållbarhet? – har data
främst samlats in från webbenkätundersökning, riktad mot konsumenter. Utöver det
genomfördes intervjuer med företag som arbetar med liknande frågor för att ta del av hur de
arbetar med detta. Vidare undersöktes delar av en affärsmodell som redovisas i Resultat och
analys för att ge rekommendationer till ABS hur de kan påbörja sitt arbete. Kopplingen
mellan frågeställningarna och metoderna illustreras i Figur 1.

Figur 1. Egen figur – Samband mellan frågeställning och metod.

2.2

Arbetsprocessen/Datainsamling/Dataanalys

Undersökning inleddes med ett möte med uppdragsgivaren där problemområdet och studiens
tilltänkte nytta diskuterades. Vidare valdes vilken ansats undersökningen skulle bygga på.
Arbetet påbörjades genom att studenterna genomförde litteraturstudier samt tog del av
tidigare forskning inom området för att få en fördjupad kunskap.

2.2.1

Litteraturstudier

Relevant litteratur togs fram för att kunna understryka resultatet och på så sätt även besvara
studiens två frågeställningar. All litteratur granskades noga av studenterna för att säkerställa
att relevanta-, trovärdiga- och pålitliga källor använts. Data som samlats in från litteratur kom
både från tryckta- och digitala källor och har används för att styrka båda frågeställningarna.

9

Metod och genomförande

2.2.2

Webbenkät

Studenterna utformade en webbenkät med nio frågor för att ta del av tankar och inställningar
kring hållbar konsumtion. Webbenkätundersökningen blev viktigt då syftet med ABS arbete
och Miljönär-Vänlig handlar om att få gemeneman att göra mer hållbara val med avsikt att
förbättra konsumtionsbeteenden i framtiden. Webbenkäten fanns tillgänglig: 4/4-16 – 17/416 och fick 150 respondenter.
Utformningen av frågeformuläret gjordes på så vis att konsumenterna först fick ta del av vad
arbetet gick ut på för att sedan besvara frågorna. Respondenterna kunde besvara samtliga
frågor genom givna och tydliga svarsalternativ. Till fyra av dessa hade även respondenterna
möjlighet att vidga sitt svar via ett öppet fält som gav utrymme åt fritext. Syftet med
utformningen av frågorna samt att göra det webbaserat var att all data som samlats in, lätt
skulle kunna analyseras digitalt.
Frågorna utformades efter följande kriterier:
-

Enkelhet i frågorna (för att eliminera missförstånd)
Inga ledande frågor (vissa öppna frågor vid sidan av de givna svarsalternativen
förekom)
Ingen mitt-kategori (för att kunna placera in svaren i olika kategorier)
Eliminera risk för olika tolkningar (med högst sannolikhet ska varje fråga tolkas
snarlikt av olika uppdragslämnare) 20

Frågeformuläret testades sedan på fyra slumputvalda personer, via en provintervju, för att se
om åtgärder skulle utföras innan den lades ut på Facebook. Utifrån detta test justerades en av
frågorna då den upplevdes som svår att förstå.
Detta presenteras vidare som diagram och text i rapportens resultat och analysdel.
Webbenkäten lades ut på Facebook där den spreds. Urvalet av respondenter gjordes utifrån
ett tids- och kostnadseffektivt perspektiv. Huvuddelen av urvalet består av självurval vilket
betyder att de som hade tillgång till enkäten, själva fick bestämma om de ville medverka i
undersökningen eller inte. Däremot finns inslag av bekvämlighetsurval eftersom studenterna
valde metod utifrån hur de skulle nå ut till respondenterna på enklast möjliga sätt. Dessa
urvalsformer kan leda till systematiska snedheter. Webbenkäten nådde enbart ut till vissa
personer och studenterna kan inte veta hur konsekventa respondenterna varit i sina svar. Att
välja urvalsform, alltså hur respondenter ska nås, är problematiskt i alla urvalsformer. För de
urvalsformer som använts för denna studie går det inte att uttala sig om bortfall då
studenterna inte vet vilka som valt att medverka och vilka som valt att inte medverka. 21
Webbenkätundersökningen avslutades efter två veckor genom att den togs bort från
Facebook. Sedan fortsatte arbetet med att sammanställa den insamlade empirin för att kunna
dra de slutsatser som studien kommit fram till. Förhandskategoriseringen möjliggjorde att
informationen enkelt kunde standardiseras i sifferform genom att varje enskilt svarsalternativ
gjordes om till siffervärden (kodning). 22 Samtliga frågor från webbenkäten presenteras, i form
av diagram med tillhörande text, i rapportens resultat- och analysdel.

Dag I. Jacobsen, Vad hur och varför?, Lund, Studentlitteratur AB, 2002, kap. 11.
s.351.
22 Ibid, s.367.
20

21Ibid,
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2.2.3

Intervjuer

Studenterna valde att genomföra intervjuer med utvalda företag för att kunna besvara syftet
för studien samt för att ta del av den kunskap som de intervjuade besitter. Intervjufrågorna
som ställts presenteras som bilagor längst ner i rapporten. Intervjuer har genomförts med de
sju företag som finns med i Tabell 1.
Tabell 1. Egen tabell, Lista över de personer/företag som medverkat i undersökningen via intervjuer
Företag

Kontaktperson

Position

Datum

Bilaga

Houdini

Mia Grankvist

PR- och
Kommunikationsansvarig

18/4-16

2

Avfall Sverige

Ingegerd
Svantesson

Webbansvarig

6/4-16

3

Norrgavel

Sofie Richter

Marknadskoordinator

25/4-16

4

Svensk
Handel

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert

18/4-16

5

Sysav

Anna Vilén

Kommunikatör

7/4-16

6

Sysav

Ellen Lindblad

Projektledare

15/4-16

Interface

Marianne Jakobsen

Nordic Marketing Executive

19/4-16

7
8

Dessa företag valdes noga ut för att säkerställa att studiens frågeställningar skulle bli
besvarade med hänsyn till validitet och reliabilitet. Genom intervjuerna fick studenterna ta del
av hur verksamheternas hållbarhetsarbete ser ut idag eller/samt hur de ser på arbete med
hållbarhet generellt.
Studenterna besökte först Malmö för en personlig intervju med Ingegerd Svantesson,
webbredaktör på Avfall Sverige och delansvarig för Miljönär-märkningen.
Intervjurespondenten, fick tidigare samma vecka ta del av intervjufrågorna för att bättre
kunna ge utvecklade svar. Intervjun bandades och en av studenterna antecknade medan den
andra höll i intervjun.
Efter intervjun med Svantesson tog studenterna kontakt med Anna Vilén, kommunikatör på
Sysav, som är ansvarig för att märka butiker i Malmö stad med Miljönär-märkningen. På kort
varsel blev en intervju också inbokad. Detta möte blev högst relevant då Vilén kunde berätta
mer om hur arbetet med att märka verksamheter, fungerar just i Malmöområdet.
Vidare genomfördes telefon- och mailintervjuer med utvalda företag som arbetar med
hållbarhetsfrågor, på ett eller annat sätt, samt med branschorganisationen Svensk Handel.
Dessa intervjuer var individuella och för att få ut så mycket information som möjligt hade
samtliga intervjuer unika frågor riktade mot varje företag. Intervjufrågorna var öppna vilket
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är det vanligaste sättet att samla in data på i en kvalitativ studie. 23 Litteraturstudier och
internetstudier gjordes för att lyfta fler argument och för att kunna ställa olika uppfattningar
och problem mot varandra.
Kvalitativ data som samlats in genom intervjuer, har transkriberats och renskrivits för att
senare enklare kunna analysera innehållet. Studenterna satt på olika håll och analyserade det
nyanserade innehållet för att få så objektiv bild av det som möjligt. Det sammanställdes på ett
systematiskt sätt för att kunna förmedla den information som framkommit.

2.3

Affärsmodell

En affärsmodell, riktad mot återbruk, har tagits fram åt ABS utifrån litteraturstudier och
undersökningar kring hur affärsmodeller är uppbyggda. Tillgång till ABS nuvarande
affärsmodell gav insikt i det mest essentiella för varumärket. En konkurrens- och SWOTanalys togs fram och var grundläggande för att vidare kunna arbeta med affärsmodellen.
Affärsmodellen utgår från en Business Model Canvas då det är ett av de enklaste sätten att
presentera hur verksamheten ska fånga värde. Vidare beskrivs affärsmodellens teori i nästa
kapitel.

2.4

Ansats

Rapporten bygger huvudsakligen på en kvalitativ studie 24 där resultaten främst samlats in
från intervjuer 25. Detta för att samla in information som lämpar sig bäst för studiens
frågeställningar. Kvantitativ datainsamling 26 som marknadsundersökning, i form av
webbenkät, har även förekommit för att komplettera intervjuerna. Litteraturstudier har gjorts
för att skapa belägg för studien och de resonemang som beaktats.

Ibid, s.159.
Jacobsen, Vad hur och varför?, s.56-57.
25 Ibid, s.160.
26 Ibid, Kap.11.
23

24
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3. Teoretiskt ramverk
I det här kapitlet behandlar studenterna de teorier och källor som studien bygger på. Dessa
förklaras mer grundligt i detta kapitel för att senare kopplas samman till studiens syfte och
frågeställningar.

3.1

Koppling mellan frågeställningar och teori

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen (Hur kan ABS få kunder att lämna
in produkter till butiken för återbruk?) beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket:
Cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, strategiarbete och affärsmodell. Cirkulär ekonomi
behandlas därför att vi behöver gå över från ett linjärt- till ett cirkulärt flöde då jordens
resurser börjar bli knappa, återbruk kan ses som ett cirkulärt flöde. Hållbar konsumtion kan
kopplas till undersökningen för att ABS ska bli medvetna om hur deras kunder tänker och vill
bli informerade om deras koncept och hållbarhetstänk. Affärsmodell behandlas därför att det
beskriver den logiska grunden för hur en organisation skapar, levererar, och fångar värde.
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen (Kan en miljömärkning som
Miljönär-vänlig hjälpa konsumenter att förstå konceptet hos butiker som arbetar med
hållbarhet?) beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Miljönär-vänlig,
image/identitet/varumärke, och hållbarhet. Miljönär-märkningen behandlas därför det är en
märkning som författarna vill undersöka om det skulle hjälpa konsumenter att förstå butiker
som arbetar med återbruk i form av ”laga, fixa, låna”. Image, identitet och varumärke
behandlas för att bättre förstå hur ett varumärke ska, på ett tydligt sätt, kommunicera till sina
kunder vad det är och står för. Detta blir högst intressant då ABS har ett brett koncept som
deras kunder ibland upplevs ha svårt att förstå. Hållbarhet behandlas för att få insikt i hur
konsumenter tänker kring den frågan idag och hur ABS ska arbeta med att på ett tydligt sätt
kommunicera till kunder att det är deras grundpelare för butiken.

3.2

Hållbar utveckling och hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion lyftes fram som ett av de tre främsta områdena för hållbar utveckling på
Rio-konferensen ”The future we want – Rio + 20”, 2012. Här konstaterades:
”We recognize that poverty eradication, changing unsustainable and promoting
sustainable patterns of consumption and production and protecting and
managing the natural resource base of economic and social development are the
overarching objectives of and essential requirement for sustainable
development”. (UNCSD 20012:1)
För att främja en hållbar konsumtion konstaterades även att medborgarnas deltagande var en
nödvändig faktor. 27
En av de definitioner och allmänna beskrivningar som förekommer i debatten kring definition
av hållbar konsumtion lyder:
”Hållbar konsumtion innehåller tre delar: miljömässig, -*ekonomisk och
social hållbarhet. Att konsumera hållbart när man köper en vara eller en
tjänst innebär alltså att visa omsorg om konsekvenserna som ens köp får för
miljön, ekonomin och sociala förhållanden, lokalt och globalt.” 28

27
28

Barkman, Barriärer och broar för hållbar konsumtion, s.17.
Ibid, s.24.
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Att göra hållbara val måste bli lättare för konsumenter. Hållbara alternativ ska bli
mer tillgängliga, prisvärda och attraktiva. Konsumenters val påverkas av olika
faktorer, till exempel andras beteende, på vilket sätt man får information och
rådgivning samt vilka kostnader och fördelar som ens val medför. Personers
beteende kan även påverkas av förändring på en arbetsplats eller i infrastrukturen
runt omkring dem, till exempel insatser som gör det enklare att cykla än att köra bil
eller marknadsföring av en hållbar livsstil. Detta är faktorer som kan leda till en
viktig förändring i människors tankesätt så att de börjar se sig själva som
”användare” istället för ”konsumenter” eller ”delare” istället för ”ägare”. Detta kan i
förlängningen då skapa större efterfrågning på tjänster som delning, uthyrning,
byte, reparation och återtillverkning av produkter. 29 Man kan även se skillnader
mellan män och kvinnor. Män, som grupp, visar tilltro till teknisk utveckling och
tekniska lösningar på miljöproblem medan kvinnor, som grupp, har en större
beredskap att förändra livsstilen. 30 I rapporten ReUse går att läsa:
”Forskningen om hållbar konsumtion är tydlig: konsumenters köpbeteende styrs
av normer och värderingar och det är lättare att välja hållbara alternativ om det
finns en gemensam normbildning i samhället som stödjer de val man är på väg
att göra. Att bidra till en samhällsnorm där återbruk, samägande och hållbara
och rättvisa produkter är det rätta valet är således en viktig uppgift för det
offentliga.” 31
I Sverige är det tydligt att personer med olika inkomst påverkar miljön på olika sätt
och detta visar sig trots högre miljömedvetenhet och miljöengagemang. Bland de
högre inkomstsegmenten så ökar den negativa inverkan på miljön. 32

3.3

Strategiarbete

Till varje framgångsrikt företag finns ett nyckeldokument – en strategisk framtidsplan – som
beskriver en verksamhets mål och hur de ska uppnå dessa. Många företag slarvar dock med
att ta fram detta eller gör det utan djupare diskussion inom företaget. Dokumentet ska vara
tydligt nog för att medarbetare lätt ska kunna ta till sig informationen. En väl genomförd
strategisk framtidsplan ska innehålla flera olika analyser: marknad, kunder, kompetens,
produkter, konkurrenter, verksamheten etc., som tillsammans förhoppningsvis ger företaget
konkurrenskraft.
Strategiprocessen brukar delas in i tre faser: Analys, strategiformulering och genomförande.
Att arbeta med strategier handlar om samspelet mellan företag och dess omvärld och det
gäller att ständigt uppdatera sig eftersom marknaden förändras. 33

Europeiska kommissionen, Kretsloppsekonomi, s.2.
Birgitta Rydhagen, Genus och miljö, Lund, Studentlitteratur AB, 2013, s.88.
31 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ReUse, s.8.
32 Ibid, s.84.
33 Per-Hugo Skärvard och Jan Olsson, Företagsekonomi 100, Malmö, Liber AB, 2013, kap.7.
29

30
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3.4

Affärsmodell

Det är både nödvändigt och önskvärt att tydliggöra ett företags affärsidé och att förklara dess
operativa utformning. När affärsidén är preciserad och konkretiserad på detta sätt kallas den
för affärsmodell och brukar definieras enligt:
”Den grundläggande logik som en organisation utgår från och tillämpar för
att skapa värde för kunderna och samtidigt vara konkurrenskraftig och
lönsam.” 34
Det gäller att precisera hur ens verksamhet konkret ska bedrivas och utformas för att bli både
effektiv och lönsam. Affärsmodellen har två sidor, en intäktssida och en kostnadssida. På
intäktssidan tittar man på erbjudanden och kunder. Här handlar det om att beskriva hur man
ska agera för att skapa, utveckla och upprätthålla sina kundrelationer samt genom vilka
kanaler distribution och försäljning ska hanteras. En annan viktig del på intäktssidan är hur
prissättningen ska ske och hur intäkterna ska genereras. På kostnadssidan handlar det om att
beskriva vilka resurser (kompetenser) verksamheten baseras på och i vilka nyckelaktiviteter
dessa ska utnyttjas. Vidare handlar det om att klargöra vilka resurser det finns inom företaget
och vilka som kan skapas genom samarbetsavtal och partnerskap. All resursanvändning ger
upphov till kostnader därför är det viktigt att klargöra vad som driver kostnader uppåt
respektive nedåt för att väga dessa i förhållande till nytta/värde. Men innan affärsmodellen
helt upprättas bör en konkurrens-/målgruppsanalys genomföras. Konkurrensanalysen
genomförs för att ta reda på vad som redan finns på marknaden, vilka ens konkurrenter är
och hur man ska differentiera sig mot dem. 35 SWOT- analys är ett verktyg för att kartlägga och
beskriva en verksamhets interna styrkor och svagheter samt de externa möjligheter och hot
från omvärlden. SWOT-analysen hjälper företag att få en tydlig bild av deras verksamhet
genom att beskriva de styrkor och svagheter som finns samt visa vilka möjligheter och hot
som finns omkring dem. Utifrån detta är det enklare för företag att arbeta med detta för att
utnyttja styrkor och möjligheter och bemöta de risker och svagheter som visats. 36
Målgruppsanalysen innebär att man tar stora heterogena grupper och bryter ned dem till
mindre segment för att effektivare kunna tillfredsställa behov och leverera värde till rätt
målgrupp. 37
När man arbetar med att skapa en affärsmodell, används ofta en ”Business model canvas”
som är ett hjälpmedel för att enkelt visualisera och tydliggöra affärsmodellen. Den som
redovisas i den här rapporten bygger på Alexander Oswalder och Yves Pigneurs välkända
affärsmodell som innehåller nio olika delar (se Figur 2). 38

Ibid, s.76.
Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad, Integrerad organisationslära, Lund,
Studentlitteratur AB, 2011, s.164.
36 SVID, Designprojektguiden, tillgänglig: http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/1forberedelse/verksamheten/swot-analys/, (hämtad 2016-03-16).
37 Philip Kotler et al., Principles of marketing, Harlow, Pearson education limited, 2013,
s.204.
38 Alexander Osterwalder och Yves Pigneur, Business Model Generation, Hoboken, John
Wiley & Sons Inc, 2010, s.44.
34
35
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Figur 2. Egen figur, Business model canvas enligt Osterwalder och Pigneur.

3.5

Företags image, identitet och varumärke

Identitet är det företaget är och har, profil är det företaget vill uppfattas som och förknippas
med, medan ett företags image kan beskrivas som det den uppfattning omgivningen har om
dem. Dessa tre delar kan kopplas ihop med följande frågor; Vad står er verksamhet för? Hur
vill ni bli uppfattade? Vad har omvärlden för uppfattning? 39
En butiks image kan ha stor påverkan på hur kunders köpprocess ser ut. En butiks image har
flera betydelsefulla åtaganden. Den ska bland annat kommunicera förväntningar samtidigt
som imagen samspelar med personlig försäljning och externa marknadsföringskampanjer.
Varumärket är marknadskommunikationens nav och en marknadsförares mest centrala
verktyg. När konsumenter väljer produkter är det varumärkesnamnet och förpackningen som
avgör vilket valet blir. Varumärkets unika image kan skapas med hjälp av reklamen.
Marknadskommunikation består av flera olika delar men tre av dem är just varumärkesnamn,
reklam och förpackning. 40 Marknadsföring innebär en process där man bygger fördelaktiga
kundrelationer genom att skapa värde för kunderna och på så vis få värde tillbaka. 41
Finns det någon vits att känna till ett varumärkes personlighet? Om man förstår personlighet
hos ett visst varumärke, kan man också förstå:
-

Varför kunder väljer det varumärket
Vilken sorts marknadsföring som är lämplig för varumärket
Vad för upplevelse kund förväntar sig vid inköp och konsumtion
Vilka typer av produkter som är naturliga för varumärket
Hur företagskulturen ser ut nu eller borde se ut

SVID, Designprojektguiden, tillgänglig: http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/1Forberedelse/Verksamheten/Image-identitet-profil/, (hämtad 2016-03-16).
40 Micael Dahlén och Fredrik Lange, Optimal marknadskommunikation, Stockholm, Liber
AB, 2009, s.11.
41 Kotler et al, Principles of marketing, s.28.
39
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Precis som människor, kan ett varumärke upplevas vara kompetent, imponerande, pålitligt,
roligt, aktivt, avslappnat, formellt, ungdomligt, intellektuellt etc. På samma sätt kan
varumärken upplevas utifrån de negativa egenskaper människor kan ha, så som inkompetent,
vardagligt, opålitligt, tråkigt, passivt, irriterande etc. Att bygga ett varumärke kräver att
företaget sätter personligheten för varumärket kopplat till vad företaget faktiskt är och kan stå
för.
Det är genom associationer människor knyter till ett varumärke som de kan särskilja olika
alternativ på marknaden. Varumärket är funktionellt för både företag och konsument.
Varumärket kan ge företag flexibilitet, affärsmöjligheter och konkurrensimmunitet medan
varumärkets främsta roll för konsumenter är att agera informationsbärare. 42
Företag kan ta hjälp att marknadsföra sitt företag genom att skriva en storytelling som syftar
till att ge kunderna en bättre förståelse för arbetet. En storytelling ska fånga läsaren på ett
kraftfullt sätt och bidra till att läsaren ska få en känsla och en bild av vad företaget vill
förmedla. Det finns olika typer av storytelling, vissa beskriver hur kunden upplever arbetet (ur
deras synvinkel) medan andra skriver det utifrån företagets perspektiv. 43

3.6

Egna miljöuttalanden – Typ II miljömärkning

Typ II enligt ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) 14021 är en märkning som
tillåter importörer, grossister eller tillverkare att framhålla/beskriva de miljöegenskaperna de
vill framhålla. Detta genom att dokumentera och lämna ut data som blir relevanta för att en
miljöbedömning av produkten ska kunna göras. Det finns här ingen oberoende kontroll av
data. 44

Dahlén och Lange, Optimal marknadskommunikation, s. 191.
Osterwalder och Pigneur, Business Model Generation, ss.170-179.
44 Träguiden, miljödeklarationer och märkning, tillgänglig: http://www.traguiden.se/omtra/miljo/miljodeklarationer-och-markning/miljodeklarationer-ochmarkning/miljomarkning-i-ii-och-iii/ (hämtad 2016-05-10).
42
43
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3.7

Cirkulär ekonomi

För att kunna utnyttja jordens resurser till fullo så behövs att dagens linjära ekonomi, som
utnyttjar resurserna alldeles för snabbt genom att ”ta upp, använda, kasta”, görs om till
cirkulära flöden (se Figur 3). Vi behöver titta på de naturliga levande systemen som finns och
inspireras av dem, så att vi tänker mer i cykler. En övergång innebär ett nytt fokus på
återanvändning, omvandling, reparation, och återvinning av befintliga material och
produkter. Det som tidigare ansågs vara avfall kan omvandlas till resurser. De grundläggande
principerna för cirkulär ekonomi är:
-

Använda enbart förnyelsebar energi för att driva de två kretsloppen.
Produkter designas så att de kan återvinnas i två giftfria kretslopp, ett biologiskt och
ett tekniskt.
- Konstruera system som gör att de två kretsloppen fungerar.
- Sälja och köpa tjänster, istället för produkter.
En omställning av detta slag, kräver stort engagemang från många olika håll.

Figur 3. Cirkulär ekonomi, hämtad från: www.re-makers.nu.

3.8

Miljönär-vänlig

Märkningen Miljönär-vänlig (se Figur 4) är framtaget av Avfall Sverige hösten 2014, som en
kampanj, och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Den
vägleder till smarta och hållbara sätt att leva. Märkningens främsta syfte är att minska avfallet
genom att uppmärksamma företag/föreningar som gör det
möjligt för konsumenter att ”laga, fixa, låna” eller arbetar med
annan form av återbruk. Målet med detta är att det ska bidra till
att öka kunskapen och intresset för frågan, samtidigt att minska
mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en vana. 45

Figur 4. Miljönär-Vänlig symbol,
hämtad från: www.miljonar.se.

45

Miljönär-Vänlig, http://www.miljönär.se.
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4. Resultat och analys
Resultatet kommer att presenteras med frågeställningarna som huvudrubriker. Under dessa
kommer samtlig empiri framföras oavsett insamlingsmetod. I kapitlet kommer även resultatet
att analyseras.
Den empiri, i form av text, som tillhör båda frågeställningarna kommer nämnas två gånger
men formuleras olika med hänsyn till varje frågeställning. Empiri i form av diagram, kommer
endast visas vid en av frågeställningarna men kan komma att hänvisas till under den andra
frågeställningen.

4.1

Frågeställning 1

[1] Hur kan ABS få kunder att lämna in möbler till butiken för återbruk?

4.1.1

Webbenkät
Fråga 1. Kön?

33%
Man
Kvinna

67%

Diagram 1.
Enligt diagrammet kan utläsas att cirka 1/3 av respondenterna var män och resterande del
kvinnor. Om formuläret främst är ifyllt av kvinnor pga. ett genuint intresse eller bara för att
studenterna, genom den typen av spridning som använts, mest nådde kvinnor kan
studenterna inte vara säkra på. Dock finns tidigare forskning på området som visar att
kvinnor är mer intresserade och benägna att ändra livsstilen och se till
hållbarhetsperspektivet i dagens samhälle. De män som är intresserade, ser tekniska
lösningar som svaret på dagens hållbarhetsproblematik snarare än att lägga om sin livsstil och
vanor. 46

46

Rydhagen, Genus och miljö, kap.9.
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Fråga 2. Ålder?

9%
37%

21%

18-25
26-40
41-65
65<

33%

Diagram 2.
Studiens andra fråga behandlar ålder på respondenterna. Diagrammet visar att majoriteten,
70 %, var mellan 18-40 år. Detta kan ses som ett resultat av att den delats på sociala medier
och det är då denna målgrupp som främst nåtts.

Fråga 6. Om du fick vetskap att det finns en butik med
livsstilskoncept som riktar sig mot ett hållbart samhälle, skulle
det påverka dig att välja en sådan butik framför traditionella
butiker?
11%

16%
Väldigt mycket
Mycket

36,5%

36,5%

Spelar ingen roll
Inte alls

Diagram 6.
Fördelning mellan de som bryr sig och de som inte engagerar sig, var jämn. 52,5 % angav att
de bryr sig mycket/ väldigt mycket medan 47,5 % svarade att det inte spelar någon roll/att de
inte alls skulle påverkas av den vetskapen.
Kopplat till frågan fanns en ruta med möjlighet att, via fri text, beskriva på vilket sätt det hade
ändrat deras inställning kring detta. 30 % av respondenterna valde att fylla i denna del och
nedan redovisas svar, som varit snarlika, indelade i ”grupper”.
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Vissa menade att det spelar stor roll om det finns en butik/webbshop där man tydligt ser att
deras varor är miljömärkta. De hävdar att de bryr sig men att de inte har tid/intresse att själva
ta reda på vilka butiker som säljer miljömärkta produkter och då skulle det underlätta att bli
upplyst. ”Vet jag om en butik säljer varor som är mer miljövänliga osv, väljer jag den då jag
inte behöver leta själv. I en annan butik orkar jag inte ta tiden till att leta upp de varor som
är bäst.”
En annan grupp påstod att de gärna hade blivit bättre upplysta kring detta eftersom de tycker
det är svårt att själva veta hur produkter påverkar samhället. ”Man vill bli bättre upplyst som
konsument.”
En tredje grupp hävdade att det definitivt hade påverkat dem att handla i en sådan butik om
de fick vetskap om detta. En respondent beskrev det enligt: ”Vi måste tänka på vår planet.
Finns en affär med samlade produkter så självklart.” En annan sade: ”Själva konceptet
väcker tankar. Man skulle få ett bättre samvete av att handla rättvist, skönt att kunna
handla vad som helst i butiken och veta att det är en juste produkt utan att titta extra på
märkningen”
Ett fjärde synsätt visar att de gärna hade valt att handla i en sådan butik men det beror
fortfarande mycket på pris, kvalitet och utseende. ”Jag hade nog föredragit att handla där
om det bara håller samma priser och kvalitet som andra butiker.”
Nästan samtliga av de som gett svar på denna fråga uppger att de hade påverkats på ett eller
annat sätt medan ett fåtal inte tycker det skulle spela någon roll. Sammanfattningsvis finns
det fyra olika synsätt som dominerar svaren. Dessa är:
1.

Konsumenter vill slippa leta upp produkter som är miljömärkta själva och ser att det
är positivt att samla dessa på ett ställe, i en fysisk butik eller på internet.
2. Det handlar om att konsumenterna vill bli bättre upplysta.
3. Många av konsumenterna hade valt en sådan butik.
4. Det handlar om prisfrågan.
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Fråga 8. Hade mer information från butiker med hållbarhetstänk
påverkat dina konsumtionsval?

7%

16%

23%

Väldigt mycket
Mycket
Spelar ingen roll
Inte alls

54%

Diagram 8.
Mer än hälften av respondenterna angav att mer information från butiker, med hållbarhet
som grundtanke, hade påverkat deras konsumtionsval. 7 % uppgav att de inte alls skulle
påverkas. Det går även att utläsa att ca 25 % av respondenterna inte tycker att det spelar
någon roll med denna information i koppling till deras konsumtionsval. Merdelen av
respondenterna säger dock att de vill ha mer information vilket betyder att de företag som
arbetar med hållbarhetsfrågan bör bli bättre på att marknadsföra det.

Fråga 9. Hur skulle du vilja få reda på att en butik arbetar med
miljöfrågor (hållbarhet)?

11

18
Post

108

Mail
70

Sociala medier
TV
Miljömärkning på butik

39

Diagram 9.
På fråga nio hade respondenterna möjlighet att fylla i mer än enbart ett svarsalternativ, därav
överstiger antalet svar, antalet respondenter. Vi ser att respondenterna helst vill bli
informerade, om butikers arbete med miljöfrågor, genom att se miljömärkningar på butik följt
av att bli informerade via sociala medier. Post och mail som tidigare dominerat som
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marknadsföringskanaler, är inte lika uppskattat som kanaler längre och detta bör ägnas
åtanke.
Till denna fråga hade respondenterna möjlighet att själva beskriva ytterligare sätt de hade
velat bli informerade på genom en fritextruta.
En av respondenterna beskriver det så här: ”För restauranger, storkök mm finns ”Smiley”
som visar att de klarat miljö-hälsans krav. Den får de behålla ett år efter utmärkelsen,
därefter förnyas den eventuellt efter en ny tillsyn. Något liknande kunde finnas för affärer
som sköter sitt miljöarbete.” En annan menar på: ”Det är lätt att ämnet blir uttjatat och
förknippat med något jobbigt om informationen börjar ta massa plats i tv & sociala medier.”

4.1.2 Intervjuer
Avfall Sverige är branschorganisationen bakom avfallssortering och avfall/återvinning som
främst finns till för kommunerna, men samarbetar även med dryga 100 privata företag och
konsulter etc. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och ett mindre kontor i Stockholm. De
reser mycket till sina medlemmar och har nära kontakt med de som arbetar med avfall. Avfall
Sverige arbetar väldigt aktivt med sina medlemmar vilka är 155/290 kommuner runt om i
Sverige. Sedan år 2006 har de en gemensam kommunikation med medlemmarna, där de
tillsammans väljer ut olika teman att arbeta med. Nu senast har de tagit fram Miljönär-Vänlig
som är en kampanj som syftar till att minska avfallet i Sverige. De vill inte ställa några krav på
verksamheterna, utöver att merdelen av verksamheten ska handa om återbruk, utan lyfta de
verksamheter som redan finns som främjar ”laga, fixa, låna”. Hittills är det 811 verksamheter i
Sverige som har valt att märka sig.
Houdini är ett svenskt outdoor-företag som främst säljer sportkläder men arbetar även med
event, uthyrning av skalkläder och reparation etc. Företaget har länge arbetat med
hållbarhetsfrågan vilket är en central del i verksamheten. De arbetar med helheten, allt från
design och material till återbruk av deras produkter. På hemsidan går att läsa:
”Vi ser inte hållbarhet som en särskild gren i vår verksamhet. Det är en
självklar del i allt vi gör. Det finns ingen motsättning mellan hållbarhet och
goda affärer. Tvärtom är det en förutsättning. Naturen är det viktigaste vi
har. Det är vårt levebröd och där vi njuter, leker och mår bra. Vi bor på en
fantastisk planet, och vi tänker göra allt vi kan för att bevara och förbättra
den!” 47
Norrgavel grundades på 90-talet och är idag en av Sveriges ledande möbelföretag
och ligger i framkant med miljöarbetet inom branschen. De tillverkar möbler med
skandinavisk och tidlös design, med kvalitet som ledord. Möblerna går att klä om samt
reparera med tanke på att de ska föras vidare genom flera generationer. Tidigt
bestämdes att de endast skulle arbeta med naturmaterial genom både den ekologiska
aspekten samt för känsla- och utseendets skull. Det syftar till att gynna miljön.
”Eftersom vi leds av tanken på att allt en gång ska tillbaka till naturen tillverkas alla
våra möbler enbart av naturmaterial och Svanenmärks.” Richter,
marknadskoordinator på Norrgavel, ser gärna att fler i branschen skulle arbeta mer
med kretsloppstänket för att ”slit-och-släng” produkter inte är ett hållbart alternativ i
längden.

Houdini, tillgänglig: http://www.houdinisportswear.com/se/sustainability, (hämtad 201604-05).
47
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4.1.2.1

Kundsegment

Både Houdini och Norrgavel ligger långt fram i arbetet med hållbarhet inom sina
branscher och vill fortsätta ligga i toppen. Miljöfrågan har funnits med i båda
företagen sedan start, dock ser de lite olika på att miljömärka sina produkter.
Norrgavel var först att få Svanen-märkningen på möbler inom hemmiljö och idag är
hela sortimentet Svanen-märkt. Richter anser att märkningen är tydlig och enkelt
visar kunder att möblerna producerats på ett bra sätt vilket ger dem en möjlighet att
välja aktivt. Medan Houdini väljer att arbeta med transparens i hållbarhetsarbetet
istället för miljömärkningar. Det viktigaste för dem är att allt går rätt till och att hela
kedjan beaktas.
Miljömärkningar är ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet inom konsumtion då den
ger konsumenten lättillgänglig information samtidigt som den kommunicerar med
konsumenten. 48 Det finns både för och nackdelar med märkningarna. Konsumenter
vet inte alltid vad märkningen står för, alltså vad den faktiskt berättar för kund.
Samtidigt som det vägleder kunder till att göra bättre val när de känner till dem,
speciellt när man tittar på Svanen som är en etablerad märkning som många känner
igen idag.

4.1.2.2

Marknadsföring

Företagen arbetar även på olika sätt för att marknadsföra sina verksamheter. Houdini
marknadsför sitt hållbarhetsarbete väldigt väl på hemsidan där kunder tydligt kan ta
del av de olika delarna som verksamheten består av. Merdelen av informationen, som
finns att läsa på hemsidan, har tydlig koppling till vår miljö och dess påverkan.
Norrgavel arbetar inte uttalat med att marknadsföra sitt miljöarbete: ”På Norrgavel
pratar vi inte om miljö, vi agerar” finns att läsa på deras hemsida. Marknadsföring i
övrigt sker genom sociala medier och via hemsidan. Richter berättar vidare att
Norrgavel inte marknadsför sitt miljöarbete så mycket som hon tycker att de borde
göra. Svanen-märkningen är en hjälp – en symbol – till kunder för att visa hur
möblerna har producerats med hänsyn till miljön.
Konsumenter säger, i webbenkäten fråga åtta, att de vill bli bättre upplysta kring
hållbarhetsarbete vilket betyder att företag idag behöver bli bättre på att kommunicera
ut sitt arbete till konsumenterna. Detta innebär att företag behöver bli bättre på att
marknadsföra sig mot kunderna. Marknadsföring är en process där företag skapar
värde för kunden och bygger starka kundrelationer, för att fånga värde av kunden
tillbaka. Marknadsföring är inte enbart reklam utan en mix av olika verktyg för att nå
kund. För att göra detta krävs att företagen förstår sina kunder och deras behov, och
att de levererar detta värde. 49
Avfall Sverige har idag 811 verksamheter som är Miljönär-märkta i landet och tanken
är att märkningen ska bli så pass känd att kunder letar efter den. Kunder ska veta att
det är en juste butik eftersom det är kommunerna som har godkänt ansökningarna
och att det är ett företag som arbetar med återbruk. Det ska inte vara några
tveksamheter utan det ska underlätta för kund. Svantesson berättar att de har i åtanke
Näringsdepartementet, Tänk om! – En handlingsplan för hållbar konsumtion, 2006, s.11,
tillgänglig:
http://www.regeringen.se/contentassets/5ae459ad4b1f432897149b2ceadb58d9/tank-om--en-handlingsplan-for-hallbar-konsumtion-for-hushallen-skr.-200506107, (hämtad 2016-0321).
49 Kotler et al., Principles of marketing, s.5.
48
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hur de ska kunna upplysa konsumenter inom området och att vissa av medlemmarna
arbetar aktivt med det och har fört frågan vidare genom att ta hjälp av deras miljöstrateger.

4.1.2.3

Återvinning/Återbruk

Houdini och Norrgavel arbetar båda med återvinning av deras produkter. Houdini har
insamlingslådor hos sina återförsäljare. Dock går arbetet med återvinningen trögt och
de ser att konsument inte är tillräckligt upplysta vilket de påtalar att de vill bli
tydligare med. Hos Houdini kan man hyra skalkläder istället för att köpa dem för att
både minska miljöpåverkan men även ge kunder en chans att testa kläderna innan de
bestämmer sig för köp. Det ska bidra till säkrare köp vilket företaget tror kommer
gynna samhället då kunderna kommer vilja behålla dem länge. De anser att vi
människor inte behöver äga allt själva utan ser att framtiden kommer sälja mer
tjänster som detta tidigare nämna exempel. Hållbarhetsarbetet kommunicerar de
genom sin hemsida, kanaler på sociala medier samt via nyhetsbrev till kunder en gång
i månaden. De lyfter fram att detta arbete måste marknadsföras bättre och tydligare
genom flera kanaler för att nå konsumenter.
Norrgavel arbetar med en köp- och sälj sajt, kopplat till deras hemsida, där kunder
erbjuds att köpa/sälja begagnade Norrgavel-möbler. De säger själva att de inte är så
bra på att marknadsföra sitt miljöarbete eftersom det är så naturligt för dem. De vill
däremot bli bättre på det då de vet att alla konsumenter inte är lika insatta.
Både Houdini och Norrgavel har sett en förändring, att det talas mer om
hållbarhetsfrågan och cirkulär ekonomi idag och konsumenter börjar bli mer
medvetna. Att arbeta med hållbarhet är en självklarhet för båda dessa verksamheter.
De går inte att stanna upp arbetet kring miljöarbetet anser Richter utan det finns alltid
mycket som går att utveckla och förbättra, här instämmer Grankvist, PR- och
kommunikationsansvarig på Houdini. Man kan inte nöja sig utan det krävs ständig
förbättring. Det gäller i flera olika steg, allt från utformningen av en produkt till hur de
tillverkas och sedan säljs. Förutsättningarna förändras och med det måste även
verksamheterna hänga med för att möta de behov och krav som uppkommer. Richter
påpekar att det är viktigt att fortsätta efterfråga bland annat miljömärkt möbeltextil
trots att den idag är svår att få tag på. Hon ser även att fler i branschen intresserar sig
för miljön men det finns fortfarande mycket att arbeta med och Richter tror att mycket
handlar om grundinställningen – ”Behöver vi en ny stol på marknaden?” etc.
”Vi anser att vi inte bara ska tillgodose krav och efterfrågan, tvärtom anser vi
att företagen måste ta ledarflaggan, gå före och visa vägen. Det går inte att
lägga ansvaret för att driva miljöfrågorna för tungt på konsumenterna, det är
företagen som har, eller bör ha, expertkunskapen och som bör ta
huvudansvaret.” Säger Grankvist på Houdini.

Företag som arbetar med hållbarhet och återbruk blir allt fler på marknaden i takt
med att medvetenheten hos konsument ökar, men arbetet med att marknadsföra detta
till konsumenter släpar. Det visar sig även i webbenkäten då konsumenter nämner att
de vill bli bättre upplysta.
Återbruk och återvinning har tidigare inte varit trendigt men nu ses en stark trend i att
handla second-hand. Förr förknippades second-hand och återbruk med något lufsigt
och ovårdat, snarare än något hippt och chict. Att handla kläder på second-hand, eller
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vintage som det kallas numera, är ett tecken både på stor modekoll. 50 Vilket visar på
förändring i samhället som över tid sker, men som inte alltid reflekteras över.
Ellen Lindblad, numera anställd på Sysav, gjorde som examensarbete ett projekt åt
Sysav som gick ut på att titta på hur ett system för återanvändning av möbler kan
minska flödet av möbelavfall. Resultatet blev en container på en återvinningsstation
där möblerna lämnas, de möbler som är i gott skick säljs sedan i en Erikshjälpenbutik. Detta blev ett lyckat projekt som är igång än idag och ska utvärderas till hösten,
för att se på hur man kan fortsätta detta arbete. Detta är ett exempel på hur olika
institutioner och företag kan arbeta med återbruk.

4.1.3

Strategiprocessen

För att ABS ska nå dit de önskar, så är det lämpligt att använda sig av en systematisk
arbetsmetod för sitt strategiarbete. För att vara konkurrenskraftiga bör ABS ha koll på vad
som händer i omvärlden och på ett dynamiskt sätt, anpassa och utveckla verksamhetens
kompetens, resurser och mål så de stämmer med marknaden. ABS bör arbeta med sitt
strategiarbete enligt Figur 5, för att sedan avsluta med en uppföljning för att se vad arbetet
resulterat i.

Figur 5. Egen figur, Strategiprocessen.
ABS har tre grundläggande frågor att ställa:
1. Var är vi idag?
2. Vart ska vi med det nya arbetet?
3. Hur tar vi oss dit?
För att ABS ska veta var de befinner sig i nuläget med tanke på vart de vill, lämpar det sig att
utföra en SWOT-analys. Med företagets övergripande affärsidé som utgångspunkt, kan de här
identifiera interna styrkor och svagheter samt möjligheter och hot i omvärlden. SWOTanalysen, eller nulägesanalys som den också kallas, ska göras i strategiprocessen första fas –
Analys. 51

50
51

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ReUse, s.16.
Skärvard och Olsson, Företagsekonomi 100, kap.7.
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Studenterna har påbörjat en SWOT-analys som ABS kan ta del av (se Figur 6).

Interna
Styrkor

Interna
Svagheter

Nya idéer
Engagerad ledning
Kompetent personal
Relationer till leverantörer
Miljöfrämjande
Trendigt koncept

Nytt koncept - bristande kunskap och
erfarenhet
Hitta nya kunder tillräckligt snabbt
Budget
Ny införd tjänt går inte som tänkt
Svagt varumärke

SWOT
Externa
Möjligheter

Externa
Hot

Ökad marknadsföring
Nya kunder
Sociala förändringar mot ett mer hållbart
samhälle
Bygga nya och värdefulla relationer
Visa upp arbetet mer på hemsidan
Stärkt varumärke

Konkurrenter
Tappa kunder
Ändrat beteende hos målgrupp
Nya liknande koncept/verksamheter

Figur 6. Egen figur, SWOT-analys framtagen åt ABS.
För att i fas två – Strategiformulering – besvara fråga två, ”Vart ska vi?”, så bör ABS tydligt
formuleras sitt mål med utgångspunkt från affärsidén. Sedan handlar det om att hitta
strategier som passar och ger konkurrensfördelar. Målbilden bör vara tydlig och frågor som
dessa kan tas upp:
-

Vilka är våra affärer?
Vilka kundbehov vill vi tillgodose?
Vilka positioner på marknaden strävar vi efter?
Vilka kundgrupper vill vi betjäna?
Vilka långsiktiga resultat vill vi uppnå?

För att ta sig från nuläget till målläget, behöver ABS svara på frågan: ”Hur ska vi ta oss dit?”.
Frågan ”Hur” är grunden till företagets strategiarbete, det handlar om hur ABS ska utnyttja
sina resurser för att nå sitt mål. ”Den långsiktiga lönsamheten för en affärsverksamhet är i
hög grad beroende av dess relativa fördelar jämfört med konkurrenterna. I alla branscher
finns en lönsamhetsnivå. Företag med lönsamhet över genomsnittet har
konkurrensfördelar.2 52

52

Skärvard och Olsson, Företagsekonomi 100, s.84.
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Strategiarbetet innehåller som sagt flera olika delar och frågor som ska besvaras, men
huvudfokus bör ligga på hur ABS ska skapa, upprätthålla och utnyttja konkurrensfördelar.
Sedan kan det vara bra att följa upp resultatet och jämföra det med uppsatta mål för att se hur
arbetet gått.
ABS bör satsa på en differentieringsstrategi vilket betyder att de eftersträvar att ha ett
sortiment, där produkter har unika värden och specifika egenskaper, som konkurrenter inte
klarar av att erbjuda kunder. 53
För att ta reda på vad ABS har för konkurrens på återbruksmarknaden genomfördes en
konkurrensanalys. Denna togs fram för att kunna tydliggöra vad ABS konkurrerar med och
hur de ska utforma sitt erbjudande för att sticka ut ur mängden. Konkurrentanalysen (se
Figur 7) visar på fyra stora områden där konkurrenter med olika former av återbruksarbete
finns. Utifrån detta kunde sedan belysas vad som ABS bör arbeta med.

Figur 7. Egen figur, Konkurrensanalys framtagen åt ABS.
ABS konkurrensfördelar är att de har en trendig butik som består av flera olika koncept. Att
lämna in möbler på ett sådant sätt är nytt och viktigt blir att trycka på att konsumenter får
vara med och bidra till en bättre framtid på ett modernt sätt. ABS sticker ut genom att rikta
sig mot en mer specifik målgrupp och hela livsstilskonceptet gör detsamma, vilket ligger i
tiden för just det här segment.

4.1.4

Affärsmodell

Hur ska ABS göra det här unikt? Vad är värdeerbjudandet?

53

Ibid, s.85.
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En affärsmodell för ABS, med inriktning på deras koncept kring inlämnande av möbler för
återbruk, togs fram med en Business model canvas. Efter en genomgång av ABS befintliga
affärsmodell kunde vissa av de befintliga delar som fanns, kopplas till den nya preciserade
modellen. Denna modell fokuserade enbart på hur arbetet med att få kunder att lämna in
möbler till butiken för vidare försäljning, skulle gå till. Delarna i modellen har alla en koppling
till varandra och det som påverkar företagets resultat är hur bra företaget är på att analysera
och definiera varje del samt att koppla ihop de till varandra. De ska samspela och
överensstämma med varandra för att lönsamheten ska bli maximal och företaget ska ha en
chans att överleva. 54 Nedan illustreras resultatet i form av en Business model canvas i
Figur 8.

Figur 8. Egen figur, Affärsmodell framtagen åt ABS.

4.1.4.1

Nyckel-/affärspartners

Två potentiella nyckel-/affärspartners för ABS:
-

Avfallsstationer
Leverantörer

Avfallsstationer bör bli ett viktigt samarbete för ABS då det redan idag finns företag som
arbetar med att ställa ut containrar för att folk ska kunna lämna in möbler som är i bra skick.
Detta har redan prövats i Malmö, genom ett projekt som SYSAV genomfört, där möblerna
som samlats in sedan såldes vidare i en second-hand butik. Här finns potential för ABS för att
på liknande sätt samla in produkter.
Leverantörer blir också av stor vikt då de bär huvudansvaret att förse ABS med begagnade
möbler. Leverantörer kan dels vara avfallsstationer, kunder, second-hand butiker och även
54

Bruzelius och Skärvard, Integrerad organisationslära, s.118.
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bestå av de inköpsresor som VD Bruno Bergenholtz ansvarar för. Med avfallsstationer tänks
som exemplet där Ellen Lindblad på Sysav hade gjort med containrar. Med kunder som
leverantör menas att de kunder som väljer att lämna in/sälja sina produkter till ABS kommer
ses som leverantörer. Det är viktigt att skapa extra goda relationer med dessa kunder för att få
dem att sprida ryktet vidare och på så sätt få ett naturligt flöde i arbetet. Second-hand butiker
kan bli leverantörer då de ibland får in unika möbler som ABS skulle kunna vara intresserade
av. Genom att kommunicera med de lokala second-hand butikerna, och på så sätt upprätta
samarbete dem emellan, kan detta bli ett alternativ.

4.1.4.2

Nyckelaktiviteter

Det ABS bör ha som nyckelaktiviteter är:
-

Informationsspridning/marknadsföring
Insamling av begagnade möbler
Försäljning

För att få igång det här arbetet behöver ABS börja med att sprida information kring sitt
koncept ”återbruk”. Här ska informationsspridningen riktas till den primära målgruppen
genom deras informationskanaler. Det blir viktigt för ABS att vara tydliga med vad konceptet
innebär och hur processen med insamlingen av möbler ska gå till. Att upprätta en del på
hemsidan, där kunder kan ladda upp bilder för att visa vilka produkter de har att erbjuda,
lämpar sig bäst som verktyg (detta har framkommit genom undersökning av olika alternativ
för sådant arbete). Här ska det finnas information, i form av text och bild, så att kunder enkelt
ska förstå vilken typ av möbler företaget är intresserade av att få in. Informationen ska vara
tydlig för att inte missförstånd ska uppstå. Om en uppladdad bild av kund inte stämmer
överens med den kravbild ABS förmedlat, ska den plockas bort från sidan följt av ett mail där
ABS tackar för erbjudandet och förklarar att den inte stämmer överens med konceptet. ABS
bör vid varje veckoslut återkoppla via mail, till de kunder som laddat upp bilder. Vidare kan
en morot för detta vara lämpligt, exempelvis ”Om du laddar upp en bild på din möbel, som
stämmer med vår image, så bjuder ABS på en kaffe i vårt ekologiska café”.
Marknadsföring blir en annan viktig del, för att nå ut med konceptet till kunder, då denna
process är en ny del i ett redan stort koncept. Där ska ABS skapa genomtänkt marknadsföring,
i egen regi eller med hjälp av externa konsulter, för att på ett tydligt sätt kommunicera vad
konceptet går ut på. Viktigt är att rikta marknadsföringen åt målgruppen så att man främst
fångar dessa, för att sedan arbeta vidare med större segment av marknaden. Att synas på rätt
ställen är högst avgörande för om ett koncept som detta ska bli framgångsrikt. Det blir även
väldigt viktigt att trycka på ABS grundvärden som är hållbarhet med ett framtidsperspektiv.
Marknadsföring är ett mycket brett område men i grund och botten är uppbyggnaden simpel.
Det handlar om tre saker:
1. Identifiera behov
2. Erbjuda produkter/tjänster som tillgodoser dessa behov. Det kan vara fysiska
produkter, upplevelser, aktiviteter etc.
3. För att påverka kunderna att vilja ha dessa erbjudanden så behöver de få information
kring det.
För ABS handlar marknadsföring om att få god kännedom om marknaden och deras kunder,
för att sedan prioritera intressanta kunder och deras behov. Utifrån det kan de sedan utveckla
den här verksamheten så den kommande tjänsten tillgodoser kundernas behov och
förhoppningsvis även överträffa deras förväntningar. Det här skapar värde för kunderna.
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Det gäller att behålla gamla kunder och samtidigt skapa nya genom att effektivt leverera varor
och tjänster. 55 Samspelet mellan företag och marknaden går att se i Figur 9.

Figur 9. Egen figur, Marknadsföring – samspelet mellan företag och marknad.
Om ett samarbete mellan ABS och avfallsstationer inleds, bör personal från ABS själva ta
ansvar att samla in de möbler som de är intresserade av. Detta för att kvalitetssäkra så att
varumärkets image upprätthålls och så att de tar in ”rätt” möbler.
De insamlade möblerna kommer sedan att figurera som butiksinredning fram till dess att ABS
har auktion där möblerna säljs vidare. Viktigt här blir att möblerna säljs med vinst, vilket
innebär att ABS måste värdera möblerna korrekt från början och prissätta dem därefter.
Kunder kan komma att vilja ”sälja” sina möbler till ABS vilket innebär att detta avvägande
måste vara noggrant redan när man avgör värdet för varje enskild produkt. Som det är i
dagsläget har vissa produkter sålts långt under utgångspris vid auktion. Vid auktion bör
därför ABS tydligt kommunicera att möblerna har ett utgångspris och säljs de inte för det
priset så får de endast säljas med en marginal på minus 10 % under utgångspris, annars
behålls de till nästa auktion.

4.1.4.3

Nyckelresurser

ABS nyckelresurser bör bli:
-

Sociala medier
Hemsida
Personal
Nuvarande kunder
Butik
Lager

Alla dessa delar är viktiga att ta hänsyn till i arbetet med att sprida konceptet. Sociala medier
är en av de största kanalerna för att nå konsumenter idag och fungerar väldigt bra till ABS
målgrupp. Den kanalen tillsammans med en väl genomtänkt hemsida, med ett tydligt
gränssnitt, bör bearbetas omsorgsfullt för att kommunicera på bästa sätt.
Personalen är en annan viktig resurs då det är de som har den främsta kundkontakten och har
möjlighet att påverka kunder i butiken. De står för servicen vilket idag är en oerhört viktig del
för att nå kunder och för att skapa lojala kunder. Det blir därför viktigt att personalen
personifierar varumärket.
Nuvarande kunder är ytterligare en viktig resurs då ABS dels vill att deras varumärke och
arbete ska sprida genom ”word of mouth”. Att kunder talar gott om företaget kan på så sätt
skapa marknadsfördelar, lojalitet och locka nya kunder.

55

Skärvard och Olsson, Företagsekonomi 100, s.97.
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Butiken och lager blir en viktig resurs då strömningar av möbler kan vara oregelbundna och
man bör därför ha ett bra system för att se till att det alltid finns resurser för att ta in möbler
och lagerhålla dessa.

4.1.4.4

Kostnader

Den här delen kommer inte att beaktas mer än att kostnader förekommer i form av: tid,
personliga resurser, lager, marknadsföring och webbutveckling.

4.1.4.5

Värdeerbjudande

Värderbjudandet:
”Erbjuda konsumenter att på ett enkelt sätt sälja/skänka sina coola möbler till ABS för vidare
försäljning på ett nytt sätt. Här får kunderna vara med att bidra till en mer hållbar framtid på
ett enkelt och trendigt sätt.”
Detta blir en ny del av ett redan brett koncept som butiken har och som gör ABS unikt på
marknaden. Det är ingen vanlig second-hand verksamhet, utan en ny tappning där syftet är
att bidra till återbruk och öka produkters livslängd fast på ett trendigt sätt. Det viktiga är att
tydligt kommunicera vad man vill och i detta vårda de relationer som uppstår.

4.1.4.6

Kunderrelationer

De fyra främsta kundrelationerna bör vara:
-

Sociala medier
Hemsida
”Word-of-mouth”
Bloggare

Dessa kanaler bör ABS främst arbeta med för att nå sin målgrupp. Sociala medier är idag ett
av de snabbaste och enklaste sätten att nå kunder och här har ABS redan etablerat sig mot
vissa kunder och bör fortsätta att kommunicera ut den nya delen av konceptet för att nå fler.
Hemsidan blir viktig då verktyget för att ta till vara på möbler kommer att ske därigenom.
Företaget måste vara tydliga med hur de vill att detta arbete ska fungera och aktivt arbeta
med att få nya kunder att hitta dit. Genom att kombinera dessa fyra kanaler, kommer ABS
med stor sannolikhet nå ut till fler personer och på så sätt få ett flöde i det här arbetet. Med
”word of mouth” menas att man vill att befintliga kunder man har ska sprida ryktet om ABS
vidare till sitt umgänge osv. Detta är en viktig del i ABS marknadskommunikation och man
måste därför se till att butiken och koncepten är tydliga så att ryktet sprids så att varumärket
stärks och fångar nya kunder. Att synas och skrivas om på bloggar har ABS redan gjort och
det är ett modernt sätt att synas på. Här bör de ta kontakt med både tidigare bloggare men
även nya kontakter för att få dem att blogga om den nya delen i konceptet.

4.1.4.7

Distribution/Kanaler

De främsta distributionskanalerna bör vara:
-

Butik
Hemsida

ABS butik i Malmö, tillsammans med hemsidan, blir de viktigaste kanalerna för distribution.
Hemsidan kommer vara den första kanalen för arbetet då det är här bild på möblerna först
laddas upp. Butiken blir sedan den stora distributionskanalen då det är här möblerna ska
lagras och sedan säljas. ABS har som ambition att även få igång försäljning på hemsidan,
vilket ökar trycket på ett stort lager och ett tydligt gränssnitt för hemsidan. Att få kunder att
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hitta till butiken och skapa en bra upplevelse bör läggas stor vikt vid då det är där man vill ha
merdelen av sin försäljning. Personal bör bistå med hjälp i butiken, då kunskap och teknik
inte kan antas förstås av alla.

4.1.4.8

Kundsegment

ABS målgrupp i dagsläget är:
-

Primär: 25-50 år
Sekundär: 51-75 år

Till denna del av verksamheten bör målgruppen riktas mot:
-

Primär: 25-35 år
Sekundär: 36-50 år

Den primära målgruppen bör föryngras då den här delen av koncept ligger mer i tiden för den
generationen. Nischen för målgruppen bör även vara de miljömedvetna konsumenterna med
ett ”grönt” tänk. Vidare bör ABS genomföra en målgruppsanalys, för att ytterligare specificera
målgruppen, där man ser till:
-

Demografi:
Ålder, kön, inkomst, utbildning, boende, fritid, geografi.

-

Psyko grafi:
Miljömedvetenhet, Politik, Trygghetsbehov, risk- & förändringsbenägenhet. 56

4.1.4.9

Intäkter

Den här delen i affärsmodellen kommer inte att beaktas mer än att ABS intäkter kommer ske
från försäljning i butik, eventuellt tillsammans med försäljning från en webbshop i framtiden.

4.1.5

Hemsida

Hemsidan blir den kanal där kunder ska kunna ladda upp produkter som de vill skänka/sälja
till ABS. Vitalt blir att vara tydlig med hur denna process ska gå till, dels hur urvalet av
möblerna ska gå till samt hur auktionerna kommer gå till och när de äger rum.
Användargränssnittet kommer vara avgörande för om det kommer att vara framgångsrikt, då
det ska kommunicera hur verktyget ska användas. På hemsidan bör exempelvis ”Återbruk”
läggas till i den övre listen tillsammans med nuvarande: ”Butiken, Vår historia och Kontakt”.
Här nedan presenteras ett förslag till hur ABS kan beskriva sin verksamhet på hemsidan:
”Saknar du möjlighet att själv vara med och bidra till ett klimatsmart samhälle? Vi har
lösningen för dig! Klicka in på ”Återbruksfliken” för att se hur du kan lämna in dina
begagnade möbler till oss, så ser vi till att ge dem ett längre liv genom att sälja de vidare på vår
auktion.”

SVID, Designprojektguiden, tillgänglig: http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/1forberedelse/marknaden/malgruppsanalys/, (hämtad 2016-03-16).
56
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4.1.5.1

Urval av möbler

ABS måste här vara tydliga i sin beskrivning
av vilka möbler de vill ta in, samt för hur
godkännandet av dessa ska gå till. En
beskrivande text, tillsammans med bilder, bör
finnas på hemsidan. Exempel: ”Vi är
tacksamma om just du vill hjälpa till och ber
dig därför att respektera våra krav på möbler.”
Krav på möbler:
-

Massivt trä
Gedigen konstruktion
Patina
Funktionsduglighet
Unikt/udda
Gammal

Figur 10. Egen figur, Inspirationsboard åt ABS.

Utifrån dessa kriterier bedömer vi sedan din möbel och återkopplar innan veckans slut (från
det datum bilden publicerats). Tack för att du vill vara med att skapa en mer hållbar framtid!
Vi är främst på jakt efter möbler men har du någon cool produkt som ni tycker vi borde ta del
av så är vi självklart nyfikna att även få kika på den. Klicka då i rutan ”Övriga produkter” när
du ska ladda upp din bild.”
Användargränssnittet kan beskrivas som en länk mellan hård-/mjukvara och dess användare.
Här blir det viktigt att detta är tydligt så att kunder enkelt ska kunna klicka sig vidare utan att
tvivel uppstår. Utformningen ska vara enkel och tala med resten av hemsidans nuvarande
upplägg för att skapa enhetlighet.
För att locka kunder att vilja ladda upp bilder på sina möbler så kan ABS vara hjälpta av att ha
någon form av ”morot”. Detta skulle kunna vara:
”Som tack för att du vill vara med i arbetet för en hållbarare framtid så bjuder vi dig som
laddar upp bilder, på möbler som stämmer överens med kriterierna, på en kaffe i vårt
ekologiska café”
Eller:
”Tack för ditt bidrag mot en hållbarare framtid. Kom in i butiken för att hämta en liten gåva
som tack.”
För att säkra att dessa erbjudanden inte missbrukas så ska återkopplingsmailet tala om för
kunden om de får en gåva eller inte. För att säkra detta ska mailet innehålla någon form av
kod till kunden, med en beskrivning av hur länge den är giltig. Exempel:
”Hållbarhet är det nya svarta är din kod för gåvan och är giltig tom 2016-05-22.”

4.1.5.2

Storytelling

ABS kan ta hjälp att marknadsföra återbruket genom att skriva en storytelling som syftar till
att ge kunderna en bättre förståelse för arbetet. En storytelling ska fånga läsaren på ett
kraftfullt sätt. Det finns olika typer av storytelling och ABS ska använda sig av en där de
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beskriver hur kunden upplever arbetet (ur deras synvinkel) och inte från företagets
perspektiv. 57
”Elin, en 29 årig tvåbarnsmamma, vill uppdatera sitt hem. I dagsläget har hon många coola
gamla möbler och hon skulle vilja byta ut några av dessa för att få ett nytt uttryck i hemmet
inför våren. Elins kollega Adam har berättat för henne om en butik i stan som har ett
livsstilskoncept där man kan lämna in gamla möbler. En dag går Elin in på deras hemsida och
klickar in på inlämningssajten. Hon förstår då att hon kan ladda upp bilder på de möbler som
hon vill lämna in för att ge dem ett längre liv och bidra till en mer hållbar konsumtion. Hon
bestämmer sig för att besöka butiken. Elin kliver in i butiken och möts av en familjär känsla,
hon slås av den sköna atmosfären där gammalt och nytt blandas med heminteriör och mode.
Hon går runt i butiken och njuter av den avslappnande atmosfären.
Elin spanar in en skitcool byrå, som hon genast blir intresserad av. Hon möts här av
butiksbiträdet Martin som kommer fram och börjar prata med henne. Hon får reda på att
nästa auktion äger rum om två veckor och Martin tipsar henne starkt att dyka upp. Elin
berättar att hon själv laddat upp bilder på några häftiga möbler på hemsidan efter att hon fick
höra om företaget genom en vän. Sedan tar hon en lunch i ABSs café och ringer sin kompis
Anna på vägen hem. Hon berättar om ABS och auktionen för Anna och de bestämmer sig att
besöka auktionen.
Dagen är kommen och de två goda vännerna är förväntansfulla på väg till butiken. Utroparen
basunerar att det är dags för den coola byrån som Elin spanat in två veckor tidigare. Efter en
tids budande är byrån hennes. Anna hjälper till att få hem det nya snygga byrån och Elin är
oerhört nöjd över den nya uppdateringen i hemmet. Hon tänker för sig själv: ABS har ett
koncept som känns trendigt, nytt och ligger i tiden. Hela upplevelsen hos företaget har fått
henne att vilja förmedla detta till alla sina vänner och hon är redan exalterad för att vara med
vid nästkommande auktion. Våren är kommen och Elin svänger gärna in på ett besök i
butiken så fort hon får en stund över, för att hålla sig uppdaterad.”

57

Osterwalder och Pigneur, Business Model Generation, ss.170-179.
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4.2

Frågeställning 2

[2] Kan en miljömärkning som Miljönär-Vänlig hjälpa konsumenter att förstå konceptet hos
butiker som arbetar med hållbarhet?

4.2.1 Webbenkät
Fråga 3. Vad tittar du efter när du handlar en produkt?
60
Antal svar

50
40
30
20
10
0

Miljömärkning

Varans
ursprung

Pris

57

5

21

37

21

30
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22

33

21
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Prio 4

27

22
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31

11

Prio 5

30

24

33

37

8

Varumärke

Utseende

Prio 1

22

Prio 2

20

Prio 3

Diagram 3.
På fråga tre skulle respondenterna prioritera vad de ansåg vara viktigast när de shoppar. De
skulle sätta ut en markering på vardera raden, från rad 1 (Prioritet 1) osv. Respondenterna
kunde inte klicka i samma alternativ (Varumärke, Utseende, Miljömärkning, Varans
ursprung, Pris) mer än en gång, utan här tvingades de bestämma i vilken ordning de skulle
prioritera köpet. Det fanns ett visst bortfall av svar då ingen av de fem raderna besvarades av
samtliga respondenter. Vad bortfallet beror på kan studenterna inte uttala sig om.
Utifrån diagrammet går det att utläsa att de flesta, när de köper en produkt, prioriterar enligt:
1.
2.
3.
4.
5.

Utseende
Pris
Varumärke
Miljömärkning
Varans ursprung

I rapporten ReUse, där man tittar på möjligheter för återbruk, ser de att det finns en
problematik i samhället kring sociala normer. Med detta menas informella regler kring hur
man bör bete sig i olika situationer eller hur man själv ser att andra anser att man bör bete sig.
Rådande normer premierar ofta nyinköp och snabb materialomsättning. 58 Dessa normer lyser
igenom hos respondenterna i deras svar där de miljömässiga aspekterna värderas lågt.

58

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ReUse, s.38.
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Fråga 4. Tänker du på miljökonsekvenserna av ditt
konsumerande när du shoppar?

12%

9%
Bryr mig väldigt mycket
34%

Bryr mig mycket
Bryr mig sällan

45%

Bryr mig inte alls

Diagram 4.
Det här diagrammet visar att närmare hälften av respondenterna sällan bryr sig om
miljökonsekvenserna av sitt konsumerande när de shoppar medan 34 % uppger att de bryr sig
mycket. Det är ungefär lika stor skara som uppger att de bryr sig väldigt mycket som de som
inte bryr sig alls. Detta visar på en splittring i åsikterna och att konsumenter idag, till viss del,
inte har integrerat miljöperspektivet i sin vardagliga konsumtion.

Fråga 5. Känner du till någon miljömärkning som finns idag?

21%
Ja
Nej
79%

Diagram 5.
På fråga fem fick respondenterna svara på om de kände till någon miljömärkning som finns
idag vilket visade att merdelen gjorde det. Kopplat till frågan fanns en ruta med möjlighet att,
via fri text, skriva vilka märkningar de kände till. Utav de 106 personer som uppgav att de
kände till någon miljömärkning, svarade 71 % av dem på följdfrågan.
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De miljömärkningar eller certifieringar som framkom här var (listan är inte rangordnad efter
vilken märkning/certifiering som var mest förekommande):
- Nyckelhål
Svanen (Mest förekommande
- CSR
svaret, 88 % av respondenterna
- EU Ecolabel
kände till Svanen-märkningen.)
- Bra Miljöval
- Fairtrade
- GOTS
- FSC
- Kung Markatta
- Möbelfakta
- Go Green
- PEFC
- WWF
- EU-blomman
- Garant
- OEKO-TEX
- Svenskt Sigill
- Krav
- Europalövet
- Miljönär
- Rainforest Alliance
- MSC
- Debio
- ”I love eco”
- Änglamark
Resultatet visar att det finns dålig kännedom om vad som är miljömärkningar kontra
varumärkens egna märkningar för produkter. Det visar även att konsumenter är medvetna om
att det finns många olika slags märkningar som visar på något slags miljöarbete. Det framgår
dock inte om konsumenterna faktiskt vet vad dessa märkningar står för.
-

Fråga 7. Om du kände till att Miljönär-Vänlig är en miljömärkning
som märker butiker som arbetar med återbruk, hade du då varit
mer benägen att handla där än i en butik som inte är miljömärkt?

9%

13%
Mycket mer
Mer

37%
41%

Spelar ingen roll
Inte alls

Diagram 7.
Ungefär lika många svarar här att de skulle handla mer/mycket mer respektive att det inte
spelar någon roll/inte alls, om de fick vetskap att en Miljönär-märkt butik fanns. 52,5 % angav
att de bryr sig mycket, respektive väldigt mycket medan 47,5 % svarar det inte spelar någon
roll/att de inte alls skulle påverkas av den vetskapen.
Under denna fråga fanns möjlighet för respondenterna att svara på följdfrågan: ”Hade
miljömärkningen gjort det enklare för dig som konsument att göra ett aktivt val?” Majoriteten
av svar visade att det hade underlättat för konsumenterna att göra aktiva val medan 2/59
personer svarade Nej och 6/59 personer svarade Kanske. Utöver de som svarade ”Ja”, ”Nej”
eller ”Vet inte” så förekom ytterligare svar som citerats nedan:
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-

-

”Om frågan bara gäller second hand-butiker så känner jag att jag har rent samvete
redan där och ingen miljömärkning känns nödvändig. Det är snarare på butiker som
säljer nyproducerade varor som en sådan märkning gjort den mer intressant för mig.”
”På en del produkter är det svårt å se märkningen”
”Ja det blir tydligare vad som är en juste produkt”
”Handlar om pris i förhållande till kvalitet.”
”Beror på pris och utseende”
Hade jag velat köpa second hand hade jag gått till en second-hand butik”
”Beror på produkten”
”Ja om man vet vad det innebär”
Ja, ibland kan det vara svårt att urskilja vilka varor som är miljömärkta. Måste läsa
mycket”
”Inte enklare men med ett friskare samvete”

4.2.2 Intervjuer
Avfall Sverige ligger bakom Miljönär-märkningen som togs fram hösten 2014 som
en kampanj för att minska avfallet i Sverige. Syftet med märkningen är att,
tillsammans med kommunerna, minska avfallet i Sverige genom att lyfta fram de
företag som arbetar med att ”laga, fixa, låna” i någon form av återbruk. De vill
samtidigt hjälpa konsumenter att bli mer uppmärksamma och på så sätt kunna bidra
till ett mer hållbart samhälle. Svantesson tror inte att det är särskilt svårt att bryta ett
köp-och-släng samhälle utan hon anser att det knappt fanns något avfall på tiden hon
var liten och att det bara ligger en generation bort att ta tillbaka det. Det finns inga
uttalade kriterier som ska uppfyllas för att bli märkt, mer än att huvudverksamheten
ska bidra till att minska avfallet. Svantesson är tydlig med att märkningen inte ska
urvattnas utan det ska verkligen syfta till att laga, låna, återanvända.
Sysav tar hand om- och återvinner avfall. Företaget finns runt om i Skåneregionen
och samarbetar med flera olika intressenter, såsom medarbetare, skolor, kommuner,
företag, kunder etc., för att kunna arbeta med hållbarhet i samhället. Sysav arbetar
med att minska sin påverkan på miljön och för att redovisa det, tog de fram ett
”klimatbokslut” som visar företagets totala klimatpåverkan och utveckling.
Anna Vilén arbetar som kommunikatör på Sysav i Malmö och det är även hon som
godkänner företag, främst i Malmö men även i andra kommuner i Skåne, som vill bli
Miljönär-Vänliga.
Svensk Handel är branschorganisationen för butiker i Sverige. De arbetar med att
stötta sina medlemmar i arbetet med hållbarhet. De har ingen kod kring etik och miljö
utan arbetar istället med att uppmuntra, inspirera och hjälpa företag som vill arbeta
med detta. De arbetar med att ta fram verktyg och broschyrer samt lyfter goda
exempel för att inspirera och underlätta för de som är intresserade. De anordnar även
seminarier och dylikt för att sprida och dela kunskap. De har idag inget samarbete
med någon miljömärkning och säger att de inte har några funderingar på det i nuläget.
Christiansson säger:
”Överlag rekommenderar företag att efterfråga varor som medför
mindre risk för människa och miljö och att försöka byta ut farliga
kemikalier mot mindre farliga. Genom att de ställer krav på sina
leverantörer kan företagen hjälpa till att driva utvecklingen i en positiv
riktning. ”
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4.2.3 Miljönär-Vänlig
Idag är det 155 kommuner i Sverige som är medlemmar och de har i sin tur ansvaret
att märka de företag inom kommunerna som vill arbeta med detta. Märkningen riktar
sig främst mot 20-30 åringar då Avfall Sverige vill att den generationen ska ha med sig
rätt verktyg in i framtiden för att främja ett mer hållbart samhälle. Det finns inget
uttalat mål om hur fort de vill att märkningen ska spridas men på lång sikt vill de att
konsumenter ska veta vad märkningen innebär och på så sätt får det lättare att aktivt
välja rätt.
Avfall Sverige har valt att marknadsföra sig via Facebook, Instagram, Google AdWords
och tidningen Dagens samhälle. De har även tagit fram broschyrer, kring arbetet, som
medlemmarna kan använda till sina kunder. Varje kommun väljer sedan själv hur de
vill marknadsföra arbetet. Det finns de som har arbetet väldigt aktivt med detta genom
att anordna träffar och pressmöten etc., och så finns det de som inte har gjort
någonting alls. Svantesson beskriver skillnaden i att det finns olika möjligheter i olika
kommuner att arbeta med det här.
Vilén beskriver arbetet, med att märka butiker, som en bedömningsfråga med lite
otydliga gränser om vilka som får märka sig. Verksamheten ska i huvudsak gå ut på
återbruk och att minska avfallet, som kravet visar från Avfall Sverige. Vilén berättar att
det hittills inte varit några problem med att godkänna de företag som ansökt om
märkningen, nästan samtliga ansökningar har gått igenom. De företag som är
intresserade av att bli Miljönär-Vänliga gör först en anmälan på websidan, sedan är
det Vilén som avgör om ansökan går igenom eller inte.
Sysav arbetar inte offensivt med att leta upp butiker, utan de företag som vill ha
märkningen får själva ansöka om den via Miljönär.se. Marknadsföring har skett på
webben, främst via Facebook, men de har nyligen tagit fram en film som har synts
lokalt på Pågatågen under en tvåveckorsperiod. Sysav annonserar enbart digitalt och
de skulle gärna sett att annonserna från Avfall Sverige hade anpassats mer därefter för
att underlätta deras marknadsföringsarbete.
Vilén har märkt att det är väldigt svårt att arbeta med märkningen i större städer då
det kräver mycket administration och resurser vilket de inte har tillgång till. Det är
främst tiden som ställer till bekymmer. Dock är det bra ett bra initiativ till mindre
städer som vill satsa på hållbarhet eftersom det är lättare att få det framfört genom
media då det inte konkurrerar med så många andra områden. Vilén anser att det i
princip är omöjligt att administrera arbetet i Malmö men det är ett kul och nytt
tillvägagångssätt. Hon anser dock att det borde läggas mer fokus på hur man ska nå
konsumenterna, istället för dagens fokus som ligger mycket på verksamheterna. Idag
ska trafiken drivas till webbsidan är tanken men så fungerar det inte för konsument
när de ska handla. Det blir ett tänk som inte går att praktiskt tillämpa tyvärr. Vilén tror
att man behöver upplysa konsumenter redan vid köptillfället för att kunna påverka de
som mest.
Från webbenkätundersökningen framgår att närmare hälften av konsumenterna hade varit
mer benägna att handla i en butik som är Miljönär-Vänlig och som arbetar med återbruk.
Dock finns en nästan lika stor andel som anser att det inte hade spelat någon roll. Detta visar
på en jämn splittring i hur konsumenter tänker hållbarhets- och miljöfrågan, om detta beror
på att konsumenter inte har tillräcklig kunskap om hur dagens konsumerande påverkar
världen går inte att uttala sig om. Men att det krävs en samhällsförändring är tydligt, i
rapporten ReUse konstateras dock:
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”Forskningen om hållbar konsumtion är tydlig: konsumenters köpbeteende
styrs av normer och värderingar och det är lättare att välja hållbara
alternativ om det finns en gemensam normbildning i samhället som stödjer
de val man är på väg att göra. Att bidra till en samhällsnorm där återbruk,
samägande och hållbara och rättvisa produkter är det rätta valet är
således en viktig uppgift för det offentliga.” 59
Vilket således visar på att det krävs en förändring i samhället och insatser från olika håll för
att en förändring ska ske.
Fråga nio i webbenkätsundersökningen, som redovisas i tidigare stycke, anger
respondenterna att de gärna hade velat se en miljömärkning på butik. Detta talar för att en
märkning som Miljönär-Vänlig hade kunnat vara ett bra alternativ för att upplysa
konsumenter. Men i dagsläget är Miljönär-Vänlig inte känt hos allmänheten. Det tar tid för en
märkning att bli igenkänd hos gemeneman precis som det tar tid att etablera ett varumärke.
Svanen är ett exempel på en av de miljömärkningar som konsumenter idag främst känner till.
Det visade sig även i webbenkätundersökningen som har förekommit i det här arbetet. Där
svarade 88 % av respondenterna att de kände till Svanen. Det framkom även fler
märkningar/certifieringar, både kända etablerade och framtagna av producenten själv, vilket
visar på att det finns vetskap finns kring märkningar. Dock är det oklart vad konsumenter
faktiskt vet om märkningarna, vad de faktiskt står för. Märkningarna är även begränsade i vad
de faktiskt avslöjar om produkten, vanligen täcker de bara några få miljömässiga inslag. 60
Därav krävs det av en märkning att avsändaren är trovärdig och att den marknadsförs på ett
sätt som gör att konsumenter kan ta till sig vad den står för, för att kunna göra de hållbart
bättre valen. Men i dagsläget skulle det inte enbart räcka med en butiksmärkning som
Miljönär-Vänlig, men det skulle vara ett steg i rätt riktning då konsumenter uppger att de
hade fått hjälp av en upplysning som denna.

4.2.4

Miljö-/Konsumentperspektivet i konsumerandet

Svensk Handel hade hållbar handel/hållbar konsumtion som en av sina prioriterade
frågor under 2015. Under året arbetade de med detta och tog fram en skrift
tillsammans med flera andra inblandade. Arbetet fortlöper under 2016. Målet med det
här är att nå ut till många handelsföretag för att höja kunskapen om hur arbetet med
hållbarhetsfrågor kan gå till. Utöver detta har de arbetsgrupper och seminarier kring
specifika teman som till exempel kemikalier i varor och spårbarhet i leverantörskedjan
etc. Vilket visar på att branschorganisationen bedriver arbete i hållbarhetsfrågan för
att ge kunskap till företagen.
På fråga fyra i webbenkätsundersökningen uppgav närmare hälften av respondenterna
att de inte bryr sig om miljökonsekvenserna av sitt shoppande. Svenska konsumenters
miljömässiga fotavtryck (miljöpåverkan som konsumenter orsakar mätt i hektar – ha)
är stort, 7,0 ha i jämförelse med europeiska genomsnittet som ligger på 4,9 ha. 61 Det
visar att svenska konsumenter till stor del inte bryr sig om sin påverkan, samtidigt
konsumerar vi mycket, vilket än en gång tyder på att ett ändrat konsumtionsmönster
krävs.
Det här diagrammet visar alltså att närmare hälften av respondenterna sällan bryr sig om
miljökonsekvenserna av sitt konsumerande när de shoppar medan 34 % uppger att de bryr sig

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ReUse, s.8.
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61 Näringsdepartementet, Tänk om, s.5.
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mycket. Det är ungefär lika stor skara som uppger att de bryr sig väldigt mycket som de som
inte bryr sig alls. Detta visar på en splittring i åsikterna och att konsumenter idag, till viss del,
inte har integrerat miljöperspektivet i sin vardagliga konsumtion.
Det behövs mer kunskap kring den miljöpåverkan den svenska konsumtionen ger upphov till
utanför Sveriges gränser. I ReUse går att läsa:
”För att få till en mer hållbar konsumtion måste man ge konsumenterna en chans
att förstå sambandet mellan hur de konsumerar och effekterna som denna
konsumtion får för samhället, både här och i andra delar av världen.” 62
Svantesson berättar att de flesta överlag inte har koll på avfall och hur de själva
påverkar miljön. Hon nämner att många inte vet sin ”roll” eller hur de ska agera för att
minska avfallet. Hon har även märkt att konsument inte ser sin egen konsumtion i
förhållande till avfallsmängden vilket hon hoppas kunna ändra med hjälp av
märkningen. Hon berättar vidare att kläder till exempel har en enormt stor
miljöpåverkan innan vi konsumenter ens har köpt dem. Det är nämligen i
framställningen av kläderna, som den störta miljöpåverkan ligger. Avfallsidan har en
väldigt liten miljöpåverkan i jämförelse till detta. Det finns alltså skillnader i vart en
produkts miljöpåverkan är som störst.
Arbetet med den här märkningen syftar mycket till att ge produkter ett längre liv.
Målet är, inom två år, att 75 % av kommunerna ska ha deltagit på något sätt i
märkningen. Svantesson påpekar att det är viktigt att vi använder produkterna så
länge som möjligt i och med dess påverkan på miljön vid framtagning. Cirkulär
ekonomi är grunden till hela märkningen då produkter, som inte påverkar miljön
negativt, ska få en längre livstid medan de andra ska sorteras ut. Märkningen tar
däremot inte hänsyn till om produkterna lämpar sig bättre för återvinning eller om de
ska säljas vidare för att minimera påverkan. Hon påpekar att ha koll på det, är ett steg
till i framtiden men att de inte mäktar med det än. Hon nämner däremot ett av
företagen som är märk ta arbetar med att anordna leksaksbytardagar där syftat är att
rensa ut de leksaker som är giftiga och på så sätt inte är bra för miljön.
Detta visar på att det finns olika attityder och inställningar till hållbarhetsproblematiken hos
konsumenter. Det här i sin tur pekar på att enbart information kring miljöarbete inte skulle
vara tillräckligt för ett ändrat konsumtionsmönster idag. I rapporten ReUse går att läsa:
”Den rådande idén är att det är konsumenterna som bär huvudansvaret för en
mer hållbar konsumtion. Och till följd av detta finns det en uppfattning bland
många om att hållbar konsumtion handlar om att informera och utbilda
konsumenter. Om bara fler förstår hur det ligger till med miljöfrågan och hur
de som producerar T-tröjorna har det kommer de att konsumera på ett annat
sätt.” 63
De visar på hur tänket ser ut idag, att konsumenterna bär ansvaret för ett förändrat
beteende men med hänsyn till webbenkäten visar det att mer information inte är den
avgörande faktorn, då en stor andel svarar att det inte spelat någon roll om de blivit
upplysta. Att ansvaret ska tilldelas konsument blir således inte en optimal lösning på
konsumtionsproblematiken. Naturvårdsverket nämner i deras rapport Förslag till
åtgärder för en mer hållbar konsumtion att ett flertal studier visar att mer information
kring hur konsumenter ska göra ”rätt val” inte är tillräckliga för att det ska leda till
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beteendeförändringar. Dock visar diagram åtta i tidigare stycke att mer än hälften av
respondenterna hade velat bli bättre upplysta om butiker som arbetar med hållbarhet.
Detta visar att konsumenter vill ha informationen, men som Naturvårdsverket nämner i
rapporten ”Mer än fyra av fem nordiska medborgare är bekymrade över miljön, men
endast cirka 10-15% uppger att de regelbundet köper miljövänliga produkter”. 64
Komplexiteten är stor och ett förändrat beteende kräver också ändrade vanor, vilka är
förhållandevis svåra att förändra då det är inlärda beteenden som inte kräver tänkande
inför beslut. 65 Ett annat grundläggande problem är att det konsumeras för att må bra
men flera studier visar att materiell konsumtion inte tillfredsställer våra egentliga
behov. De flesta behov vi människor har är känslomässiga eller intellektuella i sin
karaktär och ju mer vi söker att tillfredsställa dessa genom att tjäna pengar, materiellt
välstånd eller andras uppskattning desto mindre sannolikt är det att de blir uppfyllda. 66
Å andra sidan visar undersökningar att människors subjektiva välbefinnande (subjektivt
välbefinnande åsyftas här hur människor mår i vardagen, i vilken utsträckning positiva
känslor är mer framträdande än negativa känslor) har samband med deras konsumtion
– ju mer som spenderas desto bättre mår hen. Detta bygger dock på inkomst i hushållet,
alltså hur mycket pengar som finns att spendera. Vilket visar att människor med högre
inkomst upplever sig må bättre än människor med lägre inkomst. 67
Vidare att läsa i rapporten ReUse:
”Frågan om hållbar konsumtion handlar om hur vi vill leva våra liv i
framtiden och är i grund och botten politisk – vi har byggt vår välfärd på en
idé om oändlig tillväxt och linjära materialflöden som nu ifrågasätts.
Lösningarna ser dock olika ut beroende på vem du frågar. Vissa hävdar att
vi måste satsa mer på den offentligt finansierade välfärden och kultur,
medan andra ser nya typer av företag som den främsta lösningen. Oavsett
väg fram, är det avgörande att politiker och andra beslutsfattare tar frågan
till sina hjärtan och börjar funder på hur de kan skapa en realpolitik som
främjar en mer hållbar konsumtion.” 68
Här lyfts politiken fram som en avgörande faktor för hur ett framtida välfärdssamhälle
ska byggas. Slit-och-släng byts ut mot mer hållbara mönster. Detta stödjs i flera
rapporter, Naturvårdverkets rapport Förslag till åtgärder för en mer hållbar
konsumtion, Näringsdepartementets Tänk om! En handlingsplan för hållbar
konsumtion för hushållen, Sammanfattning av betänkandet Bilen, Biffen Bostaden
Hållbara laster – smartare konsumtion, Västra götalandsregionen
Handlingsprogram för resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster.
Styrmedel i olika former lyfts som den viktigaste åtgärden för att komma åt
problematiken men även en förflyttning av kostnader, för produkter och tjänster, krävs.
Idag är det överlag dyrare att köpa hållbara/miljövänliga produkter än andra. Detta
speglar inte priset på miljökonsekvenserna som uppstår, vilket ger konsumenter en
snedvriden bild av hur det faktiskt ser ut. 69 I webbenkäten i fråga tre fick
respondenterna rangordna vad som var viktigast vid ett köp. Det visade att utseende var

Naturvårdverket, Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion, s.19.
Näringsdepartementet, Tänk om, s.8.
66 Thorpe, Design för hållbarutveckling, s.143.
67 Göteborgs Universitet, Konsumtionsrapporten 2015, tillgänglig:
http://cfk.gu.se/digitalAssets/1557/1557639_konsumtionsrapporten-2015.pdf, s.22 (hämtad
2016-03-28).
68 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ReUse, s.2.
69 Näringsdepartementet, Tänk om, s.6.
64
65

43

Resultat och analys
viktigast vilket visar hur trendkänsligt samhället är idag. På plats två kom en vara eller
tjänsts pris. Så för att få konsumenter att välja hållbara produkter krävs att dessa blir
billigare än de som påverkar miljön negativt. På plats fyra och fem kom miljömärkning
och varans ursprung detta speglar att, trots ökad medvetenhet hos konsumenter, krävs
fler insatser för att detta ska vara avgörande för konsumerande.
Styrmedel och åtgärder bör kombineras och riktas mot både utbuds- och
efterfrågassidan för att uppnå en mer hållbar konsumtion. Exempelvis kan informativa
styrmedel, som märkning och konsumentvägledning, få bättre effekt om de används
tillsammans med juridiska och ekonomiska styrmedel som moms/skatt och stöd. 70 Det
här stödjs även av skrivelsen Tänk om samt rapporten ReUse.
Sammantaget krävs det alltså ett samarbete mellan politiken, producenterna och
konsumenterna för att kunna förändra dagens konsumtion.
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5. Diskussion och slutsatser
Syftet med studien var att hitta kanaler och kommunikationsverktyg åt ABS för att de enkelt
ska kunna kommunicera sitt blivande återbruksarbete till konsumenter och på så sätt få ett
flöde med återvunna möbler. En annan del gick ut på att ta reda på om en märkning, som
Miljönär-Vänlig, skulle hjälpa konsumenter att förstå butiker som arbetar med hållbarhet.
I det här kapitlet kommer de resultat som framkommit från studien att diskuteras för att
sedan dra slutsatser utifrån detta. Kapitlet är uppbyggt med en metoddiskussion kring
vardera datainsamlingsmetoden, som följs av en resultatdiskussion där studiens två
frågeställningar utgör huvudrubriker. Vidare diskuteras studiens trovärdighet och kapitlet
avslutas med slutsatser för studien och rekommendationer åt ABS.
Rapporten är tänkt att ge ABS en grund att bygga vidare på i arbetet med återbruk som de vill
påbörja. Studien ger ABS insikt i vilka områden som de bör arbeta med och vilka delar som
bör läggas i fokus.

5.1
5.1.1

Metoddiskussion
Webbenkät

Studenterna var mycket pålästa om hur de skulle utforma enkäten både gällande frågornas
utformning samt svarsalternativen. Frågorna utformade så att svaren blev användbara för
studien. Webbenkäten utformades med nio frågor för att hålla den kort och för att
respondenterna på ett enkelt sätt skulle kunna ta ställning till varje fråga. Utformningen av
svarsalternativen valdes utifrån hur det skulle bli lättast att få in rätt svar från respondenterna
samt att de inte skulle gå att tolka på olika sätt. Mitt-kategori valdes bort då det ger möjlighet
att inte riktigt ta ställning, vilket studenterna ville undvika. Varje fråga utformades noga för
att få fram ett resultat som skulle ge svar på arbetets två frågeställningar samt för att ge insikt
i hur konsumenter tänker idag.
Det första utkastet av frågor lämnades ut till fyra testpersoner för att se hur de tolkade
frågornas utformning. Utifrån detta skrevs en av frågorna om då den var svår att tolka. Sedan
lades enkäten ut på sociala medier där den delades av fler. Fördelen med att studenterna
valde att göra en enkätundersökning på internet, var att ett stort antal enheter kunde nås på
ett snabbt och kostnadseffektivt sätt vilket gav en bra bredd på undersökningen. Eftersom det
i regel är omöjligt att undersöka alla enheter från den teoretiska populationen, var internet ett
enkelt och bra sätt att få stor spridning på enkäten då man fick in många svarande. Detta har
gett ett bra underlag kring det område studenterna vill uttala sig om. Även om det alltid finns
felmarginaler i och med en enkätundersökning. Hade studenterna istället valt att intervjua
konsumenter kunde det gett mer kvalitativ och nyanserad data, men då dessa frågor syftade
att samla in kvantitativa data så var enkät nödvändigt på grund av tidsaspekten.
Vidare går alltid att diskutera hur trovärdiga svaren från respondenterna är och hur mycket av
resultaten som går att generaliseras. För denna typ av studie har enkätundersökningen varit
lyckosam och bidragit med värdefull information.
Nackdelen med enkätundersökningen, var att studenterna inte visste vilka som besvarade
enkäten och vilka som fick tillgång till den. Respondenterna kan ha haft frågor kring detta
som inte blivit besvarande. Denna metod, som flera andra, gör det svårt att veta hur seriösa
svar respondenterna gav. Urvalsproblematik är en annan del som studenterna var tvungna att
ta hänsyn till med denna metod. Med urvalsproblematik menas: Hur kan vi få ett urval som är
så representativt att vi kan generalisera från stickprovet till samtliga enheter?
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5.1.2

Intervjuer

Intervjuer som insamling av empiri ger oftast god kvalitativ data. Användning av denna metod
har varit bra för den typ av studie som genomförts och gett trovärdig och nyanserad data
eftersom studenterna noggrant valt ut vilka personer, baserade på den kompetens de besitter
på företaget. Varje intervju utformades med unika frågor, kopplade till företagen, för att
kunna använda så mycket som möjligt till resultat. Personer som besatt ”rätt” kompetens fick
sedan medverka i studien för att styrka arbetet. Studenterna genomförde research för att hitta
rätt personer att intervjua.
Kunde fler intervjuer med företag som arbetar med hållbarhet som ledstjärna gett mer
information kring olika modeller? ja. Men å andra sidan så är det få butiker som har som
grund att arbeta med detta, vilket gjorde att det var relevant att avgränsa arbetet till de
intervjuer som gjordes.
Intervjuerna genomfördes per telefon eller via mail. Mail ger en begränsning då svaren oftast
inte nyanseras fullt ut då intervjuaren inte har möjlighet att ställa följdfrågor på samma sätt
som över telefon. Fördelen med mail är att respondenterna själva får utveckla sina svar och
skriva ner dem i lugnt och ro. De får mer betänketid och kan på så sätt utveckla sina svar.
Intervjuerna som genomfördes kändes relevanta för undersökning då studenterna fick ta del
av viktig information från olika håll, vilket gav bra underlag för rapporten.
För- och nackdelar kan diskuteras länge med intervjuer som datainsamlingsmetod då frågor
kan vinklas och svar kan tolkas på ett förmånligt sätt. Men studenterna har varit objektiva då
de analyserat och renskrivit den data som samlats in. Objektiviteten medför en högre
trovärdighet eftersom studenterna inte har blandat in sina egna åsikter. Att data, som samlas
in, analyseras av två personer gör att tolkningarna kan skilja sig åt eller vara likartade
beroende på hur individerna gör sina tolkningar. Detta är positivt då det blir svårt att vinkla
informationen till fördel för den enskilde.

5.1.3

Litteraturstudier

Den litteratur som använts har en hög validitet då den baseras på vetenskapliga publikationer
och tryckt litteratur som noga valts ut, för att få viktigt information kring de områden som
studerats, och sedan granskats av studenterna. För undersökningen var litteraturstudier
viktiga då det finns mycket forskning inom området. Den forskning som studenterna tagit del
av har varit god och gett viktig information kring hur det ser ut i dagsläget.
Mer omfattande litteraturstudier kunde underbyggt studien ytterligare och nyanserat den
ännu mer, men i och med tidsbegränsningen så gjordes urval för vilka rapporter och litteratur
som var mest relevanta att styrka denna studie.

5.2

Resultatdiskussion

Nedan följer resultatdiskussionen under två rubriker, indelade i studiens två frågeställningar.

5.2.1
[1]

Frågeställning 1

Hur kan ABS få kunder att lämna in möbler till butiken för återbruk?

Att enkäten spreds på internet via Facebook tror studenterna påverkade vilka som hade
möjlighet/valde att medverka i undersökningen. Den största andelen var mellan 20-40 år kan
tolkas att de är mest aktiva på sociala medier men det kan även bero på att studenternas
vänkretsar främst befinner sig inom dessa åldrar. Att respondenterna som medverkade var i
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dessa åldrar bidrog till att resultatet blev av högst vikt då det har nära koppling till ABS
primära målgrupps ålder.
Merdelen av respondenterna är kvinnor, vilket kan vara en effekt av metoden. Frågan är om
det är fler kvinnor som valt att svara för att de har ett genuint intresse, på annat sätt än män,
eller om det bara är slumpen. Forskning på området visar på att kvinnor i allmänhet bryr sig
mer och är mer benägna att förändra sin livsstil för ett mer hållbart samhälle. Slutsatser om
genus skildringen i den här frågan är svår att utläsa. Men kvinnor är dominerande för denna
studie. Studenterna anser att ABS i dagsläget inte bör utgå från att målgruppen bör vara
kvinnor i en viss ålder, men hänvisar till att en större undersökning kring målgrupp bör göras.
Att lite fler än hälften av konsumenterna tycker att det finns något positivt att få vetskap om
en butik arbetar mot ett mer hållbart samhälle, visar på att det finns en stor spridning hos
konsument idag. Många hävdar att det inte har tid att själva leta upp butiker som arbetar med
hållbarhet och vill att det ska vara enkelt att få information om detta till sig så de sedan kan
välja aktivt. Människor prioriterar inte att leta upp dessa produkter själva vilket skulle betyda
att ABS tydligt bör visa sitt hållbarhetsarbete redan utanför butiken för att locka in kunder.
Över hälften av respondenterna beskriver att mer information från butiker med
hållbarhetstänk hade ändrat deras konsumtionsval. Dock finns en risk att det här faktiskt bara
är vad konsumenterna säger idag och skulle det väl handla om ett köp så är det inte alls säkert
att de skulle välja det här alternativet, vilket forskning visar på. Studenterna anser att
intresset för hållbar konsumtion, i förhållande till den rådande slit- och-släng trenden, inte är
tillräckligt stor i Sverige för att konsumenter ska välja produkter som är miljövänliga. Ofta är
dessa också dyrare och i dagens samhälle är det pris- och utseendefrågan som dominerar,
vilket även enkäten styrker i sina svar. Detta bör betyda att miljökostnaderna för
varor/tjänster bör avspeglas i priset, för att på så sätt få till en ändring kring det som är skevt
idag kring prissättning kontra miljöpåverkan. Alltså bör varor/tjänster som har stor
miljöpåverkan bli dyrare och de som främjar miljön bör bli billigare. Detta tyder även på
vikten av ett ändrat konsumtionsbeteende i dagens samhälle så att trender byts ut mot mer
hållbara mönster. Då vi som människor styrs av vanor och normer blir det viktigt att genom
information och utbildning få dessa att förändras. Denna förändring är inte enkel och kräver
insatser från flera olika håll. Styrmedel i kombination med ökat intresse hos företag som
konsument, är det som krävs. Studenterna tror att det är viktigt att upplysa konsumenter
bättre genom att de företag som arbetar med hållbarhet, marknadsför sig mer. Det kan hjälpa
konsumenter att få upp ögonen för hållbara och klimatsmarta val vilket är en god början i
arbetet med att förändra.
Merdelen av respondenterna svarar på fråga nio att de gärna hade sett att butiker som arbetar
med hållbarhet, hade haft en miljömärkning på butik. Det kan kopplas ihop med hur
konsumenter kanske främst blir påverkade i stunden vid ett köptillfälle och bör därför bli
informerade där och då om hållbarhetsarbetet för att kunna göra ett aktivt val. Vi människor
styrs av vanor och om en butik skulle vara märkt så skulle det inte krävas så mycket av
konsument, i tankeverksamhet, kring vad de ska välja. Den tron styrker Vilén då hon säger att
konsumenter behöver informeras i stunden och att skicka dem till en hemsida som
Miljönär.se inte är det mest optimala för att hitta butiker som arbetar med hållbarhet.
ABS hade blivit hjälpta av att märka/visa upp sig mer. Om de marknadsför sig mer, ute i
samhället, i butik och på sociala medier så tror studenterna att företaget kan locka till sig fler
kunder. Att verkligen trycka på allt hållbarhetsarbete och visa på återbruket, kommer medföra
en förståelse hos primära målgruppen och på så sätt få ett bra flöde i arbetet. Problematiken
ligger i att de måste nå konsumenter bättre, både med information om vad de gör, vad de vill
och hur de påverkar. ”Word-of-mouth” är ett bra sätt att få spridning på det här men det
räcker inte att de som varit i butiken ska tala om det för andra och vidareförmedla
varumärket. Studenterna tycker att de borde bli lite mer ego och våga tala om hur bra de
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faktiskt är, ”Vi är bäst på det här XXX”. Det är en cool och trendig verksamhet och det gäller
att tydligt kommunicera det. ABS skulle kunna ta fram en egen märkning, enligt typ II
miljömärkning, för sin butik för att tydligt kunna visa/marknadsföra sig mot konsumenter i
deras arbete med hållbarhet. Med detta menas att företaget kan ta fram en egen märkning
med tillhörande symbol som man marknadsför med det budskap som man vill förmedla till
konsumenter. Studenterna tror att detta är ett bra alternativ för ABS för att visa på företagets
engagemang att arbeta mot en mer hållbar framtid.
Houdini berättar att de inte har några miljömärkningar på sina produkter utan att de istället
arbetar med transparens i sitt hållbarhetsarbete men studenterna ställer sig frågan: hur vet
kunderna vad som menas med det? Här anser studenterna att de borde marknadsföra
hållbarhetsarbetet ”vi har dessa typer av produkter och de framställs på ett hållbart sätt” för
att visa konsumenterna hur de kan välja rätt. Att arbeta med märkningar kan självklart vara
en kostnadsfråga men det kan samtidigt vara ett bra sätt att, via symboler, visa för kund att
det finns ett hållbarhetsarbete. Norrgavel har märkt hela sitt sortiment med Svanen för att
underlätta för kunder att se hur deras produkter är framtagna. Det är alltså viktigt med
tydlighet från företagets sida ut mot konsument, om man vill att arbetet ska uppmärksammas
för att på så sätt locka fler. Annars finns en risk att man som företag, för många konsumenter,
bara är ett företag som säljer produkter medan hållbarhetsarbetet faller mellan stolarna. Att
använda sina styrkor i sin marknadsföring blir ett viktigt strategiskt verktyg för att nå
konsumenter som vill göra bättre val, men som kanske är begränsade på grund av för dålig
kunskap.
Många företag arbetar idag med hållbarhets-/miljöfrågor och det börjar bli alltmer vanligt att
de även vill marknadsföra detta på något sätt. Norrgavel säger att de inte marknadsför sitt
hållbarhetsarbete ”vi pratar inte om det, vi agerar” men att enbart har den filosofin ligger lite
långt in i framtiden anser studenterna. Det är ett sunt och bra tänk men det kommuniceras
inte ut till konsument vilket gör att de inte får den upplysning som skulle behövas för att
övertyga om köp av bättre hållbara produkter. H & M däremot marknadsför till exempel en
del av sin kollektion som heter Conscious som är hållbar, frågan är vad konsumenter
egentligen vet om detta märke och vad det faktiskt står för. Vidare kan det diskuteras om det
bör ge ”cred” åt ett så stort företag som faktiskt har möjligheten att påverka så mycket mer än
vad man gör i dagsläget. Detta ställer krav på konsumenter att det verkligen tar reda på vad
det är företaget gör och hur mycket. Oftast tar konsument bara till sig att det finns ett arbete
kring det hela, men inte specifikt kring vad. Vad betyder deras arbeten egentligen? Här blir
det viktigt att det finns någon form av kvalitetssäkring, om detta ska vara i form av lagar eller
att de som verkligen kan visa upp detta kan märka sig, går inte att uttala sig om. Men att
företags egna märkningar går att ifrågasättas är klart. Detta leder till ytterligare komplexitet
för konsumenter i att ta reda på information, vilket i sin tur leder till frågan: Bör detta ansvar
lämnas till konsument? Studenterna tycker att detta tydligt visar på att en förändring behöver
ske från många håll i samhället, gemensamma insatser som tillsammans verkar för en hållbar
framtid kräver nya lagar, regler, förhållningssätt, trender etc.
Vi talar mycket om att konsument behöver bli bättre upplysta men det är inte hela lösningen
på hållbarhetsproblematiken. Bara för att vi får mer kunskap betyder inte det att vi kommer
agera annorlunda men studenterna tror att det måste börja någonstans för att kunna ändra
vanor och beteenden. Det måste genomsyra hela vårt tänk, vi kan inte förlita oss på de få
procent människor som idag har ett ”grönt tänk”. Idag konsumeras det inte enbart för de
behov vi har, det konsumeras för att vi kan. Vi behöver hitta tillbaka till de mönster som fanns
innan industrialiseringen, där det konsumerades utifrån behov. Ett sätt att uppnå detta i
dagens samhälle skulle kunna vara att gå från ”ägande till lånande”, eller åtminstone ett
ändrat beteende kring behov av materiella ting. Vi skulle exempelvis kunna hyra möbler eller
kläder istället för att äga dem. Hyrfunktion skulle kunna appliceras i många sammanhang och
skulle även vara alternativ för företagen i arbetet mot förändrade affärsmodeller.
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Sedan finns det en oro från företagens håll, hur de ska få hållbara affärsmodeller lönsamma?
Det finns möjlighet att ta hjälp av verksamheter som enbart arbetar med detta och erbjuder
expertis inom området. Vi måste våga utveckla verksamheterna som finns idag. Interface är
ett gott exempel på ett företag som hade en stark visionär, som verkligen trodde på det han
gjorde och fick sitt hållbarhetsarbete lönsamt. De har inte enbart haft uppgång men i längden
har det visat sig, för dem, att det är mer lönsamt att arbeta med hållbarhet. Företaget har som
mål att år 2020 ha noll miljöpåverkan vilket många säkert anser vara galet men de visar
tydligt hur deras inställning är kring hållbarhet och hur det är möjligt att på lönsamma sätt
arbeta med detta. Så att säga att det inte finns bra lönsamma affärsmodeller för att arbeta
hållbart känns förlegat.
För ABS blir arbetet med affärsmodeller och strategier mycket viktigt, här har studenterna
tagit fram förslag åt ABS att arbeta med. Studenterna ville visa ABS att det krävs flera olika
resurser för att få det här arbetet – att få kunder att lämna in möbler till butiken för återbruk
– lönsamt. Det är inte bara att starta upp och hoppas på att arbetet ska bli framgångsrikt, utan
för att försäkra detta så bör ABS arbeta noggrant med sitt strategiarbete. Syftet med det är att
hjälpa ABS bli konkurrenskraftiga på marknaden genom att de tänker igenom de olika delarna
som det här arbetet omfattar, från ”Vart är vi idag?” till ”Vart ska vi?”. Detta betyder att de
måste hitta vägar som tar dem dit. Här kommer studenternas affärsmodell in som hjälp.
Samtliga delar som studenterna tagit fram åt ABS: SWOT- och konkurrensanalys,
affärsmodell, hemsida, storytelling, kan användas som utgångspunkt för företaget att arbeta
vidare med. Studenterna har utvecklat de delar som de anser att ABS kommer ha mest nytta
av i arbetet, men de är också medvetna att de inte besitter den kunskap som personer inom
företaget eller externa experter har.
Studenterna anser att det blir viktigt för ABS att skapa en välarbetad affärsmodell för att
kunna fånga värde med arbetet att samla in möbler som ska auktioneras ut i butiken. Den
affärsmodell som studenterna presenterar fokuserar på de huvudområden där de ser att ABS
bör lägga störst fokus. För att få hela processen att rulla så är Nyckelaktiviteter det absolut
viktigaste att arbeta med och tydliggöra, både internt och externt. Utöver det så måste de ha
ett fungerande system med hur de tar emot möblerna. Nyckelpartners (kunder,
återvinningscentraler etc.) är den andra stora delen som bör ägnas tid och resurser. Detta
arbete bör de marknadsföra genom rätt kanaler, alltså hemsidan och i butik. ABS bör vara
väldigt tydliga med deras ”Värdeerbjudande” för att beskriva deras unika erbjudande för kund
och på så sätt fånga kunders intresse och skapa lojala kunder som talar gott om företaget,
”word of mouth”.
Att studenterna valde hemsidan som verktyg för det här arbetet, var ett självklart val.
Studenterna såg potential att få ett bra flöde genom att utnyttja hemsidan där alla kan nå ABS
verksamhet på ett smidigt sätt. Det fanns tankar om att utforska möjligheten med att skapa en
applikation, för smartphones, som skulle få det här arbetet att fungera men de idéerna
slopades snabbt då studenterna fick kunskap om att det skulle bli för dyrt.
Studenterna beskriver tydligt hur de tror att ABS lättast kan använda hemsidan som verktyg
för att få kunder att ladda upp bilder på sina möbler. De ger även förslag på hur ABS kan göra
urvalet av möbler, att de bör ha något som lockar kunder att medverka samt hur de ska
undvika att erbjudanden missbrukas. Studenterna lägger stor tyngd på att ABS borde
marknadsföra sitt arbete med fokus på miljöfrågan, klimatet, hur kunder bidrar genom att
medverka. Allt som gör att kunder blir nyfikna och får vetskap om företagets återbruksarbete.
Det måste finnas en tydlighet och enkelhet i detta för att inte skrämma iväg kunder. Till
hemsidan kan även ABS ta in experthjälp för att utforma den rätt, med detta menas
exempelvis utformning av användargränssnitt.
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För att förtydliga arbetet ytterligare valde studenterna att skapa en storytelling kring
återbruket. Detta kan läggas in på hemsidan eller enbart fungera som ett stöd till ABS för att
de verkligen ska fånga den känslan som de vill att kund får när de får vetskap om företaget.
Det är lätt att glömma bort, eller till och med ta saker för givet när man arbetar med det, men
ABS får inte glömma bort att konsument ofta inte har samma kunskap och tankesätt.
Storytellingen är skriven från studenternas eget tycke och kan därmed förbättras/förtydligas
ytterligare om personer inom företaget fyller på den med delar som de upplever viktiga.
Studenterna vill att ABS noga tänker igenom hur de vill att kunder upplever företaget och det
nya, kommande arbetet med återbruk för att förmedla det på bästa sätt i sin marknadsföring

5.2.2

Frågeställning 2

[2] Kan en miljömärkning som Miljönär-Vänlig hjälpa konsumenter att förstå konceptet hos
butiker som arbetar med hållbarhet?
I resultatet framgår att Miljönär-Vänlig är en märkning från år 2014 som kan ges till
verksamheter där huvudfokus i arbetet handlar om återbruk i form av att laga, fixa, låna och
återanvända. Det betyder alltså att märkningen i dagsläget inte lämpar sig för ABS eftersom
de enbart har en del i verksamheten som syftar till detta. Miljönär-märkningen är idag inte
känd hos allmänheten, vilket framgår både i webbenkäten samt i intervjuer, men den har
heller kanske inte marknadsförts i den utsträckning som studenterna anser att den borde för
att bli igenkänd. Att Sysav står som ansvariga för att märka butiker i Skåne-regionen går
också att ifrågasätta, då företaget anser att det är svårt att arbeta med detta i större städer.
Borde kommunerna ta större ansvar i att tillsätta mer resurser för att kunna främja dessa
typer av arbete? Annars anser studenterna att en sådan märkning blir ganska blasé om den
endast ska vara enkel att arbeta med i mindre städer/samhällen. Detta är ju trots allt en fråga
som berör hela vårt samhälle och inte bara vissa delar av samhället. Vi talar om styrmedel och
politik som en del av lösningen på dagens hållbarhets problematik, vi talar om att alla behöver
göra insatser. Då bör väl sådana här initiativ premieras? Vidare kan vi fundera på vad den kan
ha för slagkraft om den blivit bra marknadsförd? En strävan med denna märkning är att
beröra begreppet cirkulär ekonomi, som idag ofta lyfts upp i debatter kring hållbar utveckling,
vilket gör att syftet med en sådan här märkning är relevant.
Studenterna tror att ABS kan ha nytta av att ta fram en egen märkning som framkom i
diskussionen i frågeställning 1. Studenterna ser positivt på märkningens syfte och ger Avfall
Sverige en eloge för att ha tagit initiativ till att starta en förändring i samhället. Däremot
ifrågasätter de varför märkningen inte kan lämpa sig för flera företag som arbetar med
hållbarhet och återbruk, trots att det inte är huvuddelen i verksamheten. De anser att Avfall
Sverige borde öppna upp för en bredare målgrupp för att främja hållbarhetsarbetet i
samhället överlag. Svantesson nämner att de inte vill urvattna märkningen men vad säger att
det skulle göra det? Folk vet redan om att second-hand butiker arbetar med begagnade saker
och behöver vi då en märkning som talar om det igen? Studenterna ser hellre att konsumenter
får upp ögonen för ”vanliga butiker” som väljer att arbeta med hållbarhet i någon form.
Närmare hälften av respondenterna uppger i webbenkäten att de sällan bryr sig om
miljökonsekvenserna i samband med sitt handlande vilket betyder att många inte har
integrerar miljöperspektivet i sin vardagliga konsumtion. Det blir därför också svårt för
konsumenter att intressera sig för detta då det inte framkommer naturligt genom
marknadsföring från företagen eller lagar från regeringen. Här finns tydliga kopplingar till att
konsumenter behöver bli bättre upplysta om hur de själva påverkar miljön, vilket de själva
också nämner. Det betyder än en gång att det krävs bättre information från olika håll och
tydligare information kring hur världen påverkas av vårt konsumerande. Det skulle kunna
diskuteras kring hur inställningar hade kunnat ändras om människor fick vetskap om hur
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människor i tredje världen drabbas. Det finns mycket forskning inom området och det
tillsammans med resultatet från webbenkäten gör att studenterna kan dra slutsatsen att vi
behöver något större än kunskap, vi behöver gemensamma insatser såsom styrmedel, i form
av nya lagar som främjar hållbar konsumtion, för att ändra konsumtionsbeteenden, vanor och
normer i samhället. Det behövs också bättre informationsspridning för att aktivt upplysa
konsumenter.
Märkningen är till för att främja de verksamheter som arbetar med att minska avfallet men
Avfall Sverige gör ingen bedömning hur produkterna som säljs i dessa verksamheter, lämpar
sig bäst för ett förlängt liv eller om de istället borde bli avfall. Här anser studenterna att de
säger emot sig själva lite då de inte vill urvattna märkningen men studenterna ifrågasätter om
märkningen faktiskt tar den största miljöhänsyn. Vissa produkter lämpar sig faktiskt bättre
att återbruka och andra bör gå till deponi då nyare teknik är mer miljövänlig vilket
märkningen inte tar hänsyn till i dagsläget. Det är något som Svantesson gärna ser som
ytterligare ett steg i märkningens utveckling men att de inte har tid att arbeta med det idag.
Syftet är alltså att minska avfallet, dock är det viktigt att påpeka att det inte alltid är avfallet
som är den största miljöboven. Miljöpåverkan, för exempelvis textilier, är som störst i
framtagningsprocessen medan elektroniska produkters påverkan främst är som störst i
användningen av produkten. Detta gör att det blir viktigt att lyfta frågan om livscykelanalyser
där vi verkligen kan skaffa kunskap om: vart produkter har som stört påverkan och vilka som
lämpar sig bäst för en förlängd livslängd och vilka som lämpar sig bäst för återvinning.
Vidare finns en annan intressant aspekt att se till om företag funderar över att märka sitt
sortiment. Från webbenkäten framkom nämligen att konsumenterna främst går efter
utseende när de köper en produkt, sedan handlar det om prisfrågan. Miljömärkning på
produkt, hamnade sist vid en första prioritering. Endast 5/142 personer prioriterade
miljömärkning på produkt som nummer ett. Ser vi däremot hur respondenterna besvarat hela
tabellen så kan vi avläsa att miljömärkning hamnar i mitten av prioriteringar. Det här är
intressant då studenterna inte vet om det missvisande svaret beror på otydlighet i frågans
upplägg eller om respondenterna inte är konsekventa i deras svar. Hur som helst så kan vi
utläsa att konsumenter främst inte påverkas av att företag har miljömärkta produkter. Det går
att koppla direkt till ABS sortiment, där samtliga produkter är antingen är miljömärkta eller
på annat sätt kommunicerar ett hållbarhetsarbete. Studenterna vill inte hävda att det är något
negativt att märka sina produkter, tvärt om, det styrker varumärket men de vill samtidigt
påminna ABS att det inte är huvudsakligen vad konsumenter letar efter vid köp av produkt
vilket kan vara viktigt att tänka på. Dock borde en butiksmärkning vara ett bättre alternativ då
den kan förtälja att allt i butiken är bra, så valet att köpa miljömärkt behöver ingen hänsyn då
allt är det. Då kan konsumenterna ägna sig åt att prioritera efter pris och utseende utan att
behöva kompromissa i miljöfrågan.
Från webbenkäten framkom även att lika många säger att de hade varit mer benägna att
handla i en butik som är Miljönär-Vänlig, som de som inte tycker det hade spelat någon roll
om de fått den vetskapen. Än en gång kan studenterna dra slutsatsen att konsumenter har
spridda åsikter om hur mycket de tänker på miljön när de konsumerar och att det vill till vissa
styrmedel och bättre information från företagen för att ändra köpbeteenden.
79 % av respondenterna har i webbenkäten svarat att de känner till någon miljömärkning.
88 % av dem uppger att de känner till Svanen vilket betyder att Svanen har gjort ett bra arbete
för att informera konsument om deras miljömärkning. Kännedomen om märkningen kan
även bero på att många människor i Sverige känner till den eftersom den funnits under längre
tid. Dock visar det sig att flera tror sig ha kunskap om vad som är miljömärkningar men
flertalet av de märkningar som uppgavs var företags/verksamheters egna märkningar på
produkter. Resultatet visar att människor gärna vill tro gott om märkningar men att de
faktiskt inte vet vilka som är miljömärkningar. Studenterna kan heller inte uttala sig om
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konsumenterna faktiskt vet vad märkningarna innebär. De tror dock att många har dålig koll
på vad märkningarna står för men att konsumenter nöjer sig med ”att veta att produkterna
tagits fram med hänsyn till miljön”. Det finns alltså en problematik i detta då det idag finns
vissa märkningar som uppfattas av kund som något bra, men som i själva verket kanske
enbart fokuserat på en sak i miljöfrågan. Detta leder till att det är fritt fram att göra
märkningar som i självaverket kanske inte är mycket bättre än de företag som kanske enbart
arbetar med CSR (corporate social responsibility) 71 eller dylikt. För ABS blir det viktigt att
fortfarande visa på att det finns en trovärdighet och ett gediget arbete kring hållbarhetsfrågan
och de produkter som säljs i deras butik, för att skapa ett starkt varumärke som konsumenter
kan lita på.
Svensk Handel säger att de vill hjälpa och främja de verksamheter som arbetar med hållbarhet
men de vill inte ställa krav på sina medlemmar. De arbetar med att ta fram rapporter och
broschyrer som visar på goda sätt att arbeta med hållbarhet. Frågan är om de inte skulle
kunna vara ännu mer aktiva i att driva hållbarhetsfrågan framåt. Detta då vi talar om att det
krävs insatser från olika håll för att en förändring ska ske.
Miljönär-märkningen är en märkning för butiker som arbetar med att minska avfall. Denna
märkning blir snäv och gör att många företag utesluts. Skulle Svenska handel likt TMF (Träoch möbelföretagens branschorganisation) 72 * kunna ta fram en egen märkning för att
ytterligare kunna visa på de goda exempel som finns idag. Detta skulle i sin tur göra det
lättare för konsumenter att göra bättre val vilket är ett steg i rätt riktning. En sådan märkning
skulle ha möjlighet att bli trovärdig då det är en branschorganisation som står bakom och gör
det lätt för branschen att gå i samma riktning. För ABS skulle detta i sådana fall vara ett
alternativ för att visa sitt arbete för konsumenter. ABS skulle kunna ta fram en egen
”märkning” för att genom symboler, på ett enkelt sätt, kunna visa konsumenter vad man står
för. Dock skulle en märkning från en branschorganisation troligtvis ge mer tyngd och
trovärdighet.

5.3

Trovärdighet

Området hållbar konsumtion är ett omtalat ämne idag där det finns mycket tidigare
forskning, det har således varit viktigt att studenterna valt aktuella teorier, modeller och
metoder som lämpar sig för denna studie.
Studenterna gick noga igenom olika steg för hur data skulle samlas in för att bli användbar för
studien. Efter att syfte och frågeställningar tagits fram bestämdes datainsamlingsmetod med
hänsyn till att besvara frågeställningarna. Varje frågeställning tilldelades metoder som skulle
lämpa sig bäst för att senare i arbetet kunna använda de resultat som framkommit.
Metoderna som arbetet grundar sig på är noggrant utvalda och använda systematiskt för att se
till att validiteteten och reliabiliteten upprätthålls. Den litteratur som använts för studien har
hög trovärdighet och ger stöd åt de belägg som studien kommit fram till.

71*

CSR handlar om att ta ansvar utöver det lagen kräver. Företag som arbetar med CSR ser
sin påverkan på omgivningen och tar ansvar för den. Påverkan kan finnas inom flera olika
områden. En vanlig uppdelning är efter sociala, miljömässiga och ekonomiska områden.
Tillgänglig: http://www.csrtips.se/vadarcsr/ (hämtad 2016-04-10).
72*Möbelfakta är ett märkningssystem och kravpaketering framtagen av TMF
(branschorganisationen) för möbler som är vassare, starkare och mer komplett än tidigare.
Möbelfakta ska vara till hjälp oavsett om du är upphandlare, producent, underleverantör,
återförsäljare eller konsument. Kraven bygger på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar.
Tillgänglig: http://www.tmf.se/bransch/teknik-forskning/kravstandarder/mobelfakta_4
(hämtad 2016-04-10).
52

Diskussion och slutsats
Studenterna har även reflekterat över huruvida data som samlats in är pålitlig för studien och
vilken kvalitet den har. De personer som valdes ut för intervjuer gjordes med omsorg utifrån
den kompetens de besitter och de svar som kommit in har varit av stor vikt för arbetet. Det
saknas dock svar från någon enskild individ vilket hade kunna stärka studien ytterligare men
ansågs inte som avgörande för studiens validitet. Studenterna var väl förberedda och den
grundläggande researchen om utformning av webbenkätfrågorna och intervjufrågorna, som
gjordes i början av arbetet, bidrog till att data som samlats in har varit mycket användbara i
studien. Resultaten jämfördes med fakta från litteratur samt internt genom det som framkom
från intervjuerna och webbenkäten, samt ställdes resultat från olika insamlingsmetoder mot
varandra för att styrka dem ytterligare. All data som samlats in har kritiskt granskats och
systematiskt presenterats för att på ett enkelt sätt kunna förmedla resultatet till läsaren.
Även att studenterna varit objektiva och inte färgat data, har bidragit till högre validitet.
Sedan valde de att inte be andra om att analysera insamlad data på grund av tidsfrist. De
jämförde istället sinsemellan hur de tolkat den data som samlats in för att få så objektiv syn
på det som möjligt.
Merdelen av intervjuerna förbereddes väl för att få ut så mycket information som möjligt som
kunde användas till resultat. Studenterna valde att spela in intervjuer för att ha data som går
att gå tillbaka till för att utveckla och resonera kring. Detta även för att inte glömma bort
någon viktig information som framkommit. Kvaliteten på ljudet från inspelningarna, testades
innan intervjutillfällena för att veta att det skulle vara användbart vid senare uppspelning.
Detta medförde att studenterna inte misstolkade data för att det var otydligheter att höra vad
informanterna sade.
Webbenkätsundersökningen som genomfördes hade ett självurval vilket betyder att
respondenterna själva valde att medverka i undersökningen. Urvalet medförde en risk för
felaktigheter då studenterna inte kunde veta hur genuina svaren varit eller om
respondenterna varit konsekventa. Självurvalet gjordes för att studenterna ville effektivisera
spridningen på enkäten där internet var det självklara valet. I och med detta kunde de inte
välja ut vilka som fick svara utan de respondenter som undersökningen nådde, fick själva välja
om de ville medverka. Undersökningen hade 150 respondenter vilket bidrog till att
studenterna kunde göra en generalisering av de resultat som framkommit härifrån. Detta
medförde att webbenkäten blev användbar för studien. Ett problem hade kunnat uppstå om
svarsprocenten var väldigt låg.
Studenterna beskriver tydligt hur datainsamling och dataanalys har gått till för varje metod
(Se kap 2 – Metod). De beskriver även hur urvalet gått till både vid intervjuer och vid
enkätundersökningen. Studenterna har även gått ut till de medverkande informanterna, de
som blivit intervjuade, för att be dem om att se över så studenterna tolkat deras ord rätt. Detta
för att korrigera missuppfattningar och styrka arbetets interna giltighet. Studenterna har inte
definierat generaliserbarheten från studiens kvalitativa resultat, vilket inte ska göras i en
sådan studie som gjorts, utan presenterat arbetsgången för att överlåta läsaren att välja
huruvida resultaten, främst de kvantitativa, går att generalisera till en större population.
Resultaten har gett studenterna möjlighet att ge ABS rekommendationer om hur de kan
arbeta med att få kunder att lämna in möbler till butiken, vilket studiens syfte gick ut på.
Studenterna har alltså mätt det som de tänkt att mäta för att ge svar på frågeställningarna och
därmed uppfylla studiens syfte. 73

73

Jacobsen, Vad, hur, varför?, kap. 2-15.
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5.4

Slutsatser och rekommendationer

Om ABS vill starta den här nya delen i konceptet, att få kunder att lämna in möbler till
butiken för återbruk, så bör de beakta att det kräver gediget förberedelsearbete för att få det
lyckosamt. Det är flera viktiga aspekter att tänka på innan de bör starta. Studenterna tror inte
det kommer bli lönsamt att stressa i starten, utan de ser gärna att ABS ser över de
rekommendationer studenterna har gett, för att få ett så lyckat resultat som möjligt. Tid kan
vara en aspekt som gärna stressar verksamheter lite för mycket vilket ABS bör ta hänsyn till.
ABS bör tydligt gå igenom vad de vill uppnå med det här arbetet innan de sätter igång, så att
alla blir initierade.
Studenterna har även kommit fram till att ABS måste arbeta mycket med sin marknadsföring
till konsument för att de ska få upp ögonen för företaget och förstå deras nya koncept. I
nuläget blir det inte aktuellt för ABS att märka sig med Miljönär-Vänlig men de kan däremot
skapa en egen ”märkning” som visar hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågan.
Följande rekommendationer lämnas till ABS:
o

Arbeta med affärsmodellen som strategiskt verktyg

o

Använd rätt kanaler anpassat till målgrupp (ett vanligt misstag är att företag försöker
nå ut till alla typer av människor och på alla marknadsföringsplatser). Det gäller att
synas i rätt sammanhang hos rätt aktörer.

o

Lägg stor vikt vid de kostnadsfria marknadsföringsalternativen, så som sociala medier
och bloggar, för att hålla nere kostnader

o

Sänd ut olika information via olika kanaler för att fånga respektive målgrupps intresse

o

Skapa en wow-känsla för kund, arbeta med värdeerbjudandet för att få företaget att
sticka ut

o

Inte bara fokus på försäljning av en produkt utan service med det där ”extra” för att
behålla kunder

o

Uppdatera hemsidan kontinuerligt så enbart aktuell info finns med samt att göra
hemsidan anpassningsbar för olika enheter (dator, plattor, telefoner)

o

Skapa en storytelling och ha med på hemsidan för att ge kunder en känsla av företaget

o

Lägg till mer om hållbarhetsarbetet, hjärtat i verksamheten, på hemsidan: ”Hos oss
handlar du för framtiden” eller ”Hos oss handlar du med hjärtat”

o

Vetskap är stor del som gör konsumenter intresserade och det föder viljan att bidra
med sin del

o

Skapa en egen märkning enligt typ II för butiken
Exempel på hur en symbol för detta kan se ut (se Figur
11).

Om ABS tar hänsyn till dessa delar och arbetar systematiskt med
affärsmodellen som är påbörjade ser studenterna att det nya
konceptet bör bli lyckosamt och varumärket bör bli starkare.
Figur 11. Egen figur, Symbol
för miljömärkning, framtagen
åt ABS.
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5.5
5.5.1

Vidare forskning
Genus

Vidare skulle genusperspektivet i förhållande till konsumerandet kunna diskuteras i ett
hållbarhetsperspektiv. Vad kön har för inverkan kring inställning till dessa typer av frågor,
och genus möjligheter att kunna påverka beslut åt rätt riktning.

5.5.2 Svensk Handel – märkning
Hur ser Svensk Handels möjligheter ut att ta fram en märkning för butiker? Hur skulle en
sådan märkning kunna utformas med krav och kostnader etc. Att undersöka vad detta skulle
kunna generera för deras medlemmar.

5.5.3 Miljönär som märkning
Hur ser Miljönär-Vänligs möjligheter ut att bli en certifiering med krav. Hur kan Avfall
Sverige arbeta vidare med märkningen och få den etablerad? Samt hur märkningen bör
arbetas med för att få konsumenter att förstå.

5.5.4 Styrmedel
Vilka former av styrmedel kan komma att bli aktuella i arbetet mot ett mer hållbart samhälle,
hur sa de användas och vad blir dess påverkan? Är ett område som är omdiskuterat, men bör
undersökas vidare för att på mer exakta grunder uttala vad det kan bidra till.
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Bilaga 2. Intervju med Mia Grankvist, PR- och
kommunikationsansvarig, Houdini, 18/4-16.
1.

Ni arbetar starkt med miljöfrågor, ser ni er som en spjutspets?

2. Har ni underleverantörer? Hur arbetar ni med hållbarhets frågor med dem? CSR,
uppförandekod etc. Är ni fysiskt på plats för att kontrollera?
3. Ni arbetar med leverantörer i Europa, men ni nämner att det inte är uteslutet att
arbeta med länder i hela världen i framtiden. Ser ni någon förändring på
världsmarknaden för just miljö och hållbarhetsfrågor?
4. Har ni någon miljömärkning för era produkter?
5.

Känner ni till märkningen Miljönär? Skulle detta vara en märkning ni skulle vilja
märka er med? Vad tycker ni om den?

6. Hur ser ni på handeln och hållbarhetsfrågan idag? Arbetas det tillräckligt med det?
7.

Vilka är era kunder? Hur marknadsför ni ert hållbarhetsarbete och hur når ni kund
med det?

8. Hur hittar man vägar för att få kunder att lämna in begagnade produkter? Hur ser de
flödet ut? Hur har arbetet sett ut från start?
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Bilaga 3. Intervju med Ingegerd Svantesson, Webbansvarig, Avfall
Sverige, 6/4-16.
1.

Hur uppkom märkningen?

2. Hur tänker ni att miljömärkningen ska fungera för företag i handeln?
3. Har företag kännedom om er? Hur har de fått det? Exempel
4. Hur många företag har ni anslutna? Vet ni fler som vill bli?
5.

Vad krävs av ett företag för att kunna märka sig? Hur stor del av sortimentet måste
innefattas av märkningen etc. Siffror/krav etc.

6. Är det fokuserat till vissa sorts verksamheter/områden?
7.

Är det en lång process att gå med?

8. Vad kostar det att ansluta sig?
9. Har ni något samarbete med branschorganisationer?, Svensk Handel etc.
10. Ser ni att märkningen har konkurrenter? Vad/Vilka?
11. Hur arbetar ni med att marknadsföra märkningen? Vilka vill ni rikta er emot?
12. Vilken målgrupp riktar sig märkningen till?
13. Hur många medlemmar (kommuner) har ni idag som arbetar med märkningen?
14. Hur stora vill ni bli?
15. Vad vill ni att märkningen ska leda till?
16. Hur ser ni att märkningen ska se ut om 5 år? Vad är visionen?
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Bilaga 4. Intervju med Sofie Richter, Marknadskoordinator,
Norrgavel, 25/4-16.
1.

Ni är ett företag som länge arbetat med miljöfrågan. Hur började det?

2. Ser ni er själva som en spjutspets? Hur ser ni på branschens möjligheter att bedriva
ett bättre miljöarbete?
3. Hur ser ni på framtiden och framtidens miljöfrågor/förutsättningar?
4. Hur marknadsför ni det?
5.

Hur påverkar det er position vid upphandlingar?

6. Hur påverkar det privat kund? Vilka är privatkund hos er?
7.

Hur bedriver ni ert cirkulära arbete? Hur ser ni på andra företag och deras
förutsättningar för att kunna göra samma sak?

8. Har ni hört talas om märkningen Miljönär-Vänlig?
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Bilaga 5. Intervju med Ann Christiansson, Näringspolitisk expert,
Svensk Handel, 18/4-16.
1.

Hur arbetar ni med hållbar utveckling? Vad ställer ni för krav på era medlemmar?

2. Driver ni den frågan framåt eller följer ni enbart de lagkrav som uppkommer? Är ni
intresserade av att vara mer drivande för miljöfrågor?
3. Finns det några speciella märkningar som ni samarbetar med, alt som ni
rekommenderar till era medlemmar?
4. Har ni hört talas om Miljönär-vänlig?
5.

Skulle ni vara intresserade av ett samarbete? Om ett samarbete finns, hur ser det ut
idag?

6. Hur upplever ni att handeln idag arbetar med hållbarhetsarbetet? Har det ökat eller
hur har branschen förändrats de senaste åren?
7.

Hur kan ni delta i utvecklingen av standarder? Behöver handel någon form av
miljöstandard?

8. Hur skulle detta kunna se ut tror ni?
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Bilaga 6. Intervju med Anna Vilén, Kommunikatör, Sysav, 7/4-16.
1.

Hur tänker ni kring märkningen?

2. Finns det möjlighet för AB Småland att märka sig med Miljönär-Vänlig
3. Hur är det att märka butiker när det inte finns specifika krav för vilka som får märka
sin verksamhet?
4. Hur avgör ni vilka företag som får märka sig?
5.

Hur går er process till att välja ut företag?

6. Ska huvuddelen vara second-hand?
7.

Finns det någon % sats på hur stor del av verksamheten som ska vara second-hand?

8. Hur mycket har ni gått ut att hitta verksamheter som arbetar med återbruk?
9. Hur har ni marknadsfört detta arbete i kommunen?
10. Vad är tanken med marknadsföringen?
11. Finns det något mål att sprida budskapet till konsumenter i en viss takt?
12. Finns det något mål hur mycket ni vill lägga ner på det här arbetet i framtiden?
13. Hur kom ni fram till att ni ska godkänna butiker som ansöker om att få märkningen?
14. Ser ni hellre att branschorganisationer skulle ansvara för märkningen istället för
kommunerna?
15. Ser du någon bättre lösning på hur arbetet med vem som märker.. skulle fungera?
16. Hur tänker du kring att fokus har legat mycket på att få företag att märka sina
verksamheter?
17. Finns det någon logotyp verksamheterna får från märkningen för att upplysa
konsumenterna?
18. Hur är kommunikationen mellan er och Avfall Sverige?
19. Har ni fått lämna feedback till Avfall Sverige om märkningen?
20. Hur ser framtiden ut för er i samband med märkningen?
21. Ser ni att det här kan föda någon annan märkning eller initiativ till dessa områden?
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Bilaga 7. Intervju med Ellen Lindblad, Projektledare, Sysav, 15/4-16.
1.

Du gjorde ett examensarbete om återbruk av möbler, hur uppkom den idén?

2. Vad ville du att arbetet skulle leda till?
3. Hur ser du att ditt arbete gjort skillnad?
4. Hur ser du på hållbarhetsarbetet idag i svensk industri/handel?
5.

Finns någon bra affärsmodell för detta?

6. Hur ser du på kunskapen hos gemeneman inom hållbarhet och miljöfrågor?
7.

Känner du till märkningen Miljönär-Vänlig?
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Bilaga 8. Intervju med Marianne Jakobsen, Nordic Marketing
Executive, Interface, 19/4-16.
1.

Vad är företagets vision?

2. Hur arbetar ni med hållbarhet inom företaget?
3. Har ni fått affärsmodeller som är lönsamma?
4. Hur ser ni på fler företags möjligheter att arbeta med hållbarhet?
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Bilaga 9. Interface – Mission Zero
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Mission Zero

Europe, Middle East & Africa

Mission Zero®

Vårt Mål

Våra framsteg

1994 startade vi arbetet att eliminera vår
miljöpåverkan innan 2020. Vi kallar vårt
löfte Mission Zero®. Det påverkar alla
delar av vår verksamhet, så väl design
som produktion.

Vi gör goda framsteg. I Europa är vi nära
noll på flera områden. Vi har sedan 2014
jämfört med 1995 uppnått följande:

Mission Zero var – och är ännu idag –
det mest ambitiösa målet ett företag har
satt inom hållbarhet. Vår grundare Ray
Anderson, liknade det med att bestiga ett
berg högre än Everest.
Vi arbetar mot Mission Zero genom “Sju
målsättningar för en hållbar utveckling”:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Eliminera avfall - eliminera allt
avfall, inte bara stegvis minska den
Noll problematiska emissioner fokusera på utsläpp av molekylära
avfall och giftiga avfallsflöden
Byta till förnyelsebar energi minska vårt energibehov och byta till
förnybar energi
Sluta kretsloppet - omarbeta
processer och produkter så resurser
kan återanvändas
Använda resurseffektiva
transportsystem - använda
transportsätt som avger minimala
utsläpp
Upplysa alla intressenter - skapa
en gemenskap inom och runt
Interface som förstår vår vision
Omarbeta handeln - att fokusera på
att leverera service och värde istället
för material

•
•
•
•
•

98 % reducering av karbon
95 % förnyelsebar energi
93 % reducering av vatten
Inget avfall till deponi
50 % återanvänt eller biobaserat
material i produktion

GlobeScan Sustainability
Leadership Survey
Interface har konsekvent rankats topp tre
av experter i GlobeScan’s undersökning
11 år i rad. Interface är det enda företaget
som blivit rankat topp fem varje år sedan
undersökningen startade för 20 år sedan.
Läs mer om detta på:
globescan.com

Interface Factory, Scherpenzeel

Att förstå vår påverkan

Europe
Vår väg mot Zero i vår verksamhet.
Biogas från
närområdet

Våra utsläpp av
växthusgaser

Produceras i Spakenburg,
bara 35 km från vår
anläggning i Scherpenzeel.
Biogasen är skapad av fiskoch chokladavfall och
används i gasnätet.

Minskad med
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Att förstå fakta

Tackla vår största påverkan

Vi vill hjälpa våra kunder att förstå vilka
produkter som är minst skadliga för miljön.
Miljöpåverkan sker vid varje skede av en
produkts livscykel – från råvaruutvinning,
tillverkning, användning till uttjäning. Vi
beräknar de totala effekterna av varje
produkt genom en livscykelanalys,
som utförs av en oberoende tredje
part, och vi publicerar resultaten i våra
miljövarudeklarationer (EPD).

En textilplattas största miljöpåverkan sker
i utvinningen av de råvaror vi använder
i produktionen. Petroleumbaserade
nylongarn och en precoat av latex är det
som lämnar störst avtryck. Vårt mål är att
helt klippa navelsträngen till olja.

En EPD visar innehållet i produkten och
listar miljöeffekterna som uppstår över
hela dess livscykel. Vi tror att denna
transparens på produktnivå är nyckeln
till att våra kunder kan fatta välgrundade
beslut. EPDer finns tillgängligt för 99 %
av våra produkter på interface.com.
Enligt dessa, av tredje part framtagna,
EPDer lämnar våra produkter det
övergripande lägsta koldioxidavtrycket på
marknaden.

95%

2014

Vår
användning av
förnybar
energi

2014

Vår
vattenanvändning
Vi har minskat
vattenförbrukningen
med 93% sedan
1996.

2014
1996

1996
2014

Vår
energieffektivitet
Energiförbrukningen
per producerad enhet
har minskat med 54%
sedan 1996.

Resterande 7%
används till dryck, dusch,
befuktning, brandövningar
och i restaurangen.
1996

använder

44%

Återvunnet och
biobaserat material

MINDRE GAS

Vi använder radikal innovation för att göra
våra produkter och tjänster mer hållbara,
och letar hela tiden efter alternativa
material och processer för att minska vår
miljöpåverkan. I Europa är 50 % av våra
råvaror återvunna eller biobaserade. 2020
siktar vi på att nå 100%.

2014.

TON

1996

280
0%

98% från 1996 till

använder

8%

MINDRE MATERIAL

Vår extremt effektiva
produktionskedja
Vår nya precoat line producerar
dubbelt så mycket, och med bättre
precision, än tidigare. Dessutom
använder den 44% mindre gas.

45% av våra råvaror är
antingen återvunnet eller
biobaserat.

2014

Vårt avfall till deponi
Mängden som vi
skickar till deponi har
reducerats till noll.

Återvunna och biobaserade material

Mer än två tredjedelar av våra produkter
innehåller 52 - 74 % återvunnet material,
vilket ger goda fördelar när man arbetar
mot Green Building-certifikat. Vi erbjuder
inga produkter med mindre än 35%
återvunnet material.
Återvunnet garn
Tillverkningen av garn är energikrävande
och det används stora mängder
oljebaserade material. 2011 lanserade vi
Biosfera – den första textilplattan med
100 % återvunnet garn på marknaden.
Vi har det största utbudet av textilplattor
tillverkade med 100 % återvunnet garn, i
över 460 olika färgställningar.
Biobaserat garn
Fotosfera lanserades 2012 och är den
första textilplattan tillverkad av 63 %
biobaserat garn. Garnet är tillverkat av
ricinolja och håller samma höga kvalitet
som resten av våra kollektioner. Vårt
mål är att lansera fler produkter med
biobaserat garn i framtiden för att frångå
användningen av oljebaserade material.

Biobaserad baksida
Vi är först någonsin med att ha utvecklat
ett biobaserad baksida för textilplattor.
2015 godkändes den enligt europeisk
standard för prestanda och kvalitet. Detta
visar på hög stabilitet och låg halt flyktiga
organiska ämen (VOC). 2016 siktar vi
på att kunna erbjuda denna lösning i
samtliga kollektioner i Europa.
Biobaserad glasfleece
2013 införde vi ett biobaserat
bindmedel för att hålla samman fibrerna
i glasfleecet som används för att
förstärka våra textilplattor. Det ersätter
formaldehydbindemedelet som är ett
giftigt ämne, och standard i branschen.
Urban Retreat och Net Effect var
våra första produkter med biobaserad
glasfleece. Vi använder nu biobaserad
glasfleece i alla våra produkter och vi har
redan sålt mer än 2 miljoner kvadratmeter
i Europa.

Återvunnen filler
Vi använder kalksten som filler i våra
textilplattors baksidor för att ge dem
stadga. Vi köper in det kalkstensdamm som
blir över vid utvinning för andra ändamål.
På det sättet återanvänder vid ett avfall och
eliminerar miljöeffekterna av att unvinna
ny kalksten till just vår produktion. Sedan
2009 har vi använt med än 100 000 ton
kalkstensdamm, och denna är certifierat
återvunnen av tredje part (Lloyds).
Recycled yarn

Hållbara produkter och tekniker

The Scandinavian Collection

Slumpmässig installation

The Scandinavian Collection är vår första
kollektion där vi använder återvunnen
polyvinylbutyral (PVB) för att ersätta den
syntetiska latex precoaten som binder
samman garnet med baksidan. Genom
att återvinna PVB ur gamla bilvindrutor,
minskar vi koldioxidavtrycket med 80 %
jämfört med latex. Vi planerar att inkludera
PVB i fler produkter.

Vår banbrytande slumpmässiga
installation, som lanserades 2001, tar sin
inspiration från naturen. På samma sätt
som löv skapar slumpmässiga mönster
på marken, ger våra textila plattor ett
slumpmässigt mönster när de installeras
på detta sätt. Det gör installationen
enklare då mönstret på plattorna inte
behöver matchas och det finns inget
behov att kontrollera riktningspilarna på
baksidan av plattan. Resultatet blir en
snabbare installation och mindre spill endast 1 - 2 % jämfört med 3 - 4 % för
andra textilplattor och upp till 12 % för
heltäckningsmattor. Naturliga mönster
innebär också att plattorna enkelt kan
bytas ut.

Microsfera
Vår kollektion Microsfera har det lägsta
koldioxidavtryck på marknaden - mindre
än 3 kg CO2 per m². Den produceras med
polypropengarn som har liten påverkan
på miljön och dessutom inte behöver
någon precoat då det kan fästas direkt
mot baksidan. Med vår Microtuftteknik
använder Microsfera 50% mindre garn än
traditionella mattor utan att kompromissa
med kvaliteten. Dess otroligt låga VOC
utsläpp förbättrar även luftkvaliteten
inomhus avservärt.

TacTiles®
TacTiles har revolutionerat installationen
av golvplattor, minskat miljöpåverkan och
förbättrat kvaliteten på inomhusluften.
Dessa små fyrkantiga klisterlappar fästs
under golvplattorna för att hålla ihop dem
ordentligt, med endast fem gram lim där
konventionellt lim skulle använda 70-110
gram. Miljöpåverkan blir 90 % lägre och
eliminerar behovet av lim, vilket minskar
VOC-utsläppen enormt. Fördelarna med
att använda TacTiles är också att enskilda
plattor lätt kan lyftas, flyttas, bytas ut och
återvinnas utan att skada golvet eller
kräva ny matta i hela rummet.
Microsfera

Hållbara tjänster

Cool Carpet®

ReEntry® Tile Take Back

Medan vi arbetar mot noll utsläpp,
erbjuder vi kunderna möjlighet att
kompensera för koldioxidutsläppen
från våra produkter. Med Cool Carpet
programmet kompenseras utsläppen från
våra produkters hela livscykel genom att
vi investerar i projekt som minskar utsläpp
på andra håll i världen med motsvarande
belopp.

Vårt ReEntry system hjälper oss att sluta
circeln genom att ta tillbaka och återvinna
så mycket end-of-life produkt som möjligt
för att förhindra att mattan hamnar i
deponi. När det är dags att ersätta våra
textilplattor, erbjuder vi att återanvända
eller återvinna dem.

Cool Carpet följer med som standard
för många av våra produkter, bla alla
kollektioner av 100 % återvunnet garn, av
mikrotuftad konstruktion, med biobaserat
innehåll och av random design.

Vi samarbetar med flera företag som
jobbar för att förlänga livslängden på
mattor genom att ge dem till välgörenhet.
Mattor som inte kan återanvändas
återvinns på vår central i Scherpenzeel,
Nederländerna eller skickas för
energiåtervinning. Vår återvinningsprocess
använder avancerad teknik för att
separera de viktigaste komponenterna
i textil plattorna och omvandla dem till
råmaterial för nya produkter.
För att hjälpa kunder att uppfylla sina
egna miljömål, utfärdar vi ett certifikat
som intygar att den kasserade mattan
blivit återvunnen.

ReEntry, Scherpenzeel

Beyond Zero

Net-Works™
Net-Works är det första steget i att
skapa ett slutet kretslopp vid produktion
av textila mattor, genom att återvinna
gamla fiskenät till en värdefull resurs som
minskar behovet av råoljebaserat nylon.
Genom ett samarbete med lokala
myndigheter i Filippinerna och Kamerun
sanerar Net Works stränder och hav från
kasserade fiskenät som skräpar ner och
hotar det marina livet. Samtidigt hjälper
Net Works bybor i fattiga samhällen att
tjäna en extra inkomst.
Detta innovativa, sociala miljöprojekt drivs
av Zoological Society of London (ZSL) i
samarbete med Interface och Aquafil; en
global garnproducent.
Mindre privilegierade byar ökar sina
inkomster, Aquafil får en ny materialkälla
till garntillverkning och vi i vår tur använder
detta garn för att minska miljöpåverkan i
vår produktion.
Läs mer på www.net-works.com

Net-Works Partnership

Hur kan vi hjälpa

Interface kan hjälpa dig ta fram ett golv
med bästa miljömässiga meriter.
Vi kan hjälpa dig med:
•
•
•
•

Tydlig information kring hur du väljer
de mest hållbara produkterna
Underhållsprogram för längsta
möjliga livslängd för dina plattor.
Återanvändning / återvinning av dina
gamla textilplattor
Vi hjälper dig i ditt arbete mot
Green Building-certifieringar såsom
BREEAM, LEED etc.

www.interface.com

