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Abstract  

Title:  Innovation in swedish grocery trade - out of a frugal mindset.  

Authors: Johan Ekstrand and Jonathan Malmberg 

Purpose: This study investigates whether Swedish grocery retailers work with the six 

principles that enable frugal innovation and in such cases, how these grocery retailers work 

with the principles. Further the study investigates the connection between the use of the 

principles and social sustainability. 

Design and methodology: This study used a qualitative approach and the material has been 

gathered from five grocery retailers’ annual reports and websites. Material has also been 

gathered from interviews with the companies' trade organization. 

Findings and conclusions: The investigated companies uses five of six principles and thus 

have the opportunity to use frugal innovation. The companies work with the principles in a 

similar way that are described by Radjou and Prabhu (2016). One example that differs from 

the original is that sustainable solutions also includes solutions directly to public health and 

not only to the environment. Although they work with five principles there is only one 

company that produces a frugal innovation, and that is ICA and their ICA Basics’ collection. 

The connection between frugal innovation´s principles and social sustainability is also found. 

The grocery companies tries to improve the public health by serving customers healthier 

products.  

 

Keywords: Frugal innovation, social sustainability, translating management ideas, grocery 

companies 
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1. Inledning 

Denna studie ämnar undersöka om svenska dagligvaruhandlare arbetar med de sex principer 

som möjliggör för frugal innovation och i sådana fall hur. Frugal innovation är ett tankesätt 

som etablerat sig i utvecklingsländer och vi vill studera förekomsten av dess principer i en 

svensk kontext. Dagligvaruhandeln i Sverige är en bransch som är hårt kontrollerad av lagar 

och regler och arbetet med principerna kan därför försvåras. Frugal innovation och dess 

principer i en svensk kontext är ett outforskat område och är därför valt som studieområde. 

 

1.1 Introduktion 

Befolkningsmängden ökar ständigt och år 2015 var det ungefär 7,3 miljarder människor i 

världen (The World Bank, 2017). Prahalad (2007) beskriver befolkningen som en pyramid där 

de delas in i olika nivåer. Högst upp i toppen (Top of the pyramid, TOP) är de rikaste 

människorna och de är samtidigt klart minst till antalet. Längst ner i pyramiden hittar vi den 

största gruppen som samtidigt är den fattigaste. Denna kategori kallas för “Bottom of the 

pyramid” (BOP) och är de som lever i extrem fattigdom, vilket innebär att de lever på mindre 

än två amerikanska dollar per dag. Den här gruppen bestod år 2007 av cirka fyra miljarder 

människor (Prahalad, 2007). De länder som har en stor del invånare som befinner sig i BOP 

brukar kallas för BOP-länder och hittas främst i Asien, Afrika och Latinamerika (Angot & Plè, 

2015). Kategorin vilken kan kallas för medelklassen håller på att öka, vilket leder till att jordens 

resurser konsumeras i allt snabbare takt. Dagens konsumtion av världens resurser innebär en 

förbrukning av 1,6 jordklot av de naturresurser jorden producerar på ett år, vilket också 

beräknas öka (WWF, 2016). 

Alexander Styhre (2013) argumenterar för att företag i västvärlden i modern tid arbetar med 

något som i litteraturen benämns som slack, vilket innebär att företag använder mer resurser än 

vad som är absolut nödvändigt för att utföra sina uppgifter i organisationen. Slack är ingenting 

nytt utan har tidigare diskuteras av författare så som Hambrick och Snow (1977) 

och Moses (1992). Bueno Merino, Grandval, Upson och Vergnaud (2014) definierar slack som 

“... ett överskott av resurser som gör det möjligt för ett företag att anpassa sig till förändringar 

i sin omgivning och i synnerhet till utvecklingen som äger rum inom yrket.” De menar vidare 

att överskottet kan hjälpa till att skapa hållbara konkurrensfördelar. Att stora företag investerar 

i nyutveckling eller innovation och tänker långsiktigt, har enligt Styhre (2013) blivit det 

moderna tankesättet i väst för att behålla sin konkurrenskraft. I dag finns det funktioner i många 

produkter som egentligen inte är till för att de måste finnas, utan för att skapa ett mervärde för 

kunden (Basu, Banerjee & Sweeny, 2013). Basu et al. (2013) menar att mervärde driver upp 

priserna, vilket leder till att färre och färre har råd att köpa produkterna. De argumenterar vidare 

att de flesta utvecklade länder producerar på ett ohållbart sätt, vilket har lett till brist på resurser, 

en skadad miljö och flera andra negativa konsekvenser. 

Västvärlden räknas till den rikare delen av pyramiden, där stora delar av befolkningen söker 

produkter med ett mervärde, det vill säga ha den nyaste och bästa tekniken (Basu et al., 2013; 

Prahalad, 2007). I den andra delen av pyramiden (BOP) finns de människor som har det 
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ekonomiskt svårt och de som har det värst lever i svält (Prahalad, 2007). Kunderna i BOP-

marknader är priskänsliga och söker oftast prisvärda produkter (Radjou & Prabhu, 2016). Angot 

och Plè (2015) påstår att även TOP-länderna, har sina BOP-marknader och att dessa marknader 

växer. Enligt Angot och Plé (2015) är dessa marknader mindre till antalet invånare och gränsen 

för fattigdom inte lika låg i jämförelse med BOP-länder men att det finns ett behov av billiga 

produkter för att försörja denna växande marknad. Radjou och Euchner (2016) argumenterar 

för att både Europas och USA:s kunder börjar bli mer prismedvetna och hållbarhetsmedvetna. 

Detta leder till en ökad press på västerländska företag att utveckla produkter till ett billigt pris 

som samtidigt bidrar till ökad hållbarhet (Radjou & Euchner, 2016). Det är intressant att tidigare 

forskning inte har undersökt om eller hur företag försöker förse den växande BOP-marknaden 

i västvärlden med billiga och hållbara produkter. Det är även en mänsklig rättighet att ha en 

tillräckligt hög levnadsstandard för familjens hälsa och välbefinnande där mat, kläder och 

bostad ses som de mest essentiella (Mänskliga rättigheter, 2017).   

Sverige var 2015 den sjunde största ekonomin i EU, baserat på BNP (Ekonomifakta, 2017), 

men även ett rikt land som Sverige har en BOP-marknad. I Sverige består BOP-marknaden av 

exempelvis studenter, pensionärer, flyktingar, arbetslösa och andra låginkomsttagare som 

generellt har en låg budget att förhålla sig till (Göteborgsposten, 2015). Vidare i arbetet kommer 

dessa benämnas som de som lever i ekonomiskt utanförskap. Dessa grupper är enbart en 

generalisering och alla inom dessa grupper har naturligtvis inte en svag ekonomi. År 2016 hade 

vi i Sverige grovt räknat 400 000 studenter registrerade på en högskola eller universitet (SCB, 

2016a). Mellan åren 2013–2016 har 320 000 människor sökt asyl (Sveriges radio, 2015). 

Samtidigt kommer pensionärerna i Sverige med en låg ersättningsgrad växa med 20% de 

kommande fyra åren (Sveriges radio, 2015). Det är således en växande befolkningsmängd som 

lever i ekonomiskt utanförskap och som därför borde vara i behov av billiga basprodukter. År 

2016 var det enligt SCB 15 % av Sveriges befolkning som låg i riskzonen för fattigdom (SCB, 

2016b), vilket innebär över en miljon människor. 

Forskning kring innovation riktat mot folk som lever i fattigdom har främst genomförts mot 

BOP-länderna. Kolk, Rivera-Santos och Rufin (2013) menar att intresset för innovationer inom 

BOP-länder har ökat succesivt under det sista årtiondet. I och med det ökade intresset har det 

växt fram flertalet namn på innovationstankesätt som använts av olika forskare från olika BOP-

länder. Det finns således flera olika namn på liknande innovationstankesätt som etablerats 

parallellt från olika BOP-länder. Vissa forskare pratar om frugal innovation (Bound & 

Thornton, 2012; Radjou & Prabhu 2016), andra om jugaad innovation, (Radjou & Prabhu, 

Ahuja, 2012) vissa om BOP-innovation (Prahalad, 2012), ytterligare någon om empatisk 

innovation (Gupta 2012) och även om resource constrained innnovation (Sharma & Iver 2012). 

Det som är gemensamt för samtliga av dessa innovationstankesätt är att de alla utgår från ett 

begränsat kapital både ekonomiskt och materiellt (Pansera & Sarkar, 2016). Det gemensamma 

argumentet för dessa innovationstankesätt är att de fattiga (de som lever i BOP) är en enormt 

stor och oexploaterad marknad på grund av dess låga köpkraft (Pansera & Sarkar, 2016; 

Prahalad, 2010). Dessa innovationstankesätt grundar sig på att de kan möta denna stora 

marknads behov, genom att tillhandahålla produkter eller tjänster av tillräckligt hög kvalitet till 

ett lågt pris (Hall, Matos, Sheehan & Silvestre, 2012; Prahalad & Mashelkar, 2010; George, 

McGahan, Prabhu & Macgahan, 2012). Utifrån dessa grunder har alltså olika benämningar 
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myntats. I denna studie kommer tankesättet frugal innovation studeras närmare, men i en helt 

annan kontext. Det är bra att bära med sig att frugal innovation i grunden bygger på samma 

grundidéer så som jugaad innovation eller resource constrained innovation. Ytterligare beskrivs 

frugal innovation av författare så som Hossain, Simula och Halme (2016), Simula, Hossain och 

Halme (2015) och Radjou och Prabhu (2016) som möjligt att använda sig av inom europeiska 

kontexter. Det har inte artiklar kring jugaad innovation, emphatic innovation eller resoruce 

constrained innovation tidigare nämnt.    

Frugal innovation går ut på att kunna tillverka prisvärda och enkla produkter eller tjänster som 

även de med knappa resurser har råd att köpa (Radjou et al., 2012). Tankesättet har varit riktat 

mot de med låg inkomst och går ut på att eliminera allt överflöd som inte behövs i 

tillverkningen, både materiellt och funktionsmässigt (Zeschky, Widenmayer & Gassmann, 

2011). Frugal innovation som tankesätt har slagit igenom stort i utvecklingsländer, där företag 

lyckats sälja stora volymer till låga priser då efterfrågan efter billigare alternativ varit stort 

(Radjou & Prabhu, 2016). Resultaten av de frugala innovationerna har lett till exempelvis 

minskad fattigdom och svält i utvecklingsländerna, genom att befolkningen sparar pengar på 

att köpa frugala innovationer och har därför råd att köpa något mer (Khan, 2016). 

Bhatti och Ventresca (2013) och Hossain, Simula och Halme (2016) menar att frugal innovation 

och dess liknande tankesätt inte är något nytt. Att tillverka produkter som har alla nödvändiga 

funktioner, med hjälp av knappa resurser, och samtidigt hålla ned priserna har tydliga likheter 

med hur företag arbetade under industriella revolutionen, eller hur länder agerat i krig, när de 

haft brist på olika resurser och ändock lyckats tillverka fullt funktionsdugliga produkter (Radjou 

et al., 2012). Vissa forskare menar att frugal innovation och dess innebörd är framtidens 

innovationstankesätt (Zeschky et al., 2011; Zeschky, Winterhalter & Gassmann, 2014). Andra 

forskare argumenterar för att frugala innovationer även är bättre utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv (Tapia-Fonllem, Corral-Verdugo, Fraijo-Sing & Durón-Ramos, 2013; 

Manno, 2011).  

Tankesättet bygger på tre attribut: prisvärdhet, hållbarhet och kvalitet (Radjou & Prabhu, 2016). 

För att en produkt ska anses vara frugal behöver den vara billigare än alternativen på 

marknaden, men ändå ha fullgod kvalitet gällande funktion, samtidigt som den är hållbar för 

miljön. Produktens kvalitet är kopplat till dess funktion och behöver exempelvis inte vara 

estetiskt tilltalande. Radjou och Prabhu (2016) menar att frugal innovation möjliggörs genom 

att arbeta efter några eller alla av de sex principer som författarna skapat. Tankesättet har 

tidigare främst använts inom teknikbranschen, men denna studie kommer undersöka om 

tankesättets principer används inom svensk dagligvaruhandel och i sådana fall hur. Sahlin och 

Wedlin (2008) menar att ett tankesätt som fått stor uppmärksamhet brukar sprida sig och kan 

bli översatta av företag i andra kontexter. Både Sahlin och Wedlin (2008) och Abrahamson 

(2006) argumenterar för att ett tankesätt som blir översatt till en annan kontext kan bli 

modifierat för att passa in i den nya kontexten. Eftersom Sverige har över en miljon invånare 

som är i riskzonen för fattigdom (SCB, 2016), vilket skulle kunna klassas som Sveriges egna 

BOP-marknad, är det möjligt att behovet av frugala innovationer finns i Sverige.  
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1.2 Problematisering 

Forskning om frugal innovation har hittills mest kretsat kring produkter inom teknikbranschen 

som förbättrar vardagen för den fattiga befolkningen i utvecklingsländer (Radjou & Prabhu, 

2016; Khan, 2016). Det som hittills har klassats som frugala innovationer har kopplats ihop 

med en positiv miljöpåverkan på grund av en minskad resursanvändning, men även en positiv 

social påverkan eftersom innovationerna minskat exempelvis fattigdom och svält i 

utvecklingsländerna (Khan, 2016). Vi ställde oss därför frågan varför tidigare forskning inte 

undersökt just dagligvaruhandeln. Denna bransch borde ha stor möjlighet att minska svält. I 

dagligvarubranschen inkluderar vi de butikskedjor som säljer livsmedel som främsta prioritet. 

Aktörer som också säljer livsmedel, men som exkluderas i denna studie, är bland annat 

restauranger, caféer och servicestationer. De stora dagligvaruhandlarna i Sverige har egna 

märkesvaror och utvecklar således egna produkter, likt livsmedelsproducenter. 

Dagligvarubranschen är intressant eftersom frugala innovationer endast ska ha de nödvändiga 

funktionerna, men vad har livsmedel för funktioner? Vilka av funktionerna kan tas bort utan att 

kvaliteten sjunker? Önskar ett segment svenska kunder hellre att dessa funktioner försvinner så 

att priset på produkterna kan sänkas? 

En telefon kan ha många funktioner, såsom att det går att skicka meddelanden, ringa, använda 

internet, kamera och ficklampa. Om kunderna endast vill kunna ringa med mobilen blir de andra 

funktionerna överflödiga. Tillverkaren skulle då kunna ta bort de funktionerna utan att 

kvaliteten för kunden försämras. Inom livsmedel är det troligtvis inte lika lätt. Vad kan 

tillverkaren plocka bort från exempelvis en kyckling för att sänka priset, men ändå behålla 

kvaliteten? Finns det överhuvudtaget möjligheter att arbeta frugalt i livsmedelsbranschen och 

hur gör företagen i så fall? Livsmedelsbranschen i Sverige är dessutom hårt kontrollerad av 

lagar och regler. Det innebär att möjligheterna till frugal innovation kan vara begränsade, 

eftersom regler mellan länder kan skilja sig åt. 

Frugal innovation har i grunden ett socialt syfte då tankesättet är designat för att tillgodose 

BOP-marknaderna med prisvärda produkter (Basu et al., 2013). En studie som undersökt hur 

frugal innovation främjar social hållbarhet är skriven av Khan (2016). Forskaren har undersökt 

kopplingen mellan frugala innovationer och social hållbarhet genom att undersöka åtta 

praktikfall. Khan (2016) kom fram till att det fanns ett positivt samband, där teman på social 

hållbarhet exempelvis var basbehov, trygghet, säkerhet, livskvalitet, social rättvisa, mänsklig 

värdighet, anställning och minskad fattigdom.  

Frugal innovation och dess påverkan på social hållbarhet har hittills enbart fokuserat på 

utvecklingsländerna. Hossain et al. (2016) menar att frugal innovation ökar konkurrensen på 

marknaden då priserna pressas nedåt, vilket möjliggör för helt nya kundgrupper att konsumera, 

som i sin tur har en positiv påverkan på den sociala hållbarheten. Samtidigt menar Radjou och 

Euchner (2016) att västerländska kunder har blivit mer prismedvetna och hållbarhetsmedvetna 

i deras val av produkter. Det finns alltså incitament för att frugala innovationer skulle behövas 

här i västländerna, men hittills har vi inte lyckats identifiera någon relevant forskning om frugal 

innovation i Sverige.  

Hossain et al. (2016) anser att frugal innovation har möjlighet att etablera sig globalt på grund 

av den ökande befolkningsmängden, globala uppvärmningen och den växande efterfrågan av 
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hållbarhet av olika slag. Simula et al. (2015) menar att möjligheten att etablera sig globalt har 

att göra med bland annat en låg tillväxttakt i utvecklade länder, ökade miljökrav samt en 

åldrande befolkning som samhället måste ta hand om. Det är dock inte enkelt att översätta det 

frugala tankesättet från utvecklingsländerna till de västerländska företagen. Abrahamson (2006) 

menar att det för företag inte handlar om att översätta tankesätt rakt av, utan att tankesättet bör 

anpassas utifrån kontexten så tankesättet kan fungera i den nya kontexten. Det vill säga att 

tankesättet kan vara aningen modifierat i en ny kontext. Angot och Plè (2015) påvisar flera 

utmaningar som de västerländska företagen måste hantera vid en översättning av frugal 

innovation, exempelvis: gå från de traditionella innovationstankesätten, hårdare krav på 

produkterna i västländerna, ovilja att köpa produkterna då det ses som en nedgradering, samt 

kannibalisering av de befintliga produkterna.  

Frugal innovation och dess liknande tankesätt, så som resource constrained innovation, jugaad 

innovation och empathic innovation, grundar sig alla på att erbjuda kunder produkter eller 

tjänster till en tillräckligt hög kvalitet, men till ett lågt pris (Hall et al., 2012; Prahalad & 

Mashelkar, 2010; George et al., 2012). Detta tycks gå emot det innovationstänk som verkar 

råda inom livsmedelsindustrin. Costa, Dekker, Beumer, Rombouts och Jongen, (2001) och 

Costa, Schoolmeester, Dekker och Jongen (2007) menar att dagens konsumenter är krävande 

gällande mat. De menar att konsumenterna vill ha unika smaker, men att de även blivit allt 

noggrannare med vad de äter och söker en diet anpassat till sina individuella behov. 

Livsmedelsindustrin beskrivs av Costa och Jongen (2006) som en bransch som är relativt 

mogen och därför långsamt växande gällande forskning och utveckling. De individuella 

behoven som blir allt mer krävande innebär att företagen måste anpassa produktutvecklingen 

mot kundernas behov vilket innebär att företagen måste ta till tekniska lösningar och 

affärsmodeller för att nå kundernas krav (Sarkar & Costa, 2008). Exempel på tekniska lösningar 

som bidragit till framsteg är nanoteknik och bioteknik (Sarkar & Costa, 2008). En lösning som 

tagits fram till krävande kunder inom livsmedelsindustrin är det som kallas för Functional food 

(Sarkar & Costa, 2008). Functional food är mat som skapar ett mervärde för kunden och maten 

är inte enbart till för att tillfredställa hungern, utan även för att förhindra sjukdomar och öka 

kundernas fysiska och mentala välbefinnande (Siro, Kapolna, Kápolna & Lugasi, 2008). 

Functional food som erbjuder ett mervärde är också dyrare än ”vanliga” livsmedelsprodukter 

(Siro et al., 2008). Med detta sagt verkar det som att innovationsutvecklingen inom matindustrin 

har visat sig vara i behov att utveckla produkter med ett mervärde för kunden. Frugal innovation 

i sin tur vill istället minimera antalet funktioner och att priset ska vara lågt (Radjou & Prabhu, 

2016; Bound & Thornton, 2012). Dessa två innovationstankesätt går således emot varandra. 

Det blir därför intressant att undersöka om svenska dagligvaruhandlare arbetar efter de sex 

principerna som möjliggör för frugal innovation och i sådana fall hur. Då forskning visar på att 

frugal innovation har möjlighet att etablera sig i Europa (Hossain et al., 2016; Simula et al., 

2015; Angot & Plé, 2015) samtidigt som forskning inom den studerande branschen hittills 

funnit att utvecklingen går mot produkter med ett mervärde (Siro et al., 2008; Sarkar & Costa, 

2008; Costa & Jongen, 2006) ses detta som ett spännande område att utforska. 

Hossain et al. (2016) menar att frugala innovationers kunder kan ha olika preferenser beroende 

av kontext. De menar att vissa kunder är intresserade av produkten för att de inte har råd med 

andra alternativ, men att det även finns de som köper de billigaste alternativen för att de inte 
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vill spendera mer än vad som behövs. Ett exempel som visar på att kontexten har betydelse för 

vilken frugal innovation som behövs är M-pesa. M-pesa är ett banksystem som tillåter 

användarna att föra över pengar och göra betalningar med telefonens SMS-tjänst (Hughes & 

Lonie, 2007). Innovationen har slagit igenom i Kenya och Tanzania (Jack & Suri, 2011). Den 

här innovationen kommer troligtvis inte etablera sig i västländerna då det redan finns billiga 

och elektroniska banktjänster och de flesta har bankkort (Hossain et al., 2016). Samtidigt finns 

det frugala innovationer som fått genomslag på den västerländska marknaden, exempelvis en 

ultraljudsmaskin som gjordes i Kina (Hossain et al., 2016). Alla länder har som redan nämnt 

sina BOP-marknader, men dessa verkar ha olika behov. Sverige har bättre infrastruktur, 

utbildningsmöjligheter, ekonomi etc. än flera utvecklingsländer och av den anledningen kan de 

behöva arbeta på olika sätt för att främja landets sociala hållbarhet. Till exempel är svält några 

länders stora problem medan ett annat lands problem kan vara att minska andelen överviktiga. 

Forskare menar att frugal innovation likväl skulle kunna fungera i en västerländsk kontext 

eftersom alla länder har egna BOP-marknader. Vi ställer oss kritiska till detta, då en svensk 

kontext skiljer sig mycket åt mot en indisk eller kinesisk kontext, exempelvis för att det inte 

alls är lika många som lever i fattigdom och svält i Sverige. Vi är även tveksamma till om 

efterfrågan av dessa billiga produkter verkligen finns i en västerländsk kontext, i det här fallet 

Sverige, då Siro et al. (2008), Sarkar och Costa 2008), Costa et al. (2001) och Costa et al. (2007) 

menar att kunder söker produkter med ett ökat mervärde inom livsmedelsindustrin. Trots dessa 

tveksamheter ses ändå möjligheter i att undersöka om frugal innovation kan utnyttjas inom den 

svenska dagligvaruhandeln, då forskningen menar att det borde fungera (Hossain et al., 2016; 

Radjou & Prabhu, 2016; Angot & Ple, 2015). Denna studie kommer därför undersöka om de 

principer som möjliggör frugal innovation används inom dagligvaruhandeln i Sverige, och i 

sådana fall hur, då forskare anser att behovet finns även i västerländska kontexter (Hossain et 

al., 2016; Radjou & Prabhu, 2016; Angot & Ple, 2015; Simula et al., 2015). Då tidigare studier 

visat att frugala innovationer främjat social hållbarhet, med exempelvis minskad fattigdom och 

svält, vill vi även undersöka hur den kopplingen ser ut i en svensk kontext. 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka om svenska dagligvaruhandlare arbetar efter de sex principer som 

möjliggör frugal innovation och i sådana fall hur de arbetar med principerna. Med "hur" menar 

vi om det är någonting som görs specifikt inom svensk dagligvaruhandel, om det lett till någon 

frugal innovation, samt hur företagen arbetar med principerna för att eventuellt främja social 

hållbarhet, vilket tidigare studier i andra kontexter visat. 

Vårt praktiska bidrag är att visa på användningen av de frugala principerna inom svensk 

dagligvaruhandel. Vårt teoretiska bidrag är att vi kompletterar tidigare forskning genom att 

undersöka tankesättets användning, möjligheter och begränsningar i en västerländsk kontext. 

1.4 Frågeställning 

Arbetar svenska dagligvaruhandlare med de sex principer som möjliggör för frugal innovation 

och i sådana fall hur? 
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2. Referensram 

Referensramen är uppbyggd på fyra olika delar: 2.1 förklarar hur företag kan översätta ett 

tankesätt från en kontext till en annan. Under 2.2 kommer tankesättet frugal innovation 

förklaras och hur företag kan arbeta utifrån sex olika principer för att möjliggöra för 

tankesättet. Del 2.3 kommer redogöra för vilken koppling frugal innovation har till social 

hållbarhet. Kapitlet avslutas med en analysmodell som visar på samspelet mellan faktorerna 

som diskuterats i kapitlet. 

 

2.1 Att översätta ett tankesätt från en kontext till en annan 

I denna studie undersöks om frugal innovations principer används av svenska 

dagligvaruhandlare och i sådana fall hur. Innovationstankesättet skiljer sig mot hur utvecklade 

länder är vana med att arbeta med innovation, då tankesättet grundar sig på de begränsade 

resurstillgångar som brukar råda i BOP-länder (Angot & Plé, 2015; Radjou & Prabhu, 2016). 

Ett tankesätt som fungerat bra och fått stor uppmärksamhet brukar ofta sprida sig (Sahlin & 

Wedlin, 2008). Enligt Sahlin och Wedlin (2008) leder detta till att tankesättet förflyttar sig till 

olika kontexter och kan därför bli implementerat på ett sätt som inte är exakt som ursprungsidén. 

De menar vidare att en idé inte bara sprider sig i ett tomrum, utan den blir aktivt överförd och 

översatt av andra aktörer som har en annan tradition och en annan idé. När företag översätter 

en idé brukar det gå under beteckningen imitation, men denna imitation blir alltså tolkad och 

översatt av företaget och dess medarbetare. Att imitera handlar därför inte enbart om att kopiera 

utan även att förändra och förnya (Sahlin & Wedlin, 2008; Lillrank, 1995). Även Latour (1986) 

menar att tankesätt som översätts kan modifieras genom att lägga till eller ta bort saker som inte 

hör till ursprungsidén, för att få det att passa sin kontext. 

Idéer såsom exempelvis modeller eller principer kan alltså bli överförda, modifierade och 

omskapade på ett nytt sätt när de byter kontext (Sahlin & Wedlin, 2008; Lillrank, 1995; Latour, 

1986). På grund av att dessa idéer har blivit översatta många gånger och därför blivit omtolkade 

på olika vis kan det vara svårt för företag att hitta ursprungsidén (Sahlin & Wedlin, 2008). Vad 

som gjorde att idén växte sig stark från början och vad ursprungsidén var kan därför vara svår 

att finna (Sahlin & Wedlin, 2008). Det som gör att en idé får uppmärksamhet är istället hur idén 

transporteras, vem som överför idén, vilka som stödjer idén, hur idén är formulerad samt i 

vilken tid idén kommer (Czarniawska & Joerges, 1996; Røvik, 1998). 

När frugal innovation framfördes i litteraturen som tankesätt, diskuterades det till en början hur 

tankesättet kunde hjälpa de fattigaste i utvecklingsländerna att ha råd med produkter. 

Framstående forskare såsom Khan (2016), Radjou och Prabhu (2016) och Hossain et al. (2016) 

argumenterar för att tankesättet inte längre enbart är kopplat till utvecklingsländer, utan att det 

likväl kan implementeras i västvärlden. 
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2.2 Frugal innovation 

I problematiseringen diskuterade vi frugal innovation och att liknande tankesätt etablerats 

parallellt från olika BOP-länder så som jugaad innovation (Bound & Thornton, 2012; Radjou 

& Prabhu, 2016), resource constrained innovation (Sharma & Iver, 2012) och emphatic 

innovation (Gupta, 2012). Dessa tankesätt grundar sig på att tillverka produkter eller tjänster av 

en tillräckligt hög kvalitet, till ett lågt pris (Hall et al., 2012; Prahalad & Mashelkar, 2010; 

George et al., 2012). 

För att inte blanda ihop dessa tankesätt med andra innovationstankesätt, diskuteras nedan några 

av de innovationsområden som är lika, men inte är specifikt riktade mot BOP-marknader. De 

olika innovationstankesätt som majoriteten av forskning inom liknande områden diskuterar är 

främst störande innovation (disruptive innovation), smvänd innovation (reverse innovation), 

Kostnadsinnovation (cost innovation) och frugal innovation (frugal innovation). 

• Störande innovation bygger på hur företag kan störa konkurrenter på marknaden 

(Christensen, 2013). Alla innovationer är alltså störande innovationer. Ett exempel på 

en störande innovation skulle kunna vara elbilar som konkurrerar med en helt ny teknik 

i relation till de bensindrivna bilar som redan finns på marknaden. 

• Omvänd innovation handlar om att företag etablerar en innovation på en marknad som 

tidigare haft genomslag på en annan marknad (Zeschky et al., 2014). Exempelvis om ett 

företag etablerar billiga nudlar i Indien som sedan även får genomslag i Australien.  

• Kostnadsinnovation satsar på att sänka priser och etablera sig på marknaden genom att 

enbart minimera kostnaden för en befintlig produkt genom bland annat stora volymer 

eller billig arbetskraft (Williamson, 2010). Det kan till exempel göras genom att föra 

produktionen utomlands om det är billigare att producera där. 

• Frugal innovation bygger på att tillverka en produkt med enbart de nödvändiga 

funktionerna (Zeschky et al., 2011) och där prisvärdhet, kvalitet och hållbarhet är 

tankesättets grundstenar (Radjou & Prabhu, 2016). Frugala innovationer kan också 

produceras i stora volymer och med billig arbetskraft, men för att ses som en frugal 

innovation ska enbart de nödvändiga funktionerna finnas med. Exempelvis ses “nya” 

Nokia 3310 som en frugal innovation där mängder av funktioner tagits bort som finns 

på exklusiva telefoner, såsom iPhone 6 och Samsung S7. 

Frugal innovation går ut på att kunna tillverka prisvärda och enkla produkter som även de med 

knappa resurser har råd att köpa. Konceptet går ut på att eliminera allt överflöd som inte behövs 

i tillverkningen, exempelvis minska resursanvändningen, både materiellt och funktionsmässigt 

(Zeschky et al., 2011). Likt Zeschky et al. (2011) menar Prahalad (2012) att hela verksamheten 

behöver avskalas, där aspekter som tillverkning, logistik, distribution och bränsletillförseln 

inkluderas. Frugal innovation innebär inte nödvändigtvis att produkter skall vara billiga, men 

de ska vara billigare än alternativa produkter. Exempelvis är inte en nytillverkad bil billig 

oavsett om den tillverkas frugalt eller ej. Frugala innovationer behöver inte heller vara av 

absolut högsta kvalitet, utan istället handlar konceptet om att skapa en produkt med tillräckligt 

god kvalitet, som är utvecklad på ett kostnadseffektivt sätt, till en prisvärd nivå för att skapa det 

bästa värdet för kunden (Radjou & Prabhu, 2016). Då frugal innovation fortfarande är ett 

relativt nytt tankesätt finns det flertalet definitioner. Den definition som vidare kommer 
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användas är Radjou och Prabhus (2016). De är två praktiker som tagit fram principerna som 

studien undersöker och därför är det lämpligt att använda deras definition. Praktikerna Radjou 

och Prabhu är även refererade i flertalet artiklar kring frugal innovation av författare så som 

Bound och Thornton (2012), Hossain et al. (2016), Simula et al. (2015), Khan (2016), Angot 

och Plé (2015) och Basu et al. (2013). 

“Det är en förmåga att göra bättre med mindre genom att skapa mer affärs och socialt värde 

samtidigt som man minimerar användandet av resurser såsom energi, kapital och tid” 

(Radjou & Prabhu, 2016 s.12). 

2.2.1 Möjligheter och utmaningar för frugal innovation  

Författare såsom Ray och Ray (2010) och London och Hart (2004) menar att det krävs en hel 

del av företagen i västvärlden för att lyckas implementera ett frugalt tankesätt i verksamheten. 

Omställningen och skiftet från att tillverka dyra, komplicerade produkter till att tillverka billiga 

och enkla produkter kan vara svårt, men inte omöjligt. Ett av tipsen som Radjou och Prabhu 

(2016) lyfter upp är att ta användning av människor som är vana att jobba frugalt. Författarna 

menar att människor som lever i utvecklingsländer är vana med att ha en begränsad tillgång till 

resurser och därmed vana med att tillverka på ett helt annat sätt än vad människor i västvärlden 

har. 

Lyckas ett företag att implementera tankesättet frugal innovation i verksamheten kan det 

fortfarande innebära en risk för företaget. Utökar ett företag sitt sortiment med frugala 

innovationer finns det en risk att försäljningen av företagets andra produkter minskar, detta 

fenomen kallas för kannibalism (Zeschky et al., 2011; Angot och Plè, 2015). Angot och Plè 

(2015) nämner ytterligare en utmaning med implementering av frugal innovation i västvärlden, 

vilket är att västländerna har andra krav på produkterna. Ett exempel är bilen Tata Nano som 

blivit en stor succé i utvecklingsländerna på grund av dess prisvärdhet. Dock lever bilen inte 

upp till de säkerhetskrav som västerländska företag ställer på bilar (Zeschky et al., 2011). 

Tatamotors, tillverkaren av Tata Nano, arbetar därför för att hitta en lösning för att leva upp till 

de västerländska säkerhetskraven (Zeschky et al., 2011). Ytterligare en utmaning med frugal 

innovation är att kundernas preferenser kan skilja sig åt och därför kan kunder i rikare länder 

se billiga produkter som en nedgradering (Angot & Plé, 2015). Som det visar sig finns det 

utmaningar med att förflytta ett tankesätt till en ny kontext, vilket kan påverka hur företagen 

översätter och modifierar frugal innovation. 

2.2.2 Frugal innovation och dess principer 

Västvärlden har efter andra världskriget arbetat efter ett innovationskoncept som inneburit 

”more with more and bigger is better” vilket pressat priserna uppåt (Radjou et al., 2012). 

Företag har slösat med resurser för att skapa så bra innovationsmöjligheter som möjligt för att 

ligga i framkant med forskning och utveckling (Styhre, 2013; Bueno Merino et al., 2014). Detta 

har lett till att det finns ett överflöd av varor som kunder inte har råd med, vilket innebär att 

utbudet är större än efterfrågan. Det verkar således finnas ett behov av frugala innovationer, då 

tankesättet enligt Hossain et al. (2016) leder till produkter som fler har råd att köpa. Att byta 

från konceptet ”more with more and bigger is better” till ”how to do more with less” innebär 
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att västerländska företag måste förändra sina tankesätt. Företag i västvärlden som vill börja, 

eller redan har börjat med frugal innovation måste därför vara beredda på den stora 

omställningen från avancerade dyra produkter till prisvärda och enkla produkter med tillräckligt 

god kvalitet (Ray & Ray, 2010; London & Hart, 2004). Författare spekulerar kring att behovet 

bör finnas på grund av att exempelvis västerländska kunder blir allt mer hållbarhetsmedvetna 

(Radjou & Euchner, 2016) och att antalet i ekonomiskt utanförskap i västvärlden ökar (Radjou 

& Prabhu, 2016). De frugala innovationer som etablerat sig i USA eller i västerländska 

kontexter har hittills varit tillverkade i utvecklingsländer och sedan fått genomslag på de 

västerländska marknaderna. Radjou och Prabhu (2016) menar att frugal innovation bygger på 

en enkel formel: 

Mer värde (för konsumenter, aktieägare och samhället) 

Färre resurser (naturresurser, kapital och tid) 

Denna formel visar på att företag skapar mer värde för kunder, ägare och samhället när 

resursanvändningen minskar. Värde kan delas upp i tre attribut enligt Radjou och Prabhu 

(2016); nämligen prisvärdhet, kvalitet och hållbarhet. Enligt författarna har de tre attributen alla 

blivit viktiga för västerländska kunder. Radjou och Prabhu (2016) har skapat sex principer som 

bygger på dessa tre attribut. De menar att om företag lyckas följa några eller alla principer kan 

de möjliggöra för frugal innovation och dra nytta av tankesättets fördelar. Nedan presenteras 

dessa sex principer. 

2.2.2.1 Engagera och upprepa  

Den första principen handlar om att engagera sig och vara nära sina kunder hela tiden. Tanken 

med den här principen är att hela tiden ta hjälp av kunder kring vad det är för produkt eller 

tjänst de faktiskt vill ha (Radjou & Prabhu, 2016). Att tillverka en produkt som ingen vill ha är 

meningslöst. Det är kunden som vet bäst, det är de som ska konsumera och det är därför viktigt 

att engagera sig och förstå vad kunden söker för produkt och utveckla eller tillverka en produkt 

med just dessa funktioner. Produkten skall inte innehålla några onödiga funktioner eller tillägg 

som ökar komplexiteten och priset för kunden (Radjou & Prabhu, 2016). Radjou och Prabhu 

(2016) menar att istället för att använda sig av den trångsynta forskningen och utvecklingen 

som lutat sig tillbaka på forskare som sitter på ett labb och försöker chansa och gissa sig fram 

till vad kunderna vill ha, innebär “engagera och upprepa” att ta reda på vad kunderna söker 

genom att göra olika kundundersökningar.   

Radjou och Prabhu (2016) menar att det är en utmaning för forsknings- och 

utvecklingsingenjörer att ändra sitt sätt att tänka kring produktutveckling. De menar att många 

av de västerländska ingenjörerna är upplärda att tillverka dyra, avancerade och komplexa 

produkter som kunderna egentligen inte behöver. För att stärka argumentet visar forskarna på 

ett exempel med Microsoft Word. De påstår att de flesta kunder av datorprogrammet enbart 

använder sig av 10 % av alla de funktioner som programmet erbjuder. Det i sin tur leder till 

dyra kostnader för företagen på grund av den tid det tagit att utveckla alla dessa funktioner, men 

också för kunderna som får betala mer för funktioner de inte använder. 

Förutom att företag måste utveckla en ny forsknings- och utvecklingsstrategi för att övervinna 

sina svagheter måste företagen lyckas engagera kunderna genom hela produktens livscykel 
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(Radjou & Prabhu, 2016). Det handlar om att hela tiden ha kontakt med kunden. Kunder kan 

förändra sitt behov och då måste även produkten förändras. Behovet av att hela tiden vara 

beredd på oväntade förändringar och hela tiden utveckla produkten efter kundens krav är 

således viktigt, argumenterar Radjou och Prabhu (2016) för. 

2.2.2.2 Tänja tillgångarna  

Princip två är inriktad på att förstå hur frugal innovation som koncept erbjuder en fördel 

gentemot andra innovationstyper (Radjou & Prabhu, 2016). Första principen var enbart inriktad 

mot hur företag tillverkar efter kundens behov och hur produkten designas för att skapa värde, 

men det är så mycket mer som behövs. Till exempel hur produkten skall packas, distribueras 

och levereras till kunden på så kort tid som möjligt (Radjou & Prabhu, 2016). Målet med 

principen “tänja tillgångarna” är att spara pengar, resurser och tid. Detta görs genom att använda 

sig av nya sorters material (exempelvis mer miljövänliga eller återvinningsbara) eller nya 

verktyg (såsom robotar eller liknande som snabbar på tillverkningen) och till och med något 

som Radjou och Prabhu (2016) benämner som ”reshoring” vilket går ut på att produktionen 

sker i samma land som försäljningen. Reshoring ses därför som en motsats mot offshoring då 

företag flyttat sin produktion utomlands för att tjäna pengar på billig arbetskraft. Reshoring 

innebär att företagen använder lokala tillverkare, dels för att tjäna tid, men också för att förbättra 

miljön med minskade transporter. Reshoring, nya verktyg och nya material i tillverkningen 

leder till att företag kan spara just pengar, resurser och tid. På det här sättet skapas också 

möjligheter för företaget att producera och sälja en produkt till en allt mer krävande marknad, 

som både vill ha produkten billigt och fort, menar Radjou och Prabhu (2016). 

2.2.2.3 Skapa hållbara lösningar  

Princip tre handlar om att skapa hållbara produkter eller lösningar. Radjou och Prabhu (2016) 

menar att befolkningen år 2030 kommer att förbruka två hela jordklot av de naturresurser jorden 

klarar av att producera på ett år. Samtidigt som världens resurser förbrukas i en allt högre takt 

växer också befolkningsmängden. Författarna menar att behovet av mer hållbara lösningar är 

absolut nödvändigt, snarare än något frivilligt för företagen. Kunder blir allt mer 

hållbarhetsmedvetna och söker produkter som är bättre för miljön och som kan återanvändas 

eller återvinnas (Radjou & Prabhu, 2016).  

Den tidigare dominanta produktions- och konsumtionsmodell som använts har gått ut på att 

företag tillverkar en produkt som sedan en kund konsumerar och slänger. Radjou och Prabhu 

(2016) menar att både kunder och företag på senare tid börjat reducera, återvinna och 

återanvända produkter. Ett exempel som författarna lyfter fram är Tarkett, som är ett företag 

som använder trä i sin tillverkning (som är en naturtillgång) och kände att deras påverkan på 

samhället inte var bra. Tarkett har lagt om sin strategi, där produkterna tillverkas enbart med 

miljövänliga komponenter och att materialet kan återvinnas. De har även förändrat sin 

produktionsprocess, vilket innebär att de förbrukar både mindre vatten och energi (Radjou & 

Prabhu, 2016).  
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2.2.2.4 Forma kundens beteende  

Radjou och Prabhu (2016) menar att det inte enbart är företagen som behöver arbeta med 

hållbarhet. Kunderna har också en viktig roll. Kunder slösar i många fall på resurser vilket har 

blivit ett stort problem. Kunder blir allt mer noggranna och medvetna över de val de gör vid 

inköp av någon produkt, men att de i själva verket ofta slösar på resurser utan att kanske veta 

om det (Radjou & Prabhu, 2016). Författarna menar att det därför är viktigt för företag att nå ut 

till sina kunder kring hur kunderna kan vara mer resurssmarta. På detta sätt kan företag påverka 

sina kunder hur de konsumerar eller återvinner/återanvänder en produkt och minska på onödigt 

slösande av resurser. Radjou och Prabhu (2016) påstår att kunderna själva ofta inte har 

informationen eller kunskapen som krävs för att göra det ”rätta” hållbara valet och därför bör 

företag utnyttja varje möjlighet som finns till att påverka kundens beteende. Det kan göras 

exempelvis genom att identifiera hur kunder använder produkten och sedan föreslå en lösning 

för hur kunden kan göra istället på ett mer hållbart sätt. 

2.2.2.5 Samskapa värde tillsammans med kunden  

Samskapa värde tillsammans med kunden handlar om att företag tillsammans med sina kunder 

skapar en produkt eller tjänst, vilket innebär att kunden kan vara med från start till mål i 

utvecklandet (Radjou & Prabhu, 2016). Det som skiljer den här principen från "engagera och 

upprepa" är att här inkluderas kunden i tillverkningen istället för att endast utgå från kundernas 

åsikter i olika kundundersökningar. Enligt Radjou och Prabhu (2016) är en “prosumer” en kund 

som är motiverad att hjälpa företaget att utveckla en frugal produkt eller tjänst, vilket suddar ut 

de traditionella gränserna där företag tillverkar och kunden konsumerar. Fördelen är inte enbart 

att kunden själv får möjlighet till att skapa en produkt den behöver, utan företagen får också 

användning för kundens kunskap och idéer. Författarna menar att kunder eller så kallade 

prosumers inte enbart kan hjälpa till med att komma på idéer och utveckla produkter, utan kan 

också hjälpa till med marknadsföringen. En kund eller prosumer som är nöjd med en produkt 

sprider snabbt ett gott rykte om företaget. En kund som sprider ett gott rykte om en produkt 

eller tjänst gör det både bättre, billigare och snabbare än vad företaget själva skulle gjort 

(Radjou & Prabhu, 2016). 

2.2.2.6 Skaffa innovativa vänner  

Radjou och Prabhu (2016) menar att det inte enbart är kunderna som kan hjälpa företagen att 

göra ”better with less” utan att även andra externa intressenter såsom leverantörer och 

distributörer, men även konkurrenter. I en intervju med Navi Radjou betonar Beth Comstock, 

vice VD på GE (General Electric) vikten av att utnyttja dessa externa intressenter.   

”Det finns miljoner smarta människor där ute - rastlösa entreprenörer, genier och 

passionerade forskare - med briljanta idéer och lösningar… Vi vill att våra forsknings och 

utvecklingsenheter och marknadsföringsenheter ska utnyttja denna “Globala hjärna.”” 

(Radjou & Prabhu, 2016 s. 150) 

Likt citatet argumenterar Radjou och Prabhu (2016) för att det är viktigt att ta hjälp och 

samarbeta med de externa intressenter som finns. Författarna menar att termen “kunskap är 

makt” inte längre gäller, utan det idag är att dela med sig av kunskap som är makt. Genom att 
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ta hjälp och sprida den kunskap som finns kan utvecklingen av produkter bli både effektivare 

och snabbare. Författarna menar att företag inte kan lösa de komplexa problem som finns själva. 

Många företag investerar idag hiskeliga summor på forskning och utveckling och ytterligare 

stora summor på att kräva patent för att skydda dessa innovationer. Radjou och Prabhu (2016) 

menar att företag istället borde dela med sig av de nya idéerna med sina externa intressenter så 

att de tillsammans kan tillverka resurseffektiva lösningar. I tabell 1 presenteras en 

sammanfattning av de sex olika principerna. 

Frugal princip Egenskaper 

1. Engagera och upprepa Engagera sig och vara nära sina kunder hela tiden. 

2. Tänja tillgångarna Spara pengar, resurser och tid genom att använda 

sig av nya verktyg, nytt material och reshoring 

(motsats till offshoring). 

3. Skapa hållbara lösningar Skapa hållbara produkter, tjänster eller lösningar. 

Exempelvis genom reducering av funktioner i 

produkten och återvinning/återanvändning. 

4. Forma kundens beteende Hur företag kan påverka sina konsumenters 

beteende mot ett mer hållbart sätt. 

5. Samskapa värde 

tillsammans med kunden 

Företag skapar tillsammans med sina kunder en 

produkt eller tjänst från början till slut. 

6. Skaffa innovativa vänner Ta hjälp av externa intressenter (leverantörer, 

distributörer, konkurrenter) för att skapa så bra 

möjligheter som möjligt att skapa "better with 

less". 

Tabell 1. Frugala principer och dess egenskaper. 

2.3 Frugal innovation och dess relation till social hållbarhet  

Social hållbarhet har ingen entydig definition ännu (Khan 2016; Dempsey, Bramley, Power & 

Brown, 2011; Eizenberg & Jabareen, 2017). Social hållbarhet handlar enligt Sachs (1999) om 

att förbättra välbefinnandet, livskvaliteten och tillgodose de basbehov vi människor har 

gällande exempelvis produkter och tjänster. Enligt Brundtlandrapporten innebär hållbar 

utveckling att möta behovet av nuvarande generation utan att kompromissa möjligheten för 

kommande generationer att möta deras behov (Brundtland & Khalid, 1987). Chiu (2003) har 

baserat sin definition av social hållbarhet utifrån Brundtlandrapporten och menar att social 

hållbarhet innebär “...att underhålla och förbättra välbefinnandet för nuvarande och kommande 

generationer”.  

Khan (2016) har undersökt litteraturen kring social hållbarhet och frugal innovation. I sin studie 

har han studerat åtta produkter eller tjänster som anses vara frugala innovationer. Genom att 

studera dessa produkter och tjänster och analysera deras koppling till social hållbarhet har 

författaren konstaterat att det finns kopplingar. Två exempel på frugal innovation som har 

förbättrat den sociala hållbarheten är M-pesa och Jaipur Foot.  

M-Pesa är ett banksystem som lanserades i Kenya och Tanzania 2007 (Khan, 2016). 

Banksystemet låter användarna göra betalningar och överföringar via telefonens SMS-tjänst 
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(Hughes & Lonie, 2007). Khan (2016) menar dessutom att M-Pesa har blivit det mest lyckade 

banksystemet i de utvecklade länderna. Tankesättet har sedan det lanserades etablerats i länder 

såsom Indien, Afghanistan och Sydafrika (Khan, 2016). Genom att möjliggöra betalningar och 

överföringar av pengar via telefonen behöver inte användarna ta sig till banken när de skall 

utföra ett bankärende. Khan (2016) argumenterar vidare för att detta förbättrar den sociala 

integrationen i samhället då befolkningen får tillgång till finansiella tjänster och känner sig som 

en del av samhället. Författaren argumenterar ytterligare för att tjänsten minskar risken för rån 

eller liknande då det är säkrare att förvara pengar via tjänsten än att ha dem som kontanter. 

Jaipur Foot är en fotprotes som är tillverkad för de fattiga i utvecklingsländer som inte har råd 

med dyra proteser (Khan, 2016). Jaipur Foot är tillverkad av lim, trä och ett slitstarkt tyg, men 

protesen är ändå fullt funktionsduglig till ett mycket lägre pris än alternativa proteser på 

marknaden (Bound & Thornton, 2012). Protesen har gett människor som tidigare inte haft råd 

att köpa dyra proteser att bli mer delaktiga i samhället och genom att vara mer delaktiga i 

samhället har människorna fått större chans att få jobb och kunna försörja sin familj (Khan, 

2016). På grund av det billigare priset på protesen menar Khan (2016) att människorna har råd 

att konsumera något mer, vilket lett till en bättre livskvalitet.  

Som det visat sig i exemplen ovan, kan kopplingen mellan social hållbarhet och frugal 

innovation skilja sig. Khan (2016) menar att han i alla sina åtta fall hittade kopplingar mellan 

frugal innovation och social hållbarhet, där tankesättet erbjuder lösningar till de 

samhällsproblem som finns. Exempelvis gjordes kopplingar i studien till livskvalitet, social 

rättvisa, integration i samhället, minskad fattigdom och svält samt lärandeutveckling.  

Littig och Greibler (2005) definierar social hållbarhet som: “Social hållbarhet sker när arbetet 

inom ett samhälle och de relaterade institutionella arrangemangen tillfredsställer en utsträckt 

uppsättning av mänskliga behov.” Khan (2016) menar därför att frugal innovation är en process 

som sätter människors behov i centrum för att kunna lösa brådskande samhällsproblem. Littig 

och Greibler (2005) diskuterar vidare innebörden av ordet behov, där författarna påstår att 

behov kan förstås på två sätt:  

1. Behov ett innebär det allra mest nödvändiga, exempelvis mat, husrum, sjukvård, kläder, 

tillgång till säkra vatten- och sanitära anläggningar. Behov ett prioriterar att förse 

befolkningen med materiella behov (Littig & Greibler, 2005). 

2. Behov två är ett bredare sätt att se på behov och inkluderar bland annat utbildning, fritid 

och sociala relationer, vilket innebär att behov två kräver mer än bara materiella resurser 

(Littig & Greibler, 2005). 

För att kunna analysera vilken koppling frugal innovation har till social hållbarhet i en svensk 

kontext, kommer studien använda sig av Littig och Greiblers (2005) definition, vilket innebär 

att social hållbarhet sker när arbetet i ett samhälle tillfredsställer det mänskliga behovet, där 

behovet innefattar mer än bara det materiella behovet.  
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2.3.1 Hållbara utvecklingsmål 

FN fastställde hösten 2015 17 mål för hållbar utveckling som sträcker sig fram till 2030 (United 

nations, 2017). Målen kallas även för Agenda 2030. Målen bygger på tre dimensioner; vilka är 

ekonomisk tillväxt, social integration och miljöskydd. Tanken är att alla länder ska arbeta för 

att få slut på fattigdom, svält, bekämpa orättvisor och förbättra klimatet (United nations, 2017). 

Agenda 2030 är en vidareutveckling av milleniemålen (Millennium Development Goals), som 

riktade sig mot utvecklingsländerna och som hade åtta mål fram till 2015, exempelvis att 

halvera den extrema fattigdomen och tillgodose grundskoleutbildning världen över (United 

Nations, 2017). För att klara av att nå de nya målen behöver alla länder, fattiga som rika, vidta 

åtgärder för att främja jordens välstånd (United nations, 2017). Förenta nationerna menar att 

alla länder behöver öka den ekonomiska tillväxten och ta i beaktande flera sociala frågor för att 

få slut på fattigdomen. Vidare menar de att regeringarna själva får lägga upp planer för hur de 

ska nå målen, men att målen inte är bindande och det är länderna som själva gör uppföljningar.  

Sverige är medlem i Förenta nationerna sedan 1946. I en artikel från Finansdepartementet 

skriver regeringen att Sveriges ambition är att vara ledande i arbetet med Agenda 2030. 

Sveriges regering har tillsatt en kommitté som ska ta fram en handlingsplan och för att nå ut 

med målen till samhället, ska kommittén föra en dialog med olika aktörer i samhället, såsom 

kommuner, landsting, myndigheter och näringslivet (Finansdepartementet, 2016). 

Dagligvaruhandeln kommer alltså att påverkas eller åtminstone göras uppmärksammade om 

dessa mål. (De 17 målen finns i bilaga 1). Vilka olika mål som ett land prioriterar kan skilja sig 

åt. Det intressanta blir därför att undersöka hur dagligvaruhandeln översätter frugal innovation 

och hur kopplingen ser ut till social hållbarhet i Sverige. Exempelvis kan ett land ha problem 

med svält medan ett annat har problem med övervikt.  

Då alla länder ska arbeta efter målen som står för hållbarhet, används målen som stöd för de 

eventuella skillnader som kan bero på kontexten.   
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2.4 Analysmodell 

Utifrån frågeställningen och referensramen har en analysmodell utformats som visar på 

samspelet mellan faktorerna som är ämnade att undersöka.  

Studien kommer studera Radjou & Prabhu (2016) principer inom svensk dagligvaruhandel. 

Principerna är engagera och upprepa, flexa tillgångarna, skapa hållbara lösningar, forma 

kundens beteende, samskapa värde tillsammans med kunden och skaffa innovativa vänner. 

Tanken med att studera principerna är för att ta reda på om svenska dagligvaruhandlare arbetar 

med dem och i sådana fall hur. I och med att tankesättet studeras i en ny kontext kan principerna 

stöta på möjligheter och utmaningar som inte funnits i tidigare kontexter, vilket kan påverka 

hur principerna översätts till den svenska kontexten. Detta förklaras med de streckade pilarna 

som går från respektive princip till boxen i mitten. Varför pilar och boxar gjorts streckade i 

denna modell är på grund av att tankesättet studeras i en ny kontext, där vi undersöker ”om” 

och i sådana fall ”hur” svenska dagligvaruhandlare arbetar med principerna, vilket innebär att 

principerna kan bli aningen modifierade vid översättningen för att passa in i en svensk kontext. 

Genom att studera principerna hoppas vi således få svar på om principerna används inom 

svensk dagligvaruhandel och i sådana fall hur, vilket förklaras med pilen mellan boxen i mitten 

och modellens högra box.  
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3. Metod 

Denna del av arbetet kommer att redogöra för vilka metodval som gjorts och varför. 3.1 

förklarar studiens undersökningsdesign. 3.2 visar vår medvetenhet 3.3 diskuterar 

litteraturanvändningen. 3.4 förklarar studiens urval. 3.5 redogör för studiens 

insamlingsmetoder. 3.6 förklarar val av analysmetod. 3.7 avslutar metodkapitlet med en 

diskussion kring studiens trovärdighet. 

 

3.1 Undersökningsdesign 

Då vi studerat frugal innovation i en ny kontext, har tonvikten i arbetet legat på att undersöka 

om företagen använder tankesättets principer och i sådana fall hur. Majoriteten av forskningen 

kring frugal innovation har haft ett kvalitativt tillvägagångssätt. Kvalitativ forskning använder 

exempelvis intervjuer, deltagande observationer och innehållsanalyser för att skapa en 

förståelse för en händelse, en bild eller ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2015). Med en 

kvantitativ metod samlar studien istället in data som traditionellt kallas för hårddata, det vill 

säga data som är mätbar. Det kan vara längd, mängd, antal förekomster av ett fenomen etc. 

(Ahrne & Svensson, 2015). Inget av begreppen frugal innovation och social hållbarhet har 

någon entydig definition samtidigt som de är abstrakta begrepp och är därför svåra att mäta 

(Khan, 2016). Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativ forskning ofta är processinriktad 

och undersöker förändring och utveckling i sociala sammanhang och kan därför få en djup 

förståelse utifrån en specifik kontext. Sahlin och Wedlin (2008) menar att kvalitativa studier 

kan användas för att undersöka en organisations förändringsprocess. Pratt (2009) menar att 

studier som söker förståelse av “hur”-frågor snarare än “hur många”-frågor ska använda sig av 

ett kvalitativt tillvägagångssätt. Då studien avsåg att undersöka en specifik kontexts användning 

av Radjou och Prabhus (2016) principer ansåg vi att ett kvalitativt tillvägagångssätt passade 

bäst för vår studie.   

3.2 Medvetenhet 

Tanken med studien var till en början att undersöka hur företag inom svensk dagligvaruhandel 

arbetar med tankesättet frugal innovation. För att få svar på detta var tanken att komma i kontakt 

med respektive företags forsknings- och utvecklingsteam för att kunna ställa frågor om deras 

tankar och idéer kring produktutveckling och om de hade likheter eller inte med hur tankesättet 

frugal innovation fungerar. Som visades i problematiseringen var vi tveksamma till hur frugal 

innovation skulle kunna fungera i en svensk kontext, där levnadsstandarden är väldigt 

annorlunda än mot vad den är i utvecklingsländerna. Forskningen visade på att detta tankesätt, 

som hittills varit riktat mot utvecklingsländerna även skulle kunna fungera i västländer. Vi 

kände därför att det skulle vara intressant att studera frugal innovation i en svensk kontext och 

om tankarna kring produktutveckling inom svensk dagligvaruhandel hade likheter med 

tankesättet frugal innovation. För att kunna få svar på detta krävdes således intervjuer med 

forsknings- och utvecklingsteamen hos samtliga studerade företag.  
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Tyvärr nekades vi intervjuer och företagen hänvisade istället till sina respektive 

årsredovisningar och hemsidor, vilket gjorde att vår idé brast. En anledning till att företagen 

tackade nej kan vara att det är för känsligt att gå in på djupet och analysera deras sätt att 

producera, då en del av det kan vara deras konkurrensfördel. Tanken med studien var att vi ville 

erbjuda något unikt som tidigare studier inte gjort.  

Vi fick därför tänka om kring hur vi kunde genomföra vår studie på ett annat sätt. Vi bestämde 

oss för att formulera om syftet, då vi inte längre kunde söka svar på hur företagens forsknings- 

och utvecklingsteam arbetade efter de idéer och tankar som frugal innovation bygger på. Syftet 

formulerades därför om till att undersöka om svenska dagligvaruhandlare arbetar efter de 

principer som Radjou och Prabhu (2016) menar möjliggör frugal innovation, och i så fall på 

vilket sätt de gör det. Det nya syftet kände vi att vi kunde få svar på genom att samla in empiri 

från respektive företags årsredovisningar i kombination med deras hemsidor. Hur materialet 

samlades in tas upp i avsnitt 3.5.  Då vår studie ämnade att undersöka om de frugala principerna 

användes i en ny kontext och i sådana fall hur, kände vi att studien behövde kompletteras med 

intervjuer kring företagens möjligheter och utmaningar inom branschen, vilket var speciellt 

viktigt med tanke på hur olika kontexterna är. Vi tog därför kontakt med Svensk 

dagligvaruhandel som är dagligvaruhandlarnas intresseorganisation i Sverige. Svensk 

dagligvaruhandel var villiga att ställa upp på intervjuer och i och med intervjuerna kunde vi 

bilda oss en uppfattning om vilka möjligheter och utmaningar som skulle kunna vara unikt för 

en svensk kontext inom dagligvaruhandeln, exempelvis lagar och regler i form av kvalitetskrav, 

säkerhetskontroller etc. Förutom att få reda på möjligheter och utmaningar kunde intervjuerna 

delvis stärka bevisen om dagligvaruhandlarnas användning av de frugala principerna.  

I efterhand har vi insett att vårt metodval som gick ut på att samla in information från 

årsredovisningar och hemsidor från respektive företag varit bristfälligt. Det skulle ha varit bättre 

om vi valt ut företag som hade lättillgänglig information, det vill säga ICA, Axfood och Coop, 

och undersökt dessa företag under en tidsperiod exempelvis mellan åren 2010–2016. Med det 

metodvalet hade vi eventuellt fått en djupare empiri som i sin tur lett till en djupare analys. 

Detta hade varit smartare då vi insett att det material som kunnat samlats in från Lidl och 

Bergendahls varit begränsat och därför kan det insamlade materialet uppfattas som tunt och 

därmed svåranalyserat.  

3.3 Litteraturanvändning 

De flesta vetenskapliga artiklar vi använt har varit peer-reviewed. De artiklar som inte varit 

peer-reviewed har använts som intresseväckare och inte haft någon större tyngd i arbetet. 

Utöver användandet av vetenskapliga artiklar använde vi både hemsidor och rapporter, 

exempelvis företagens årsredovisningar och hemsidor, vilka får anses pålitliga. Artiklarna är 

främst tagna från databaser som förses av Örebro universitet och det har vi kompletterat med 

sökningar från Google Scholar. De sökord som användes i studien var bland annat innovation, 

frugal innovation, innovation in BOP, innovation in food industries, future of innovation, social 

sustainability, translating management ideas och innovation in grocery companies. Utifrån 

dessa sökord hämtades de flesta artiklar från tidsskrifter inom innovation och management, 

exempelvis journal of Product Innovation Management, international journal of technological 
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learning, innovation and development, industrial marketing management, journal of 

management studies och Research-technology management.  

Stora delar av den analys vi byggt kretsar kring två praktiker, Radjou & Prabhu (2016), och 

deras principer för frugal innovation. Hur de diskuterar frugal innovation liknar hur övriga 

forskare diskuterar ämnet, men det som gör Radjou och Prabhu speciella är att de tagit fram hur 

företag kan arbeta efter principer som möjliggör för frugal innovation. Radjou och Prabhu är 

välrefererade av forskare såsom Bound och Thornton (2012) Hossain et al. (2016), Simula et 

al. (2015), Angot och Plé (2015), Khan (2016), Angot & Plé (2015) och Basu et al. (2013) 

vilket kan bero på att de lyckats konkretisera för hur företag kan arbeta med frugal innovation 

genom sina principer. Radjou och Prabhu har skrivit tre böcker: 2012, 2014 och 2016. De 

exemplen de ger genomgående i sin bok ”Frugal innovation- How to do better with less, är 

övertygande och deras principer bygger på förklaringar som är lätta att förstå och ta till sig. För 

att sammanfatta så är frugal innovation och dess principer inte något nytt inom 

innovationsläran, men Radjou och Prabhus (2016) sammanställning av sex principer och 

flertalet exempel på företag som de klassar som frugala innovatörer övertygade oss om att 

använda oss av dem som kärnreferens.  

Vår analys kan således kännas referenstunn, då den i stora delar bygger på Radjou & Prabhu 

(2016) bok, men det är förekomsten av deras principer inom svensk dagligvaruhandel vi 

undersöker, varför vi då anser Radjou och Prabhu som lämplig kärnreferens. Vi har därför 

strukturerat analysen efter frugal innovations principer.  

3.4 Urval 

3.4.1 Val av bransch 

För att hitta outforskade områden kring frugal innovation togs avstamp i teorin. Genom att 

studera litteraturen kring frugal innovation skapades ökad kunskap om tankesättet och dess 

koppling till social hållbarhet. Tidigare forskning kring frugal innovation har riktat sina studier 

mot utvecklingsländer och främst mot produkter av teknisk karaktär, men flertalet av de nyare 

studierna påstod att behovet av ett frugalt tankesätt ökar i västländerna. Västländerna var ett 

outforskat område vad gäller deras användning av frugal innovation och därmed kunde den här 

studien bidra till att öka förståelsen inom området, i en outforskad kontext. Vi var först inne på 

att studera en teknisk bransch i Sverige, där Volvo och Scania var intressanta. Efter en grundlig 

genomgång av litteraturen visade det sig att flera biltillverkare, exempelvis Tata Nano och 

Renault-Nissan, lyckats med att arbeta med frugal innovation. Därför föll valet på att studera 

dagligvaruhandeln och dess livsmedelsprodukter som var outforskat och som är annorlunda 

mot teknikbranschens produkter. Varför valet föll på dagligvaruhandlare istället för 

livsmedelsproducenter var att dagligvaruhandlarna utvecklar egna märkesvaror (EMV) och 

sysslar därmed också med innovation. Det är även dagligvaruhandlarna som alla kunder vänder 

sig till för att köpa livsmedel och har därför kontakt med kunderna och vet vad kunderna köper 

för produkter. 

Tidigare studier inom frugal innovation har främst fokuserat på att undersöka tekniska 

produkter. Det som undersökts är hur teknikföretag lyckats skapa prisvärda produkter genom 
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att plocka bort allt onödigt material och alla funktioner som kunden inte behöver. I Sverige har 

vi andra lagar och regler att förhålla oss till. Det var således även relevant att ta reda på vilka 

möjligheter och utmaningar som dagligvaruhandeln stöter på vid översättningen av frugal 

innovation. Vad har egentligen livsmedel för funktioner? Finns det någon funktion som kan 

betraktas som överflödig eller onödig? Är en funktion en ingrediens? Kan företagen plocka bort 

några funktioner utan att försämra kvaliteten? Kan företag inom branschen sänka priset på 

produkter genom att minska funktioner? Finns det krav från kunden gällande estetik för 

livsmedel? Dagligvaruhandeln är en hårt kontrollerad bransch och därför var det intressant att 

se hur företagen använder sig av frugal innovation. Sammanfattningsvis gjorde vi bedömningen 

av att det saknas forskning inom området och bestämde oss för att göra denna undersökning. 

3.4.2 Val av objekt 

För att besvara vår frågeställning ställde vi sex kriterier som var tvungna att vara uppfyllda hos 

samtliga studerade objekt. Det första kriteriet var att företagen måste vara verksamma på den 

svenska marknaden. Kriterium två var att företagen måste publicera årsredovisningar, då det 

primära materialet skulle samlas in från dessa. Det tredje kriteriet var att företagen måste ha 

egna hemsidor för att vi skulle kunna samla in material även från dem vid behov. Fjärde kriteriet 

var att företagen måste sälja livsmedel. Det femte kriteriet var att företagen behövde ha egna 

märkesvaror. Företagen behövde inte själva producera produkterna, så länge 

dagligvaruhandlarna valt vad produkterna ska innehålla, hur de tillverkas, vilket material 

produkterna ska vara gjorda av och hur de ska se ut etc. Det sista kriteriet var att företagen 

måste vara medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel (SVDH). SVDH är en intresseorganisation 

som arbetar för att dagligvaruhandlare tar ett gemensamt ansvar i konkurrensneutrala frågor, 

bland annat för mer hållbara produkter och processer (Svensk Dagligvaruhandel, 2017). De 

arbetar tillsammans med deras medlemsföretag för att ta fram branschriktlinjer, göra 

påverkansarbete, koordinerar gemensamma svar på remisser från myndigheter med mera. 

Dessutom är de delägare i intressebolag som till exempel Returpack, Svensk Glasåtervinning 

och Svenska retursystem.  

Utifrån våra sex kriterier var fem företag aktuella, nämligen Axfood AB, Bergendahls Food 

AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB och Lidl Sverige KB. Dessa företag är medlemmar i 

SVDH och lever upp till de ställda kriterierna. Nedan presenteras samtliga utvalda företag och 

vilka livsmedelsaffärer de ansvarar för.  

Axfood AB: Willys och Hemköp 

Bergendahls Food AB: City Gross 

Coop Sverige AB: Coop butikerna 

ICA Sverige AB: ICA butikerna 

LIDL Sverige AB: Lidl butikerna 
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3.4.3 Val av årsredovisningar 

För att ta reda på om företag inom dagligvaruhandeln arbetar med de principer som möjliggör 

frugal innovation och i sådana fall hur, har vi studerat respektive företags årsredovisningar. 

Genom att studera årsredovisningarna kunde vi se vilken eller vilka av Radjou och Prabhus 

(2016) sex principer de utvalda företagen eventuellt arbetade med. De årsredovisningar som 

valdes var de som var senast publicerade när insamlingen av data genomfördes, vilket blev 

2015. Fördelen med att studera den senast publicerade årsredovisningen var att det på bästa sätt 

överensstämmer med hur de studerade företagen arbetade för tillfället. Nackdelen med att välja 

de senast publicerade årsredovisningarna var att vi kunde missa väsentlig information kring 

produktutveckling och nya sortiment som exempelvis argumenterats kring i en årsredovisning 

från tidigare år. Årsredovisningar kan också vara en försköning av verkligheten då 

informationen inte behöver beskriva den verkliga situationen (Bryman & Bell, 2011). 

3.4.4 Val av hemsidor  

Där informationen från årsredovisningarna var bristfällig, kompletterade vi med data från 

respektive företags hemsidor för att försöka få med all relevant information. Stödet vi tog från 

hemsidorna var olika stort beroende på företag. ICA, Coop och Axfood behövde enbart fyllas 

på i viss mån från hemsidorna. Detta på grund av att deras årsredovisningar var omfattande och 

innehöll i stor utsträckning den information vi behövde. Lidls och Bergendahlsgruppens 

årsredovisningar innehöll i stort sätt bara den rent finansiella delen och det hade vi ingen nytta 

av. Lidl hade en skild hållbarhetsredovisning som vi använde istället och kompletterade med 

deras hemsida. Bergendahlsgruppens information tog vi från City gross hemsida. De fördelar 

vi såg med att använda hemsidorna var att den nyaste informationen fanns tillgänglig där. 

Samtidigt kunde det vara en nackdel. Trovärdigheten av det material som samlats in från 

hemsidorna kan ifrågasättas då det är anställda personer från respektive företag som publicerar 

på hemsidorna, vilka kan vinkla informationen till företagets fördel. Samtidigt som det kan ses 

som en svaghet att materialet samlas in från hemsidorna ser vi även en hel del styrkor. En styrka 

var att vi fick möjligheten att jämföra den information som fanns i årsredovisningarna från år 

2015, med nyare material från hemsidorna. Eftersom frugal innovation är ett så pass nytt 

tankesätt såg vi därför att det var nödvändigt att kombinera årsredovisningarna med 

hemsidorna. 

3.4.5 Val av intervjupersoner 

Företagen som undersöktes var alla medlemmar i SVDH och därför tyckte vi att det skulle 

styrka studien att komplettera årsredovisningarna och hemsidorna med information från SVDH. 

Informationen från SVDH kunde hjälpa till med att rama in möjligheterna och utmaningarna 

med att översätta frugal innovations principer till den svenska dagligvaruhandeln. SVDH 

arbetar utifrån sju branschråd och en samarbetsorganisation. Vi kontaktade SVDH med 

information om vår studie och vad de kunde bidra med och de var villiga att ställa upp på 

intervjuer. SVDH hade minst en representant i varje råd och i samarbetsorganisationen. För att 

få information från alla branschråd och från samarbetsorganisationen behövdes det tre 

intervjuer. I dessa råd satt även en representant från respektive medlemsföretag, så all 

information som spreds i dessa råd nådde våra utvalda medlemsföretag. De som intervjuades 
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var kommunikationschefen, sakkunnig och samordnare inom logistik samt sakkunnig och 

samordnare inom mat- och hälsoområdet. De tre personerna hade tillsammans den kunskap som 

behövdes för att vi skulle få reda på möjligheterna och utmaningarna med att arbeta med de 

frugala principerna inom svensk dagligvaruhandel. 

Kommunikationschef: Hållbarhetsrådet, informationsrådet, näringsrådet  

Sakkunnig och samordnare inom logistik: ECR (samarbetsorganisationen), logistikrådet  

Sakkunnig och samordnare inom mat- och hälsorådet: Rådet för produktsäkerhet, mat- och 

hälsorådet, rådet för standarder. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

3.5.1 Insamling av material från årsredovisningar 

För att kunna hitta den information som var relevant från respektive årsredovisning gjorde vi 

en riktad innehållsanalys. Riktad innehållsanalys är lämplig för studier som utgår från teorin 

(Hsieh & Shannon, 2005). Den syftar till att validera eller utveckla befintlig teori (Mayring, 

2000). I vårt fall var vi ute efter att utveckla teorin genom att vi valt en annan kontext än tidigare 

forskning. Vår innehållsanalys är riktad då vi kommer att utgå från faktorer som litteraturen har 

visat vara intressanta och bildat sökord utifrån dessa. Radjou och Prabhu (2016) menar att 

arbeta med frugal innovation möjliggörs av sex principer. Det var de principerna som blev våra 

koder och det är dem vi skapat sökord utifrån (Se tabell 2).  

Kod Sökord 

1. Engagera och upprepa kund, närhet, nära, undersök, efterfråga 

2. Tänja tillgångarna resurs, effektiv, energi, verktyg, innovation, 

pris, sortiment, kvalitet, mindre 

3. Skapa hållbara lösningar hållbar, lösning, funktion, miljö 

4. Forma kundens beteende medvet, samarbet, märk, åtgärd 

5. Samskapa värde tillsammans med kunden samarbet, utveckla, hjälp 

6. Skaffa innovativa vänner extern, intresse, utnyttja, leverantör, 

samarbet, aktör, konkurrent 

Tabell 2. Koder och sökord. 

Sökorden grundar sig på principerna och vi valde ut sökord som vi tyckte var tillräckligt 

täckande för att inte missa någonting som hade med respektive princip att göra. Vi lade till 

sökord i efterhand då det märktes att vi missat någonting. Sökorden hölls korta för att minimera 

risken att missa ett ord på grund av att vi använt fel form på ordet, till exempel användes 

“undersök” för att fånga ord som undersökning, undersöka, undersökte etc. Med hjälp av 

sökorden kunde vi plocka ut relevanta meningsenheter. En meningsenhet är ett ord eller mening 

som hör ihop genom en gemensam innebörd eller ett gemensamt sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004). Meningsenheterna som plockades ut behövde vara kopplade till de sex 
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principerna för att vara relevanta för studien och de som inte var det lämnades bort. Det här 

gjorde att vi fick ut den information som var av värde för oss. Meningsenheterna tolkades 

utifrån dess kontext för att minska risken att vi skulle feltolka dem. Ett sökord som exempelvis 

“kund” kunde hört till både princip ett och fem, men eftersom vi tolkat ordet utifrån kontexten 

kunde vi föra meningsenheten till rätt princip. Det fanns även meningsenheter med ordet 

“kund” som inte hörde till någon av principerna och då lämnades den meningsenheten bort. En 

svaghet med innehållsanalyser är att det nästan är omöjligt att få dem helt objektiva (Bryman 

& Bell, 2011). Innan vi samlade in materialet diskuterade vi igenom hur vi skulle använda 

sökorden, det vill säga med vilken innebörd. Meningsenheterna kondenserade vi för att göra 

empirin mer lättöverskådlig. Kondensera betyder att meningsenheterna kortas ner utan att ändra 

innebörden (Graneheim & Lundman, 2004). För att säkerställa att vi inte missat något viktigt 

kopplat till vår studie avslutade vi med att läsa igenom respektive årsredovisning ytligt. 

Princip Sökord Meningsenhet Kondenserad meningsenhet 

Engagera och upprepa Kund För att kunna vidareutveckla verksamheten 

efter kundernas förändrade behov och 

önskemål behöver vi vara öppna för nya 

intryck. Genom att föra dialog med våra 

kunder, våra medarbetare och övriga 

intressenter kan vi göra både vårt erbjudande 

och vår arbetsplats än bättre. 

Föra dialog med kunder för 

att utveckla verksamheten. 

Tänja tillgångarna Mindre I Sverige påbörjades under året nylanseringen 

av varumärket ICA Gott liv, ett sortiment för 

alla som vill inspireras till ett hälsosammare liv. 

Produkterna har låg salt- och sockerhalt, 

mindre fett och mer fiber och grundar sig i de 

Nordiska Närings rekommendationerna. 

Dessutom är de flesta produkterna märkta med 

Nyckelhålet.  

Minska socker och salthalten  

Skapa hållbara 

lösningar 

Hållbar ICA Gruppen ska vara ledande inom ansvarsfullt 

företagande. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra 

allt koncernen gör, skapa tydliga resultat och 

säkra en hållbar värdekedja, från produktion till 

butik och apotek. Målet är att kontinuerligt 

höja ambitionen genom att gå före i viktiga 

frågor kring exempelvis produktionsvillkor, 

ursprungsmärkning, hälsosamma produkter, 

miljöpåverkan och matsäkerhet. 

Ledande aktör när det gäller 

hållbarhet. 

Forma kundens 

beteende 

Medvet Att hjälpa kunderna att må bra och inspirera 

dem till att välja hälsosamt är en viktig uppgift 

för ICA Gruppen. Genom produkter som tar 

hänsyn till frågor kring tillsatser, dieter, 

allergier och livsstil kan koncernen sprida 

kunskap och inspirera kunderna till medvetna 

val i vardagen. Arbetet utgår från officiella, 

nordiska kostråd och 

näringsrekommendationer. 

Påverka och inspirera 

kunden till medvetna val. 
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Samskapa värde 

tillsammans med 

kunden 

Utveckla När vi utvecklar egna varumärken bjuder vi 

också in kunder och medlemmar att ta aktiv del 

i processen. 

Kunden med aktivt i 

processen. 

Skaffa innovativa 

vänner 

Tillsammans I december öppnade Axfood tillsammans med 

Stockholms Stadsmission Nordens första sociala 

matbutik. Butikens syfte är att minska onödigt 

matsvinn och på samma gång ge människor i 

ekonomisk utsatthet möjlighet att köpa mat till 

ett mycket lågt pris.  

Minska matsvinn, människor 

i ekonomisk utsatthet. 

Tabell 3. Exemplifiering av meningsenheter och kondensering. 

3.5.2 Insamling av material från hemsidorna 

Materialet som samlades in från hemsidor användes som komplement till årsredovisningarna. 

Då vi inte kunde konstatera hur företagen arbetade efter principen utifrån årsredovisningarna 

kompletterade vi med information från hemsidorna. Exempelvis var det enbart Axfood som 

skrev om deras olika sortiment i deras årsredovisning. Därför använde vi hemsidor för att ta 

reda på vad de andra företagen sade om sina olika sortiment. Företagen Lidl och Bergendahls 

årsredovisningar behövde kompletteras mycket då den icke-finansiella informationen var 

bristfällig. Lidl hade en hållbarhetsredovisning som vi använde istället för deras årsredovisning. 

Därför var behovet av hemsidorna olika stort. ICA, COOP och Axfood behövde enbart 

kompletteras med hemsidor i den mån informationen var bristfällig eller behövde mer stöd. 

Bergendahls och LIDL behövde mer grundläggande stöd för att ens kunna analyseras. Nu fick 

det mesta av Lidl och Bergendahls empiri samlas in via hemsidor, vilket kan ha påverkat 

resultatet, då hemsidor är rörliga, enligt Bryman och Bell (2011). 

Hemsidorna hade många flikar och mycket av informationen gick direkt att definiera som 

orelevant för vår studie, till exempel recept, cookies och allmänna villkor. Att göra en 

innehållsanalys på hemsidorna skulle vara tidskrävande då vi i så fall skulle behöva söka på 

alla sökord i alla flikar. Därför valde vi att gå igenom hemsidorna och plocka ut meningsenheter 

för samtliga principer på en gång. Meningsenheterna togs ut då de ansågs relatera till någon av 

principerna. Insamlingen från hemsidorna gjordes på samma sätt för alla företag.  

3.5.3 Insamling av material från intervjuer 

Den information som behövdes från SVDH samlades in via tre intervjuer med medarbetare från 

SVDH. Intervjuerna gav oss information om vilka möjligheter och begränsningar det finns med 

att arbeta med de frugala principerna inom svensk dagligvaruhandel. Intervjuerna var kopplade 

till den del av referensramen som handlar om att översätta ett tankesätt från en kontext till en 

annan. Genom intervjuerna söktes svar på vilka möjligheter och begränsningar det fanns för 

frugala innovationer inom dagligvaruhandeln i Sverige. Intervjuerna låg därför till grund för att 

kunna analysera materialet från årsredovisningarna och hemsidorna på ett så bra sätt som 

möjligt. Genom intervjuerna skapades möjligheten att förstå om svenska företag inom 

dagligvaruhandeln kan översätta tankesättets principer till den svenska kontexten och i sådana 

fall hur. Empirin vi samlade in från intervjuerna såg vi därför som ett starkt stöd till den empiri 
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vi hämtade från respektive företags årsredovisningar och hemsidor. Utifrån materialet från 

intervjuerna kunde vi även stärka de kopplingar som gjorts till respektive princip och företag. 

Tillsammans med respondenterna kom vi fram till att göra telefonintervjuer. Detta sågs inte 

som ett sämre alternativ än personlig intervju. Det som en personlig intervju har som fördel är 

att intervjuaren kan uppfatta exempelvis känslor (Ahrne & Svensson, 2016), vilket inte var av 

intresse i vår studie. Telefonintervjuer fungerar bra när det handlar om att ta reda på hur företag 

exempelvis arbetar med vissa frågor eller problem (Ahrne & Svensson, 2016). Inför 

telefonintervjun kontrollerade vi att tekniken fungerade som tänkt. Vi spelade in intervjuerna 

efter godkännande av respondenten. Samtalen spelades upp på högtalare så att båda 

intervjupersonerna kunde vara delaktiga i samtalet. Anteckningar togs under intervjun vilket 

gjorde att vi kunde anteckna ifall något sades med exempelvis ironi. Fördelen med att spela in 

intervjuerna är att intervjupersonerna kan fokusera på vad respondenten säger och därmed höja 

kvaliteten på intervjun (Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna spelades in så att vi kunde 

transkribera hela intervjuerna. Den stora fördelen med transkriberingen var vi kunde gå tillbaka 

och se vad respondenten svarat på frågorna. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att 

minska feltolkningar och efter transkriberingen kunde vi läsa igenom intervjun och komma 

fram till en gemensam tolkning.  

Eftersom vi utgått från teorin och hade specifika områden vi var intresserade av, valde vi att 

göra semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju har specifika frågor som ska 

ställas men som tillåter följdfrågor där intervjuaren anser att det behövs (Bryman & Bell, 2011). 

Intervjuguiden bestod av relativt öppna men områdesspecifika frågor som var baserade på 

referensramen. Frågorna som ställdes formulerades utifrån den delen av referensramen som 

klargjorde att frugal innovation kan modifieras olika vid översättning till olika kontexter. 

SVDH är ett övergripande organ för samtliga studerade företag, där branschriktlinjer bestäms. 

Då intervjuerna var av semistrukturerad karaktär kunde vi omformulera frågorna ifall 

respondenten inte förstod frågorna eller misstolkade dem. Frågor som vi inte tyckte vi fick 

tillräckliga svar kring ställde vi följdfrågor på. För att underlätta för intervjupersonen försökte 

vi använda oss av ett enkelt och begripligt språk och inte ställa några ledande frågor. 

3.5.4 Intervjuguide  

I referensramen argumenterades för att ett tankesätt som byter kontext kan modifieras och 

omskapas. De riktlinjer Sverige har kring livsmedel kan skilja sig från andra länder. Intervjun 

med SVDH gav oss den information som behövdes för att fånga upp möjligheter och 

utmaningar för företag inom dagligvaruhandeln i Sverige och vad de måste förhålla sig till. 

SVDH har alltså en påverkan på ICA, COOP, Axfood, Lidl och Bergendahls kring hur de kan 

arbeta med de frugala principerna. SVDH har ett antal specialiserade branschråd vilka är; 

hållbarhetsrådet, informationsrådet, logistikrådet, mat- och hälsoområdet, näringspolitiska 

rådet, rådet för produktsäkerhet och rådet för standarder samt en samarbetsorganisation som 

heter ECR (efficient consumer response). Varje råd består av en representant från respektive 

medlemsföretag plus en samordnare från SVDH. Vi ställde frågor kring vad som diskuterades 

i dessa råd, för att se om det var något som kunde begränsa eller möjliggöra för de frugala 

principerna i en svensk kontext. 
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3.6 Analysmetod  

Hsieh och Shannon (2005) menar att resultatet av den riktade innehållsanalysen kan presenteras 

genom att presentera koderna och tillhörande bevis. Vi har presenterat exempel på våra koder 

och principer i del 3.3.1. För att underlätta för läsaren presenterades både empiri- och analysdel 

i en berättande form, där utvalda citat från årsredovisningar och hemsidor legat till stöd för vår 

argumentation. Även materialet som samlades in från intervjun har valts att presenteras i en 

berättande form. Vi kom överens om att det var smidigare och mer lättläst att presentera i 

berättande form än att presentera den information som samlats in i långa diagram och tabeller. 

Exempelvis plockades ungefär 700 meningsenheter ut från årsredovisningar och hemsidor. 

Istället för att visa alla meningsenheter, har vi valt ut de mest centrala meningsenheterna som 

bevis på hur företagen använder sig av Radjou och Prabhus (2016) principer som möjliggör 

frugal innovation. De meningsenheter som vi plockat ut men inte lyft i empiri och analysen har 

haft svagare koppling än de vi valt ut. Att presentera dem skulle bli överflöd och inte stärka 

bevisen ytterligare. Informationen som samlats in från intervjuerna har presenterats på ett 

liknande sätt.  

För att se vilka delar i empirin som är relevant för studien är det viktigt att göra kopplingar till 

de teorier som använts i studien (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Materialet 

som samlats in har granskats och analyserats med hjälp av tidigare forskning. Vid 

överensstämmelse mellan vad teorierna sagt och den empiri som samlats in har teorierna fått 

stöd i analysen. Vid motsägelse har teorierna ifrågasatts. 

De möjligheter och utmaningar som framkommit i intervjuerna presenteras löpande i 

analysen under tillhörande princip. 

3.7 Trovärdighet  

Det behöver inte bara finnas en uppfattning om social verklighet och därför är det viktigt att 

studien görs på ett sådant sätt att läsaren kan acceptera det som forskarna kommit fram till 

(Bryman & Bell, 2011). Vi har därför strävat efter att vara tydliga och transparenta med hur 

information samlats in och analyserats.  

Bryman och Bell (2011) menar att det är svårt att generalisera resultatet från en kvalitativ studie 

då kontexten är unik. Vi var inte ute efter att generalisera vårt resultat och det skulle varit svårt 

att göra det på grund av att varje kontext är unik. Således gäller studiens slutsats endast för 

dagligvaruhandeln i Sverige. Dock har vi strävat efter att göra studien så tydlig som möjligt, 

med avsikt att andra forskare själva ska kunna bedöma om det går att föra över resultaten till 

en annan kontext.  

Ett problem som ofta brukar kritiseras vid ett kvalitativt metodval är subjektiviteten. Då vi var 

två personer vid insamlingen av all data har materialet kunnat tolkas på olika sätt. Det löste vi 

genom att diskutera fram en gemensam tolkning. Samlas material in av enbart en forskare finns 

risken att informationen tolkas alltför subjektivt (Bryman & Bell, 2011). Detta på grund av att 

studien ofta är relativt öppen och att frågeställningarna kan förändras efterhand. I vår insamling 

av material från årsredovisningar och hemsidor var vi tvungna att vara subjektiva för att inte 
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samla in mängder med material som inte var relevant för studien, vilket diskuterades under 

3.3.1.   

I och med att vi var tvungna att vara aningen subjektiva blir det svårare för andra att replikera 

undersökningen. Det är vi som ställt frågorna vid intervjun och det är vi som samlat in det 

material som vi ansett vara relevant från de olika dokumenten som använts. Andra forskare som 

har andra åsikter, ålder eller personlighet skulle kunna tycka annan information var mer 

intressant att lyfta fram (Bryman & Bell, 2011).  
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4. Resultat 

Resultatet är uppbyggt utifrån insamlingen av material från årsredovisningar, hemsidor och 

intervjuer. Strukturen som följer i kapitlet är att det först presenteras material som är insamlat 

från årsredovisningar och hemsidor för att förstå vilka frugala principer respektive företag 

arbetar med.  Efter varje företag visas vilka principer de arbetar med. Grön färg symboliserar 

stark koppling, gul färg symboliserar svag koppling och röd färg symboliserar ingen koppling. 

Vidare kommer materialet som samlades in via intervjuerna presenteras för att förstå vilka 

möjligheter och utmaningar företagen ställs inför inom dagligvaruhandeln, då tankesättet 

översätts till en ny kontext. 

 

4.1 ICA 

4.1.1 Engagera och upprepa 

För ICA är det en självklarhet att vara nära sina kunder för att kunna förse dem med produkter 

hela tiden. De är medvetna om att kundens behov kan förändras och att produkterna skall 

utvecklas därefter. Att föra en dialog med kunderna är således viktigt, samtidigt som de hela 

tiden försöker vara öppna för nya intryck. ICA har genom undersökningar identifierat en 

hälsotrend och agerar efter denna genom att exempelvis öka sortimentet med produkter som är 

bra för hälsan. “Till de tydligaste trenderna på den svenska dagligvarumarknaden hör en 

kraftigt ökad efterfrågan på ekologiska, närproducerade och hälsosamma livsmedel. Under 

året ökade försäljningen av ekologiska produkter i det centrala sortimentet med 47 procent.” 

Att förstå omvärlden och dess förändringar är enligt ICA ett måste för att kunna möta 

morgondagens behov och efterfrågan.  

4.1.2 Tänja tillgångarna 

ICA arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar och resurseffektiviseringar. Exempel 

som ICA lyfter upp är välplanerade körningar med optimalt packade lastbilar och även att 

minska matsvinn på olika sätt. De har även som mål att vara klimatneutrala till 2030. 

Inom ICA är kontinuerligt arbete med innovationer och utveckling viktigt. De menar att EMV 

är en viktig del för att kunna erbjuda maximal prisvärdhet för kunden. EMV är något som ICA 

satsar på för att tänja sina tillgångar. ICA påstår att EMV ger kunden ett ökat värde och bidrar 

till ett utvecklat sortiment samtidigt som det är lönsamt för företaget. Satsningarna ICA gör är 

inom EMV, ekologiskt och lokalproducerat. 

ICA har olika sortiment för olika behov. Exempelvis har ICA ett sortiment som går under 

benämningen ICA Basic och är deras billigaste alternativ. Det som gjort produkten billigare än 

alternativa produkter är att de tagit bort alla finesserna för att kunna hålla ett lågt pris. Ett 

exempel är ICA Basics broccoli som kan ha olika form och storlek, men har ändå samma 

innehåll. De släpper således igenom skönhetsfel för att kunna hålla priserna nere. Ett annat 

exempel är ICA Basics pastasås som inte använder färska kryddor, men att smaken blir 

tillräckligt bra ändå, plus att de tagit bort alla tillsatser som inte behövs. Finesserna är 
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bortplockade och tillsammans med en enkel förpackning kan de hålla nere priserna. Trots ICA 

Basics enkelhet görs kvalitetstester och uppföljande kontroller på dessa produkter. Exempelvis 

görs sensoriska tester för utseende, lukt, smak och konsistens. 

4.1.3 Skapa hållbara lösningar 

”ICA Gruppen ska vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Hållbarhetsarbetet ska 

genomsyra allt koncernen gör, skapa tydliga resultat och säkra en hållbar värdekedja, från 

produktion till butik och apotek. Målet är att kontinuerligt höja ambitionen genom att gå före i 

viktiga frågor kring exempelvis produktionsvillkor, ursprungsmärkning, hälsosamma 

produkter, miljöpåverkan och matsäkerhet”. 

För ICA är hållbarhet viktigt och något som det kontinuerligt arbetas med förbättringar inom. 

Nu ligger ett stort fokus på att minska klimatpåverkan som orsakas i butik, lager och kontor, 

exempelvis via el, köldmedia och transporter. ICA ställer även höga krav på sina leverantörer 

gällande miljöfrågor. De ser också en möjlighet för nya affärsmöjligheter när efterfrågan på 

mer klimat- och miljöanpassade produkter ökar.  

Det är även viktigt för ICA att produkterna produceras på ett hållbart sätt gällande mänskliga 

rättigheter. De har även minskat miljöpåverkan genom att gå från konservburkar till 

tetraförpackningar på vissa varor, då tetra är bättre för miljön.  

4.1.4 Forma kundens beteende 

”Att hjälpa kunderna att må bra och inspirera dem till att välja hälsosamt är en viktig uppgift 

för ICA Gruppen. Genom produkter som tar hänsyn till frågor kring tillsatser, dieter, allergier 

och livsstil kan koncernen sprida kunskap och inspirera kunderna till medvetna val i vardagen. 

Arbetet utgår från officiella nordiska kostråd och näringsrekommendationer”. ICA har även 

tagit egna initiativ och i samarbete med lokala hälsocoacher försöker de stärka sin hälsoprofil. 

Tillsammans med politiker, myndigheter och branschkollegor diskuteras det hur de kan minska 

folkhälsoproblemen i Sverige. 

För att underlätta för kunderna har ICA:s produkter alltid tydliga märkningar för ursprung, 

allergener och spårbarhet, även hur produkter ska återvinnas finns alltid förklarat på 

produkten.   

4.1.5 Samskapa värde tillsammans med kunden 

Utifrån det material som samlats in finns det inga tydliga kopplingar till att ICA arbetar med 

att kunden skall vara med i utvecklandet av en produkt. De tar reda på vad kunderna vill ha och 

tillverkar sedan efter deras behov. Kunden är således inte med i själva tillverkningsprocessen.  

Därför har ingen koppling hittats till principen. 

4.1.6 Skaffa innovativa vänner 

ICA har samarbeten med externa aktörer som bidrar till att minimera ICA:s avfall och öka 

återvinningsgraden. De har även samarbeten med välgörenhetsorganisationer såsom 

frälsningsarmén och food bank i Baltikum. Dessa organisationer tar emot mat som inte kan 
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säljas i butiken på grund av exempelvis kort datum eller skadad förpackning. ICA samarbetar 

även med LRF i syfte att bredda utbudet av svenska varor i butik, men även för att bidra till 

svenska landsbygdens utveckling.  
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Tabell 4. ICA:s koppling till principerna. 

4.2 Axfood 

4.2.1 Engagera och upprepa 

Axfood menar att kundernas behov och önskemål styr deras sortiment. Deras mål är att kunna 

erbjuda prisvärda produkter, ett brett sortiment och en hög innovationsgrad, speciellt inom 

EMV. Det ökade intresset för hälsa och hållbarhet är ett viktigt tema när Axfood fortsätter att 

utveckla EMV. De befintliga produkterna ses över och nya tas fram, exempelvis tas vegetariska 

rätter eller ekologiska varor fram för att möta kundernas efterfrågan av ett bredare sortiment.  

Ett exempel på engagemang som Axfood gjort är att utveckla sitt lågprissortiment Eldorado. 

Inom detta sortiment har de arbetat med att uppnå en jämnare kvalitet för att anpassa sig efter 

kundens efterfrågan. Axfood arbetar med digitaliseringen för att förbättra unika 

kunderbjudanden för varje kund. Målsättningen är att vara ledande i mötet med kunden i de 

digitala kanalerna. Därför gör de undersökningar kring vilka produkter kunden handlar, för att 

kunna erbjuda unika erbjudanden. 

4.2.2 Tänja tillgångarna 

Axfood resursoptimerar genom att exempelvis förebygga matsvinn. Detta gör de genom att ha 

bättre flödeskontroller, bättre design på förpackningarna, men även genom att skänka bort mat 

med kort datum. Utveckling sker ständigt för att förbättra logistiken. Att fylla lastbilarna 

optimalt är viktigt för att kunna effektivisera och minska belastningen på miljön. 

Elförbrukningen är en annan viktig fråga som Axfood tar på allvar: ”Axfoods butiker har idag 

elövervakningssystem för att systematiskt kunna mäta och följa elförbrukningen. Löpande sker 

åtgärder för att minska energianvändningen och vid ombyggnad och nybyggnad av butiker är 

fokus på energieffektivitet stort.” En till idé som Axfood har prövat är att installera solceller på 

sitt fryslager i Göteborg.  

Axfood satsar hårt på sina EMV. ”EMV ska vara kvalitetsmässigt minst lika bra som välkända 

varumärken, men med en lägre prisnivå. EMV ska också vara mer hälsosamma och 

särskiljande”. Eldorado som är Axfoods lågprissortiment kan hålla sitt låga pris på grund av 

stora och smarta inköpsvolymer samt enkla förpackningar. 

Andra initiativ som Axfood tagit gällande att tänja sina tillgångar, är att de modifierat flera 

förpackningar för att minska kross i butik eller under transport. De försöker även att fasa ut 
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konservburkarna i förmån för tetraförpackningar för att det är bättre för miljön och har en bättre 

fyllnadsgrad. 

4.2.3 Skapa hållbara lösningar 

Axfood “... ska inte bara tillgodose, utan även driva efterfrågan på miljöanpassade, 

hälsosamma och säkra livsmedel. Dessutom ska de erbjuda konsumenterna bra information om 

exempelvis ursprung och innehåll”. Axfood vill ta ett stort ansvar inom hållbarhetsområdet. 

Exempelvis har koncernen skärpt sina rutiner vid val av leverantörer. De nya leverantörerna 

som väljs graderas utifrån en risknivå och måste godkännas av Axfood. Vid inköp av EMV är 

leverantörsbedömningen utifrån hållbarhetsaspekter med tidigt i urvalsprocessen, vilket visar 

på att EMV varorna har höga krav gällande hållbarhet. För att ta hjälp gällande hur de ska arbeta 

med hållbarhet har Axfood löpande dialog med intresseorganisationer såsom Greenpeace, 

WWF och Naturskyddsföreningen. 

Att minska påverkan på miljön är viktigt för Axfood. Därför vill Axfood visa vägen genom att 

pröva på nya tekniska lösningar inom den egna verksamheten. De mest relevanta 

miljöaspekterna enligt Axfood är att minska energiförbrukning, transporter och förbättra 

materialflöden. De har även tagit initiativ till att minska nedskräpning och förbättra sin 

återvinning genom att införa pant på sina koncentrerade saftflaskor.  

4.2.4 Forma kundens beteende 

Axfood menar att de har ett ansvar gentemot kunderna att informera om produkterna så att 

kunderna kan göra medvetna val. Ursprungsmärkningen har ökat inom flera olika sortiment och 

framöver kommer alla Axfoods produkter som produceras i Sverige, förses med den 

svenskmärkning som branschen lanserade 2016. “För att få använda svenskmärkningen måste 

alla steg i produktionen av kött, ägg och mjölk inklusive förädling och förpackning ha skett i 

Sverige.” 

4.2.5 Samskapa värde tillsammans med kunden 

Utifrån det material som samlats in har vi inte lyckats finna några kopplingar mellan denna 

princip och hur företaget arbetar. Axfood gör kundundersökningar och följer upp vad kunden 

vill ha, vad den handlar och hur de kan erbjuda kundanpassade erbjudanden. Det finns inga 

exempel på att kunder är med i själva tillverkningsprocessen.  

4.2.6 Skaffa innovativa vänner 

“Tillsammans med ideella organisationer och andra aktörer i näringslivet arbetar Axfood 

långsiktigt med frågor gällande miljö, hälsa, utsatta människor och livsmedel. Som en av 

grundarna till klimatnätverket Hagainitiativet arbetar koncernen för att minska näringslivets 

utsläpp, lyfta klimatfrågan och påverka politiken.“ 

Axfood har dialog med flera intresseorganisationer. De har tillsammans med Stockholms 

stadsmission öppnat något som kallas Matmissionen, vilket är en så kallad ”social matbutik.” 

Syftet med denna butik är att minska allt onödigt matsvinn som bara kastas på grund av kort 

datum eller trasiga förpackningar och istället erbjuda människor i ekonomisk utsatthet att köpa 
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mat till ett mycket lågt pris. Detta ser Axfood som en win-win situation då företaget minskar 

svinnet, samtidigt som de bidrar till en förbättrad social hållbarhet. 

Att anpassa sig till förändringar ser Axfood som möjligheter snarare än något som 

begränsar.  “De många flyktingar som har kommit till Sverige och nyanlända svenskar är ett 

exempel på en oförutsedd förändring. Redan i oktober åtog sig Axfood att inom kort anställa 

minst 100 nyanlända svenskar inom koncernen. Förutom som kunder och potentiella 

medarbetare ger de inspiration att anpassa vårt globala sortiment”. 
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Tabell 5. Axfoods koppling till principerna. 

4.3 Coop  

4.3.1 Engagera och upprepa 

Coops butiker är anpassade till de lokala marknadsförutsättningarna och är därför hela tiden 

nära kunden och kan vara lyhörda för kundernas önskemål och krav. Kunderna kan göra sin 

röst hörd genom bland annat Coops medlemspanel. Panelen är Coops viktigaste kanal för 

kunddialog och består av 40 000 medlemmar. Där kan kunderna vara med och tycka och 

påverka Coop och deras sortiment. Genom sina undersökningar har Coop bland annat märkt att 

kunder efterfrågar mer ekologiska, miljömärkta och hälsosamma varor. Coop menar att denna 

trend med mer ekologiskt och miljömärkt är unikt för Sverige. Därför vill Coop utöka sitt utbud 

av sådana varor ytterligare.  

4.3.2 Tänja tillgångarna 

Coop vill förse kunderna med ett attraktivt och prisvärt sortiment. För att nå detta försöker de 

effektivisera hela verksamheten. Det gör de exempelvis genom att minska energianvändningen 

i butikerna, effektivisera transporterna genom att fylla lastbilar optimalt samt att en tredjedel 

av transporterna körs med tåg. De optimerar även inköpen av varor för att minska matsvinnet. 

Flera av Coops butiker har samarbeten med organisationer som använder svinnet till 

behövande, till exempel kvinnojourer, härbärgen och kaféer för hemlösa. Ytterligare ett initiativ 

som de har för att minska matsvinnet är konceptet “knasiga grönsaker”, som går ut på att de 

säljer grönsaker som brukar ratas i produktionsledet på grund av form och utseende. De 

“knasiga grönsakerna” säljer de med rabatt i sina butiker.  

4.3.3 Skapa hållbara lösningar  

Coop menar att de leder utvecklingen av hållbarhet och ekologiskt med deras unika varumärke 

Änglamark. Deras egna märke Coop ses som det mest hållbara varumärket bland svenska 

dagligvarukedjor. De vill ändå överlag bli bättre på att lyfta fram fördelar med ekologiskt, 

hållbarhet och hälsa i samband med EMV. För att säkerställa produktsäkerheten har de höga 
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krav på sina leverantörer. De har även minskat mängden salt och socker i många av sina 

produkter för att göra produkterna hälsosammare, utan att smak och kvalitet blivit lidande. 

Ytterligare en sak som de försöker minska på i produkterna är smakförstärkare. De vill också 

underlätta för kunderna att göra medvetna val genom att utveckla informationen på 

innehållsförteckningarna. Coop satsar mycket på att effektivisera logistiken genom att samköra 

och planlägga rutter. Utöver de så har de en egen tåglinje som de fyller med varor och kan på 

det sättet spara många timmar körning med lastbilar. Tåglinjen är i princip alltid full. Coop har 

även minskat miljöpåverkan vid tillverkningen av förpackningar för exempelvis köttet, som 

görs av återvunnen PET-plast. 

4.3.4 Forma kundens beteende  

Coop vill underlätta för kunderna att göra medvetna val genom att vara tydliga med vad 

produkterna innehåller. De menar att kunderna har blivit allt mer kräsna och 

informationshungriga. Därför går Coop längre än vad lagen kräver angående 

ursprungsmärkning, vilket uppskattas av konsumenterna.  

4.3.5 Samskapa värde tillsammans med kunden 

Coop för mycket dialoger med sina kunder för att ta reda på vad deras önskemål och krav är. 

Utöver de bjuder de in “kunder och medlemmar att ta aktiv del i processen”. Hur de tar del i 

processen finns inte förklarat. Därför finns enbart en svag koppling till principen. 

4.3.6 Skaffa innovativa vänner 

Effektivisering av logistiken är en viktig punkt för Coop och där samkör de en del med andra 

aktörer för att minska miljöbelastningen. De tar även hjälp från andra aktörer, såsom 

kooperativa kollegor i grannländerna, matsvinnsorganisationen Allwin som tar hand om 

matsvinn, avfallspartners som hjälper Coop effektivisera sin avfallshantering och WWF som 

koordinerar "Hållbar livsmedelskedja", som är ett samarbete mellan livsmedelskedjans aktörer.  
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Tabell 6. Coops koppling till principerna. 

4.4 Lidl 

4.4.1 Engagera och upprepa 

Lidl arbetar med att försöka öka förtroendet till sina kunder, vilket de tror de kommer göra 

genom att utöka sortimentet efter kundernas önskemål. De genomför strukturerade dialoger 

med kunderna för att få återkoppling på hur de ser på Lidl. Genom dialogerna och 

undersökningarna menar Lidl att de säkerställer att kundens önskemål tillgodoses, vilket 

innebär högsta kvalitet till bästa pris. 



 34 

Ett exempel som visar på att Lidl har lyssnat på sina kunder och vad de efterfrågar är Svea 

lantkött. Allt fler av Lidls kunder har efterfrågat svenskt kött, vilket Lidl har lyssnat på och tagit 

fram varumärket Svea Lantkött. Dessa produkter har en garanti på hög kvalitet och att de 

garanterat är från svenska gårdar. 

4.4.2 Tänja tillgångarna 

Lidl stävar efter att vara kostnadseffektiva och vara så resurssnåla som möjligt i alla deras 

processer. ”Vår affärsidé är enkel; vi arbetar hållbart och långsiktigt för att erbjuda varor av 

högsta kvalitet till bästa pris. Vi kan erbjuda ett stort utbud av egna märkesvaror till bästa pris 

för kunden, bland annat genom effektiv logistik, stora inköp och höga kvalitetskrav.” Några 

exempel på Lidls EMV är Svea lantkött, Ängens, Himlajord och Gyllda. 

Effektivitet handlar för Lidl inte enbart om effektivitet i butik utan även under transport och 

fyllnadsgrad i deras lastbilar. De uppnådde under år 2015 en fyllnadsgrad på 96 % vilket var 

över målsättningen på 90 %. Från januari 2014 är all el som Lidl förbrukar inom verksamheten 

från förnybara energikällor. För att förbättra sin avfallshantering har Lidl infört ett nytt 

arbetssätt som kallas ”Återvinningens värde”. Arbetssättet är till för att minska avfallsmängder, 

öka återvinning och att all hantering optimeras.  

4.4.3 Skapa hållbara lösningar 

Utöver att Lidl arbetar med att minska sina avfallsmängder, förbättra energianvändningen och 

förbättra logistiken är Lidl övertygade om att ett seriöst hållbarhetsarbete även leder till nöjdare 

kunder, stoltare medarbetare och bättre relationer med deras intressenter. Lidl vill även vara 

branschledande inom miljö och socialt ansvar. För att bli det menar Lidl att de måste lyssna 

aktivt på sina intressenter, då det är genom dialog med dem som de kan hitta bra samarbeten, 

vilket kan bidra till en bättre hållbar utveckling.   

4.4.4 Forma kundens beteende 

Lidl har varit med och tagit fram märkningen ”Från Sverige” tillsammans med medlemmarna i 

Svensk dagligvaruhandel. Detta för att underlätta för kunden att göra medvetna val, hitta 

svenska varor i butiken samt stötta det svenska jordbruket. Lidl arbetar också för att ständigt 

förbättra märkningen på sina produkter, exempelvis med miljömärkta och etiskt märkta 

produkter. ”Det ska vara enkelt att handla ekologiskt och schysst hos oss. Därför finns en skylt 

med budskapet ”Välj med omtanke” vid alla miljömässigt eller etiskt märkta varor i våra 

butiker. Varor som har kort hållbarhetsdatum placeras tillsammans under budskapet ”Hjälp 

oss att minska matsvinnet” – självklart med kraftigt reducerat pris.” 

4.4.5 Samskapa värde tillsammans med kunden 

Lidl arbetar nära sina kunder för att ta reda på vad de efterfrågar och vilka behov kunderna har. 

Detta görs via kundundersökningar. Det finns ingen information som visar att kunderna är med 

i tillverkningsprocessen. Det finns således ingen koppling till principen. 
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4.4.6 Skaffa innovativa vänner 

Lidl ställer krav på sina leverantörer att de ska ta hänsyn till miljön. De vill exempelvis att 

lastbilarna går på alternativa bränslen. Lidl har startat ett samarbete med Allwin för att minska 

matsvinnet och bidra till förbättrad social hållbarhet genom att osålda livsmedel når ekonomiskt 

utsatta människor. 

Lidl har även startat ett samarbete med ST1 som gör etanol av organiskt avfall. Lidl samarbetar 

också med med BSCI. ”BSCI är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som 

vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan”. Lidl stödjer också de 

svenska odlarna. De försöker utveckla sitt svenska sortiment och uppmuntrar odlarna att tänka 

ett extra varv för att komma på nya produkter som kunder skall få prova. 

Lidl 

Engagera 

och 

upprepa 

Tänja 

tillgångarna 

Skapa 

hållbara 

lösningar 

Forma 

kundens 

beteende 

Samskapa värde 

tillsammans med 

kunden 

Skaffa 

innovativa 

vänner  
      

Tabell 7. Lidls koppling till principerna. 

4.5 Bergendahlsgruppen (City Gross)  

4.5.1 Engagera och upprepa 

Från City gross hemsida framgår det att de är nära sina kunder, men det är oklart hur de arbetar 

med det. ”Vill kunderna ha alla dessa produkter? Svaret är ett entydigt ja.“ De har dialoger 

med sina konsumenter, men från informationen som finns tillgänglig är det svårt att avgöra om 

de arbetar utifrån konsumenternas önskemål. Därför har principen enbart en svag koppling.  

4.5.2 Tänja tillgångarna 

City gross mål med deras EMV är att kvaliteten ska vara minst lika bra som målprodukten i 

kategorin. De satsar på lokala leverantörer. Allt kött som säljs i butiken är svenskt. Köttet 

styckar och förpackar de själva och därför kan de lättare anpassa sig till kundens önskemål. De 

har även infört någonting som heter griskrona och lammkrona. Griskronan innebär att City 

gross betalar en krona extra per kilo till leverantören för att skapa bättre förutsättningar för dem 

så att City gross kunder ska kunna köpa svenskt griskött i framtiden. ”Att vi betalar extra 

betyder inte att vi höjer priset i butiken. Istället tar vi av vår egen marginal på grisköttet 

eftersom svenskt kött är en viktig konkurrensfördel för oss när konsumenterna jämför med våra 

konkurrenters importerade gasade kött.” Lammkronan fungerar på samma sätt. 

4.5.3 Skapa hållbara lösningar 

City gross vill minska sin påverkan på miljön, men också underlätta för kunderna att göra 

medvetna val. I deras butiker styckar och förpackar de själva köttet och då har de samtidigt 

frångått att bland annat förpacka köttet i gas. Att istället vakuumförpacka köttet innebär bättre 

smak och att köttet både är färskt och håller längre, menar City gross. City gross minskar även 

påverkan på miljön genom att satsa på lokalt förankrade leverantörer. Vidare satsar de på 
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miljöanpassade produkter: ”...vi arbetar för att det ska finnas miljömärkta, ekologiska och 

rättvisemärkta produkter i alla produktkategorier så långt det är möjligt.” Vad gäller deras 

logistik strävar de efter 100% fyllnadsgrad i sina lastbilar.  

4.5.4 Forma kundens beteende 

City gross märker sina produkter och hyllkanter tydligt så att kunderna lätt kan göra klimat- 

och miljömedvetna val. City gross samarbetar med föreningen ”Äkta vara” för att få märka sina 

egna produkter med Ä-märket. Äkta vara är en konsumentförening som bestämmer vilka varor 

som får märkas med Ä-märket utifrån några grundkrav, exempelvis ska de vara fria från 

tillsatser som traditionellt inte ingår i livsmedlet. Syftet med märkningen är att vägleda och 

underlätta för kunderna att göra medvetna val. De har också valt att endast sälja ekologiska 

bananer och byter successivt ut produkter mot mer hållbara alternativ. 

4.5.5 Samskapa värde tillsammans med kunden 

City gross har ett samarbete med ett företag som heter Synovate. De låter kunderna prova 

produkterna för att säkerställa kvaliteten. Hur det går till när kunderna får provsmaka, eller om 

kunden är delaktig i tillverkningsprocessen finns det ingen information om.  Därmed finns 

enbart en svag koppling. 

4.5.6 Skaffa innovativa vänner 

City gross vill tillsammans med alla sina intressenter arbeta för en hållbar utveckling. Kraven 

på leverantörerna är därför höga. Fabrikerna ska vara kvalitetssäkrade och råvarorna som 

importeras måste vara godkända även i Sverige. Om dessa intressenter eller leverantörer kan 

ses som innovativa är svårt att avgöra utan information kring samarbetet. Därför har en svag 

koppling till principen valts.  

Bergendahls 
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Tabell 8. Bergendahls koppling till principerna. 
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Vilka principer företagen arbetar med, utifrån årsredovisningar och hemsidor, visualiseras i 

tabell 9. Vidare kommer material från intervjuerna presenteras, vilket kan komma att ändra 

vilka principer respektive företag arbetar med.  

  ICA Axfood Coop Lidl Bergendahls 

Engagera och upprepa      
Tänja tillgångarna      
Skapa hållbara lösningar      
Forma kundens beteende      
Samskapa värde tillsammans med 

kunden      
Skaffa innovativa vänner      

Tabell 9. Figuren symboliserar företag för företag och vilka principer de följer. Grön färg 

innebär stark koppling. Gul färg innebär svag koppling. Röd färg innebär ingen koppling alls.  

4.6 Intervjuer  

4.6.1 Kommunikationschef på SVDH 

Kommunikationschefen Anna har arbetat på SVDH under två års tid och har ett brett ansvar 

med allt ifrån att skriva debattartiklar, planera och publicera på hemsidan. Hon sitter även med 

i hållbarhetsrådet, informationsrådet och näringspolitiska rådet.  

Den viktigaste rollen SVDH har är att samordna deras medlemsföretag. Det innebär att de 

samlar aktörerna inom dagligvaruhandeln och arbetar med ett antal utpekade frågor som 

aktörerna ser ett värde i. De arbetar med branschgemensamma konkurrensneutrala frågor inom 

de olika branschråden, det vill säga att de inte diskuterar medlemmarnas profileringsfrågor. 

Utöver råden har de även en samarbetsorganisation som heter ECR (Efficient Consumer 

Respons). Det som skiljer en samarbetsorganisation från ett branschråd är att det kan diskuteras 

oavsett bransch. Det är således inte något som SVDH har som unikt.  Företagen bestämmer 

själva om de vill vara medlemmar hos SVDH. Alla företag som studerades var medlemmar. 

Den enda dagligvaruhandlaren i Sverige som inte är medlem hos SVDH är Netto. I alla 

branschråd finns det representanter från samtliga medlemsföretag. Anna berättade att det är 

viktigt att det finns en representant från samtliga företag så att de faktiskt bidrar. Därför planeras 

möten i de olika råden efter tider som passar samtliga medlemmar. De beslut som tas i råden 

tas i samråd med alla medlemmar och alla har lika stor påverkan i beslutsfattandet oavsett 

storlek eller marknadsandelar.  

SVDH arbetar fram branschriktlinjer. En branschriktlinje innebär att det är branschens tolkning 

av aktuell lagstiftning. Varför SVDH utformar branschriktlinjer är för att underlätta för deras 

medlemsföretag så de slipper läsa hela lagtexterna. Nu behöver medlemmarna istället endast 

läsa vad som gäller för deras bransch. Branschriktlinjer kan tas fram på flera sätt, exempelvis 

via myndigheter som myndigheter sedan ska godkänna, eller genom eget initiativ i samråd med 

medlemmarna. 
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Hållbarhetsrådet 

I det här rådet diskuteras det hur branschen kan förbättra både den ekologiska och sociala 

hållbarheten i Sverige. Den ekologiska biten handlar främst om återvinning och insamling av 

material. SVDH arbetar mycket med deras intressebolag (Returpack, Elkretsen, Förpacknings 

och tidningsinsamlingen, Svensk glasåtervinning, Svenska retursystem, Från Sverige och GS1 

Sweden, vår anmärkning). Inom den sociala hållbarheten fokuserar de på folkhälsan. De har ett 

fempunktsprogram där det framgår vad de som bransch kan bidra med för en förbättrad 

folkhälsa, genom bättre matvanor. Ett exempel på en åtgärd är en sänkning av salthalten i 

produkterna.  

Informationsrådet  

I informationsrådet diskuteras frågor så som att kunden har rätt till att veta vad som finns i 

förpackningarna, det vill säga märkningsfrågor. Branschen märker produkterna för att kunden 

ska kunna göra medvetna val. SVDH försöker vara transparenta i den mån det går, men det 

finns inte någon gräns för hur tillgängliga de kan vara. 

Näringspolitiska rådet  

En näringspolitisk fråga som är aktuell nu är regeringens förslag på en livsmedelsstrategi, vilket 

innefattar att produktionen av svenska livsmedel ska stärkas. En annan viktig fråga som SVDH 

arbetar mycket med är förbättrad livsmedelskontroll i Sverige. De arbetar även med frågor som 

rör spårbarhet av produkter, exempelvis fisk från vatten till konsument. 

4.6.2 Sakkunnig och logistiksamordnare på SVDH 

Ylva är sakkunnig och samordnare inom logistikfrågor. Hon arbetar deltid på SVDH och resten 

av tiden på ICA. På SVDH har hon varit 2,5 år och på ICA i 26,5 år. Hon sitter med i 

logistikrådet och ECR. 

ECR och Logistikrådet  

Inom ECR arbetar SVDH tillsammans med sina medlemsföretag med att leverera förbättringar 

och innovationer som ska leda till ökad kund- och affärsnytta. Ylva berättade om category-

management, vilket innebär att handelsaktören (dagligvaruhandlaren) och leverantören 

samarbetar för att tillfredsställa konsumenter. Huvudpoängen grundar sig i att få till en kategori 

som täcker de flesta konsumenters önskemål. För att få fram en bra kategori krävs det att ta 

reda på kundernas preferenser för olika typer av artiklar, vilka artiklar handelsaktören vill sälja 

på sina hyllor och vilken position artiklarna ska ha i hyllan och så vidare. Detta är till för att 

skapa win-win-win i tre olika led, för handelsaktören, leverantören och kunden. 

För att samla in information kan de använda statistik som förs på varor som passerar kassan 

tillsammans med att göra djupintervjuer med kunder. Genom intervjuer och analyser av sålda 

varor tar de reda på vilka produkter kunden vill ha. Dessa produkter får sedan sin plats i 

butikshyllorna. Det intressanta inom ECR är även att de diskuterar något som kallas tidsfönster, 

vilket innebär att nya produkter som skall lanseras görs inom en viss tidsperiod. Tanken med 

tidsfönster är att minimera energi, tid och resurser. När exempelvis nya chipssmaker ska 

lanseras görs detta inom en viss tid, vilket innebär att det sortiment som skall bytas görs 
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samtidigt. Innan butikerna började arbeta på det här sättet kunde leverantörer komma med 

nyheter när som helst. Vilket innebar problem för butikerna. De var tvungna att tänka igenom 

hur de skulle få plats med alla chipssmaker, vilka som skulle stå var och så vidare. Nu finns det 

planogram och alla nya produkter lanseras inom ett tidsfönster, som är avtalat mellan den 

specifika handelsaktören och leverantören. Det här tjänar företagen tid på, samtidigt som det 

bidrar till att det är lättare för kunden att hitta varorna.   

Som Ylva är tydlig med, diskuteras dessa saker i ECR, men att det självklart är upp till företagen 

själva ifall de vill arbeta på det här sättet. Det är bara rekommendationer från SVDH. ICA 

samarbetar med sina leverantörer, Axfood med sina leverantörer och så vidare. Det här med 

tidsfönster finns lite grann i andra länder, men Ylva menar att dagligvarubranschen i Sverige 

ligger väldigt långt fram i utvecklingen. Exempelvis skickar de svenska leverantörerna 

artikelinformation elektroniskt när de vill lansera en ny produkt, vilket andra länder kanske inte 

kommit lika långt med. 

ECR-gruppen har tagit fram en guide som heter “Förpackningsguiden”. Den baseras på GS1-

standarden (standard för varu- och informationsflöde, vår anmärkning). Denna 

förpackningsguide är en guide till vad du ska tänka på när företag till exempel utformar egna 

märkesvaror (EMV) och dess konsumentförpackning. Guiden är till för att effektivisera 

logistiken genom att exempelvis visa hur företag kan utforma en förpackning, packa en pall, 

minimerar luft i transport, hur de modulanpassar pallar eller visa hur de kan utforma etiketter. 

“Massor med hands-on-fix-och-tricks som är grundat på standard, för att effektivisera 

logistiken helt enkelt.” 

Den nuvarande guiden kommer att revideras med ett kapitel med information om 

förpackningars återvinningsbarhet. Här har SVDH låtit sina intressebolag fått mera utrymme 

och mer att säga till om, exempelvis Förpacknings- och tidningsåtervinningen, Metallkretsen 

och Glaskretsen, så att mer material ska kunna återvinnas. Ytterligare saker som branschen 

gemensamt samarbetar med är dryckesretursystem, så att inte varje leverantör behöver komma 

på ett helt eget system, samtidigt som handelsaktörerna skulle behöva hantera fler olika 

dryckesretursystem. 

Ylva menar att Sverige kommit väldigt långt inom logistik effektiviseringar. Hon menar att en 

av utmaningarna är att Sverige är ett långt land med inte så många människor och då gäller det 

att effektivisera logistiken för att nå ut till alla. ”Det säger sig självt, man kan inte köra 

halvtomma lastbilar eller ha halvtomma lager utan man måste vara supereffektiv.” Ylva 

argumenterar vidare att Sverige inom dagligvaruhandeln har förstått nyttan av att sätta sig 

tillsammans inom branschen för att enas om saker som kan effektivisera logistiken ytterligare. 

Exempelvis genom att enas om informationen som ska finnas på artiklar och pallar. Detta 

underlättar för leverantören, så de slipper göra om informationen för varje handelsaktör. “Det 

innebär ju att vi effektiviserar från början som gör att hela kedjan blir bättre som gör att 

produkten blir bättre i slutändan, och som kommer ut till konsument till ett lägre pris.”  
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4.6.3 Sakkunnig och samordnare inom mat- och hälsoområdet 

Mona är utbildad dietist och har arbetat på SVDH i 5,5 år. Hon sitter med i mat- och hälsorådet, 

rådet för produktsäkerhet och rådet för standarder. 

Mat- och hälsorådet 

Mona berättade att det är viktigt att alla får möjligheten till hälsosammare mat, exempelvis mer 

fullkorn, lägre salthalter och även mer frukt och grönt i butikerna. Mat- och hälsorådet jobbar 

därför mycket med nyckelhålsmärkning på produkter och publicerar om mer hälsosamma val 

via kundtidningar, hemsidor och allmän marknadsföring. Folkhälsan är en viktig fråga där 

SVDH arbetar efter ett fempunktsprogram för att förbättra Sveriges människors hälsa. Utöver 

marknadsföringsbiten arbetar de även med att informera om motion och sådana bitar som hör 

till att skapa ett sunt liv för människorna. 

I initiativ tillsammans med alla medlemmar har SVDH skapat en branschriktlinje gällande 

saltkonsumtionen. Salt är inte bra i för stora mängder då det kan orsaka hjärtattacker och andra 

sjukdomar, menar Mona. Därför vill SVDH tillsammans med sina medlemmar komma åt 

barnens kostvanor då de sätts innan sju års ålder. De gjorde därför undersökningar kring vilka 

sortiment som barnfamiljer köper. Det visade sig att korv och köttbullar var två av dessa 

sortiment. SVDH med sina medlemmar tog då ett initiativ att alla EMV av köttbullar och korv 

skulle uppfylla nyckelhålskriterierna. Sen är det upp till medlemmarna själva att genomföra 

detta och arbeta igenom sina kategorier för att minska i det här fallet salt. Övriga ämnen som 

diskuteras i detta råd är exempelvis socker, fett och palmolja.  

Rådet för produktsäkerhet 

Mona berättade att produktsäkerhetsfrågor handlar om att det alla dagar om året ska finnas säker 

mat i butik. Inom säker mat i butik ingår allt ifrån utbildning av butikspersonalen, 

rengöringsrutiner till märkning av produkter. Dessa produktsäkerhetsfrågor försöker SVDH 

skriva så att det inte skall finnas utrymme för tolkning och är något de ständigt arbetar med att 

förbättra. Visserligen berättar Mona att det ibland fortfarande blir utrymme för tolkningar. Ett 

exempel är hur butikerna skall förvara bröd, där det finns en branschriktlinje för varuskydd. 

Dock har varuskyddet tolkats olika av olika aktörer. Vissa menar att det innebär att brödet ska 

ligga i askar medan andra menar att de räcker med en skiva som täcker brödet. 

Mona berättade att hon sett en ökad trend i Sverige gällande ekologiska och vegetariska 

sortiment. Mona tror att EMV som ligger på 20–25 % av butikens sortiment har nått den nivå 

som den kommer hamna på, men att det ekologiska och vegetariska sortimentet växer. Vid 

frågan om Sverige fått några idéer från andra länder kring mat fick vi ett exempel gällande 

insektsmat. Insektsmat är inte lagligt att sälja i Sverige och är därför inte möjligt för företagen 

att ta in i deras sortiment.  

Ytterligare menade Mona att de arbetar för att kunna kommunicera på ett bättre sätt via 

förpackningarna. Hon berättade att det finns en förordning som heter 1924/2006, vilket innebär 

att livsmedelsförsäljare inte får skriva till exempel ”Morötter är nyttigt” eller att ”Fibrer är 

bra för magen”, utan nu måste de skriva ”kostfibrer är bra för magen då det ökar 

avföringsvolymen.” ”Då måste vi precis skriva så och det är ingen leverantör eller någon som 
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vill marknadsföra avföringsvolymer för det är inget som stimulerar att man vill handla mera.” 

SVDH jobbar för att kunna förbättra hur de ska kunna kommunicera om hälsa. På grund av att 

förordningen 1924/2006 ligger på EU-nivå kan det komma att ta tid att få till en förändring 

menar Mona. 

Rådet för standarder 

“Svensk Standard för livsmedelshantering i butik” är en branschgemensam auktoriserad 

standard för alla livsmedelsbutiker i Sverige. Mona förklarar att denna standard skiljer sig lite 

mot vad en branschriktlinje är. En branschriktlinje talar om vad och hur de ska arbeta, 

standarden ger redskap att visa att det faktiskt görs. ”Idag har vi ungefär 600 butiker som är 

certifierade efter standarden livsmedel i butik.” Denna standard togs fram för att 

medlemsföretagen ville ha tydligare krav, en ökad lägsta nivå för branschen, höja statusen för 

branschen och få ett ökat stöd i deras kvalitetsarbete.  

  ICA Axfood Coop Lidl Bergendahls 

Engagera och upprepa      

Tänja tillgångarna      

Skapa hållbara lösningar      

Forma kundens beteende      

Samskapa värde tillsammans med 

kunden      

Skaffa innovativa vänner      

Tabell 10. Utifrån det material som samlats in från intervjuerna, har principen "skaffa 

innovativa vänner" fått stark koppling hos samtliga företag. Tidigare hade Bergendahls en svag 

koppling. Varför "skaffa innovativa vänner" har fått stark koppling istället för svag koppling 

hos Bergendahls är på grund av att företagen samarbetar med varandra, vilket framgick i 

intervjuerna med SVDH. Grön färg symboliserar stark koppling, gul färg symboliserar svag 

koppling, röd färg symboliserar ingen koppling.  

  



 42 

5. Analys  

Denna del av arbetet kommer klargöra om frugal innovations principer används i en svensk 

kontext inom dagligvaruhandeln och i sådana fall hur. Principerna kommer analyseras var för 

sig där material från både årsredovisningar, hemsidor och intervjuer presenteras. Kapitlet 

avslutas med en analys kring hur tankesättet fungerar inom svensk dagligvaruhandel. 

 

5.1 Engagera och upprepa  

Utifrån det material som samlats in och analyserats har det visat sig att samtliga företag arbetar 

nära sina kunder för att veta vad kunderna vill ha. Det som skiljer ICA, Axfood, Coop och Lidl 

från Bergendahls är att de sätter kunden i fokus, undersöker vilka produkter kunden vill ha och 

skapar sedan sitt utbud efter efterfrågan. Bergendahls är mer otydliga och menar att kunden vill 

ha deras produkter, men varför finns det ingen information om. Därför finns enbart en 

svag koppling mellan princip ett och Bergendahls. Genom det insamlade materialet syns även 

små skillnader kring vad företagens undersökningar visar. ICA, Axfood och Coop har 

identifierat en stark hälsotrend vilket innebär att kunderna efterfrågar produkter som är bra för 

hälsan och är tillverkade lokalt. Deras kundundersökningar visar även att det ekologiska och 

vegetariska sortimentet växer i efterfrågan och vill därför utöka dessa sortiment. Denna 

efterfrågan, där kunder vill ha mer ekologiskt, lokalt och vegetariskt stämmer bra överens med 

Angot och Plés (2015) resonemang kring att västerländska kunder blir mer 

hållbarhetsmedvetna. 

Tidigare studier kring frugal innovation har kommit fram till att utvecklingsländernas kunder 

varit prismedvetna och sökt billiga alternativ (Khan, 2016; Zeschky et al., 2011; Radjou & 

Prabhu, 2016). Behovet av billiga alternativ har inte visat sig lika stort i Axfood, ICA och Coop, 

där fokus istället ligger på det ekologiska och närproducerade sortimentet, som är bättre för 

miljön, men dyrare. Utifrån det material som samlats in från Lidl har det visat sig att fokus 

ligger på hög kvalitet till lägsta möjliga pris. De utvecklar sitt svenska sortiment då kunderna 

efterfrågar det, exempelvis med märket “Svea lantkött”. Utifrån det material som fanns 

tillgängligt hos Bergendahls är det svårt att avgöra hur de gör sina undersökningar då 

informationen är bristfällig.  

Företagen har översatt principen på det sätt som Radjou och Prabhu (2016) menar, där företagen 

ska vara nära kunden för att veta vad den vill ha. Det finns ingenting från empirin som tyder på 

att det finns några begränsningar för företagen att arbeta med principen. Det som skiljer 

principen efter översättningen till den svenska kontexten är att svenska kunder inte efterfrågar 

de billigare alternativen i samma utsträckning som utvecklingsländernas kunder. Företagens 

kundundersökningar har visat att det som efterfrågas i Sverige är ett ökat utbud av ekologiska, 

vegetariska och lokalproducerade produkter. Dessa produkter hör oftast inte till de billigare 

sortimenten, vilket visar på att miljö, hälsa och hållbarhet är viktigare än pris i Sverige. Frugal 

innovation bygger på de tre attributen prisvärdhet, hållbarhet och kvalitet (Radjou & Prabhu, 

2016; Zeschky et al., 2011). Utifrån empirin har det visat sig att första principen styr vilka 

attribut som är viktigast för kunden. I Sverige är kvalitet och hållbarhet viktigare än pris, men 

att företagen pressar priserna så gott det går för att produkterna skall vara prisvärda. Detta går 
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i linje med Radjou och Prabhu (2016) resonemang att en frugal innovation inte nödvändigtvis 

måste vara billig, men att produkten ska vara utvecklad på ett kostnadseffektivt sätt och med 

tillräckligt god kvalitet för att skapa det bästa värdet för kunden. Hossain et al. (2016) 

argumenterar för att frugala innovationers kunder kan vara olika, att vissa köper produkterna 

för att de inte har råd med annat och andra bara för att de inte vill spendera mer pengar än 

absolut nödvändigt. Detta är intressant, då den västerländska marknadens behov av frugala 

innovationer ökar enligt författare som Radjou och Prabu (2016) och Radjou och Euchner 

(2016), men vår studie visar att efterfrågan efter billigare alternativ inte har ökat så pass mycket 

att företagen prioriterar det. Angot och Plé (2015) uttryckte att kunder i västländerna kan se 

frugala innovationer som en nedgradering, vilket skulle kunna vara ett alternativ till den 

annorlunda efterfrågan här i Sverige. 

Eftersom kunderna efterfrågar ett utökat sortiment av ekologiskt, vegetariskt och lokalt verkar 

det som kunderna inom branschen inte söker produkter som kan klassas som frugala 

innovationer. Ett frugalt sortiment skulle enligt Zeschky et al. (2011) innebära att produkterna 

är avskalade och där alla onödiga funktioner plockats bort. Det verkar således som att kunderna 

har blivit allt mer hållarhetsmedvetna, vilket går i linje med Angot & Plés (2015) resonemang. 

Dock har de inte blivit mer prismedvetna, vilket då går emot Angot & Plés (2015) resonemang. 

Kunderna efterfrågar produkter som är relativt dyra vilket går mer i linje med de argument som 

Costa et al. (2001), Costa et al. (2007) samt Sarkar och Costa, 2008) argumenterar för. Vilket 

innebär att kunderna har blivit allt mer noggranna med vad de äter och söker en diet anpassat 

till sina behov, där behovet än så länge inte är av produkter som är av en frugal karaktär, utan 

mer av en karaktär där produkterna ska erbjuda något mer än att tillfredsställa hunger. Det får 

dock inte glömmas att dessa företag även har sina egna lågprissortiment som fortfarande huserar 

i stor mängd i butikshyllorna. Dock är fokus och utvecklingen inom branschen mot det 

ekologiska, vegetariska och lokala sortimentet.  

Svenska dagligvaruhandlare arbetar enligt den första principen, men den visar att svenska 

kunder prioriterar kvalitet och hållbarhet före pris, medan Radjou et al. (2012) menar att 

utvecklingsländernas kunder oftast prioriterar pris före kvalitet och hållbarhet, på grund av 

knappa resurser. Som Czarniawska och Joerges (1996) och Røvik (1998) bland annat 

diskuterade så påverkas tankesättets genomslag i vilken tid den kommer. Frugal innovation 

kommer i en tid då svenska livsmedelskonsumenter efterfrågar hållbara alternativ men det slår 

lite fel då det verkar vara få som efterfrågar de billigare sortimenten. Radjou och Euchner 

(2016) menar att antalet fattiga i västvärlden ökar, men det verkar inte påverka vad svenska 

kunder efterfrågar. Det kan även vara så att det fortfarande är för få som efterfrågar dessa 

produkter då antalet som lever i ekonomiskt utanförskap i Sverige är för få. Även Basu, et al. 

(2013) menar att mervärdesprodukter driver upp prisnivån, vilket leder till att färre och färre 

har råd med att köpa produkterna. I Sverige efterfrågar kunderna ekologiskt, vegetariskt och 

lokalproducerat, som är dyrare än andra alternativ som finns, vilket ytterligare visar på att 

kunderna är mer hållbarhetsmedvetna än prismedvetna i Sverige. 
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5.2 Tänja tillgångarna 

Målet med ”tänja tillgångarna” är att spara pengar, resurser och tid (Radjou & Prabhu, 2016). 

Utifrån det material som samlats in finns det stora likheter mellan samtliga företag där de 

arbetar med energi- och resurseffektiviseringar. Bland annat har Axfood och Lidl installerat 

övervakningssystem som gör att de har bättre koll på sin energianvändning. Samtliga företag 

menar att välplanerade körningar och optimalt packade lastbilar är av stor vikt för både miljön 

och logistikeffektiviseringar. Coop sticker ut då de i stor utsträckning transporterar sina 

produkter via tåg, vilket minskar påverkan på miljön samtidigt som det effektiviserar 

transportprocessen. Utifrån Bergendahls material var det svårt att finna någon information kring 

om, eller hur företaget försöker effektivisera sin logistik. Radjou och Prabhu (2016) menar att 

företag som arbetar med reshoring, vilket innebär att produktionen sker i samma land som 

försäljningen, också tänjer tillgångarna, då detta innebär intjänad tid och minskade utsläpp på 

grund av mindre transporter. Bergendahls satsar mycket på lokala leverantörer och allt kött som 

säljs i butiken är svenskt. Dessutom styckar och förpackar de köttet själva i butiken. Genom att 

kunna tillverka produkten lokalt och inte ha några större transportsträckor kan Bergendahls 

möta de allt mer krävande kunderna som vill ha produkter snabbt, vilket överensstämmer med 

Radjou och Prabhus (2016) resonemang.  

Logistikeffektiviseringar är något som Ylva påpekade att Sverige ligger långt fram med i 

utvecklingen. Hon menar att Sverige, på grund av att det är ett så avlångt land med relativt liten 

befolkning måste ha en välfungerande logistik för att kunna nå ut till hela landets befolkning 

på ett effektivt sätt. Ylva berättade även att SVDH diskuterar tidsfönster, vilket innebär att nya 

produkter lanseras inom en viss tidsperiod. Tidsfönster är till för att minimera energi, tid och 

resurser, vilket är precis vad Radjou och Prabhu (2016) menar att ”tänja tillgångarna” handlar 

om. Produkter som ska bytas i en butik görs samtidigt, under en viss tidsperiod, istället för att 

butikerna ska behöva bygga om butikshyllor varje gång det kommer en ny vara. Ylva menade 

att Sverige inom dagligvarubranschen förstått nyttan av att samarbeta om saker som kan 

effektivisera logistiken. SVDH har även tagit fram en branschriktlinje som säger vilken 

information som ska finnas på artiklar och pallar, vilket underlättar för både leverantören och 

dagligvaruhandlaren, som tjänar tid, energi och pengar då alla använder sig av samma system.  

Just dessa effektiviseringar inom logistik är något som Prahalad (2012) även diskuterar, där han 

menar på att för att kunna sänka priser på produkter gäller det även för företag att kunna 

förbättra och skala av inom logistik och inte enbart kring själva produktutvecklingen.  

Alla undersökta företag har EMV. Företagen menar att EMV är till för att erbjuda maximal 

prisvärdhet för kunden, men med bibehållen hög kvalitet. EMV finns i alla olika prisklasser. 

Mona berättade att deras medlemmar har en liknande andel EMV i sitt sortiment. Hon menade 

att det pendlade mellan 20–25 % av det totala sortimentet i butiken och hon såg ingen tendens 

till att detta utbud skulle öka, utan ligga kvar på samma nivå som de senaste åren. Ökningarna 

trodde hon skulle göras inom ekologiskt, vegetariskt och lokalt sortiment vilket visar på att 

livsmedelstrenden i Sverige går mot mer hållbara alternativ och i linje med Angot & Plé (2015) 

resonemang där kunderna börjar bli allt mer hållbarhetsmedvetna. 

ICA:s billigaste sortiment skiljer sig från de andra företagens billigaste EMV. Bergendahls och 

Coop har ingen information kring hur det billigaste sortimentet kan hålla ett lågt pris. Coop 
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nämner att de plockar bort onödiga smakförstärkare i sina EMV, men inte ifall de leder till 

billigare pris.  För att ses som en frugal innovation får enbart de nödvändiga funktionerna finnas 

i en produkt (Zeschky et al., 2011; Radjou & Prabhu, 2016). Då frugal innovation även går ut 

på att sänka priset genom att minska de onödiga funktionerna (Radjou & Prabhu, 2016), kan vi 

inte säga att Coops produkter är frugala innovationer eftersom vi inte vet om de sänker priset 

på produkten. Informationen kring Axfoods budgetsortiment Eldorado var tydligare. De 

menade att de kunde hålla det attraktiva låga priset på grund av stora inköpsvolymer och 

effektiv logistik. På det sätt Axfood arbetar med sitt lågprissortiment finns tydliga likheter med 

vad Williamson (2010) kallar kostnadsinnovation. Företagen producerar då i stora volymer eller 

utnyttjar billig arbetskraft för att sänka priset på produkterna. 

ICA skiljer sig i detta lågprissortiment då deras ICA Basic har tydliga inslag för att ses som ett 

frugalt sortiment. ICA menar att de tagit bort alla finesser i produkterna för att kunna hålla ett 

lågt pris. Två exempel är ICA Basic broccoli och ICA Basic pastasås. Broccolin kan ha olika 

form och storlek, men produkten är densamma förutom utseendet. ICA släpper igenom 

skönhetsfel och kan på så sätt sänka priset. Frugal innovation och dess kvalitet är kopplat till 

funktion och inte estetik (Radjou & Prabhu, 2016). Därför kan broccolin ses som en frugal 

innovation. Pastasåsen använder frysta istället för färska kryddor, smaken blir tillräckligt bra 

ändå, plus att alla tillsatser som tidigare funnits har plockats bort. ICA menar att de plockat bort 

onödiga funktioner och gjort enkla förpackningar för att hålla nere priserna. Trots denna 

enkelhet är ICA tydliga med att det görs kvalitetstester och uppföljande kontroller på alla ICA 

Basic produkter exempelvis för utseende, lukt, smak och konsistens, vilket tyder på att det finns 

gränser kring hur pass mycket funktioner som kan plockas bort för att kvaliteten inte ska bli 

lidande.  

Både Ylva och Mona berättade att säkerhetskraven och kontrollerna på livsmedel är högt ställda 

i Sverige. Oavsett om en produkt är av ett finare sortiment eller mer av en budgetvariant finns 

det kvalitetskrav som alla produkter ska klara. Krav höjer kvaliteten på produkterna i Sverige, 

men samtidigt hämmar krav innovationsmöjligheten för svenska företag i viss mån. I intervjun 

med Mona berättade hon att det inte är lagligt att sälja exempelvis insektsmat i Sverige, vilket 

hämmar innovationsmöjligheterna för företagen. Begränsningar och höga krav på livsmedel är 

något dagligvaruhandlarna måste anpassa sig till. Krav är något som Angot och Plé (2015) 

nämner som en begränsning vid översättningen av frugal innovation till västvärlden, där kraven 

kan skilja sig mot utvecklingsländerna, och det har visat sig att Sverige har högt ställda 

säkerhetskrav för att produkten ska accepteras och få säljas i butikerna. Sahlin och Wedlin 

(2008) är inne på att ett tankesätt modifieras för att passa den nya kontexten och i den här 

principen märks det tydligt. Ursprungstanken är densamma, men det finns en del utmaningar 

för dagligvaruhandlarna i Sverige som måste hanteras. 

Samtliga företag arbetar med att tänja sina tillgångar. Det går i linje med det Prahalad (2012) 

diskuterar angående att skala av alla delar i verksamheten, så som tillverkning, logistik och 

distribution. Branschens säkerhetskrav i Sverige är högt ställda, vilket begränsar företagens 

möjligheter att utveckla nya produkter. Trots de hårda kraven har ICA ändå lyckats utveckla 

sitt ICA Basic-sortiment där produkterna uppfyller säkerhetskraven fast alla onödiga funktioner 

är bortplockade. Detta visar att det inte är omöjligt att skapa frugala innovationer inom 
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branschen, men begränsningarna gör det svårt. De stora möjligheterna Sverige har gällande att 

tänja sina tillgångar ligger främst inom logistiken, där Sverige ligger långt fram i utvecklingen. 

Detta visar på att dagligvaruhandlarna i Sverige är beroende av en effektiv logistik för att kunna 

erbjuda prisvärda produkter till sina kunder.   

5.3 Skapa hållbara lösningar 

Radjou och Prabhu (2016) och Angot och Plé (2015) argumenterar för att hållbara lösningar är 

ett måste i framtiden. Radjou och Prabhu (2016) menar att detta betyder att produkterna behöver 

vara miljövänliga och ska kunna återvinnas eller återanvändas. Samtliga undersökta företag 

arbetar enligt denna princip. ICA, Coop, Axfood och Lidl menar att de vill vara ledande i 

branschen gällande hållbarhetsfrågor, vilket visar på att intresset kring hållbarhet är stort. 

Frågor företagen vill vara ledande inom är bland annat produktionsvillkor, ursprungsmärkning, 

hälsosamma produkter, miljöpåverkan och matsäkerhet. Företagen vill minska sin påverkan på 

miljön bland annat genom effektivare transporter. Andra hållbara lösningar är solceller på taken 

som Axfood och Lidl håller på att pröva, för att övergå till förnybara energikällor. Axfood och 

ICA utvecklar sina produktförpackningar och går successivt från konservburkar till 

tetraförpackningar. Tetraförpackningarna är bättre för miljön och de går att återvinna, samtidigt 

som fyllnadsgraden är bättre. Även Coop utvecklar sina förpackningar där de gjort 

köttförpackningar som är gjorda av återvunnen PET-plast. Bergendahls vill även de vara med 

och minska påverkan på miljön bland annat genom att betala en krona extra per kilo till sina 

gris- och lammbönder för att deras ekonomi ska bli bättre så utbudet av svenskt kött även ska 

finnas i framtiden. Axfood har infört pant på sina saftflaskor och tillsammans med de övriga 

exemplen påvisar företagen att de vill vara ledande inom hållbarhetsarbetet.  

Genom intervjuerna med Anna och Ylva visade det sig även att återvinning och insamling av 

material är något som branschen arbetar gemensamt med. SVDH har en förpackningsguide som 

just nu är i revideringsfasen och ska utökas med ett kapitel om återvinning. I det nya kapitlet är 

det tänkt att ge deras intressebolag mer att säga till om angående produktutvecklingen. Genom 

att låta intressebolagen vara delaktiga i produktutvecklingen kommer fler produkter kunna 

återvinnas. Radjou och Prabhu (2016) nämner att återvinning och återanvändning av produkter 

är en del av en hållbar lösning och att kunder söker dessa. Här visar empirin att svensk 

dagligvaruhandel arbetar med hållbara lösningar då de inkluderar ett kapitel om återvinning 

och återanvändning i deras förpackningsguide. Ytterligare samarbeten företagen gjort för att 

minska belastningen på miljön är ett gemensamt dryckesretursystem. Skulle varje leverantör 

haft sitt eget retursystem hade det blivit både förvirrande för kunden vart de ska panta, samtidigt 

som det skulle ta stor plats för butikerna. 

Enligt Radjou och Prabhu (2016) handlar "skapa hållbara lösningar" om att göra miljövänliga 

produkter som går att återvinnas/återanvändas. Inom denna princip har det även visat sig finnas 

hållbara lösningar som har ett socialt syfte. Saker som görs gemensamt inom dagligvaruhandeln 

är exempelvis en minskning av saltkonsumtionen i Sverige. Mona berättade att initiativet togs 

gemensamt med alla medlemmar och det sedan skapades en branschriktlinje. Detta för att 

förbättra folkhälsan, vilket är en prioriterad fråga i Sverige. Vi anser att principen hållbara 

lösningar inom svensk dagligvaruhandel även borde innefatta lösningar som är kopplade till 
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hälsan, eftersom livsmedel har en stor effekt på just hälsan. Den sociala hållbara lösningen i 

den här kontexten är att göra mer hälsosamma produkter. Det finns således en koppling mellan 

denna princip och ett främjande av social hållbarhet, vilket går i linje med Khan (2016), där 

han i sin studie fann kopplingar kring tankesättet frugal innovation och en förbättring av social 

hållbarhet. Skillnaden är den att Khan (2016) hittade kopplingar till exempelvis minskad 

fattigdom och svält, vilket kan ses som mer prioriterade behov, än vad en minskning av 

exempelvis salthalt, fett och socker är. Det finns således en koppling till social hållbarhet, men 

kopplingen skiljer sig från de kopplingar som Khan (2016) fann i sin studie. En minskning av 

salt, vilket skulle kunna minska antalet sjukdomar som salt kan skapa i för stor mängd, ser vi 

fortfarande som en relevant koppling till social hållbarhet. Att producera produkter med färre 

funktioner går i linje med det frugala tankesättet, men just att produkterna är till för att förbättra 

folkhälsan liknar det Siro et al. (2008) diskuterar att functional food innebär, vilket är att 

produkterna inte enbart är till för att tillfredsställa hungern, utan även ska förhindra sjukdomar 

och öka kundernas fysiska och mentala välbefinnande. Så utan att veta om minskningen av salt, 

socker och smakförstärkare inneburit sänkning av priset på produkterna så verkar det som att 

de produkterna är i en gråzon mellan frugal innovation och functional food. Branschen minskar 

antalet funktioner genom att minska salthalt, fett och socker i produkterna, men det finns inget 

bevis på att detta skulle leda till lägre priser. 

Utifrån det material som analyserats har det visat sig att alla företag tar sitt ansvar och arbetar 

med principen "skapa hållbara lösningar" för att minska påverkan på miljön, bland annat genom 

logistikeffektiviseringar och miljövänligare material i förpackningarna. De arbetar även med 

lösningar som förbättrar hälsan, vilket inte Radjou och Prabhu (2016) tar upp i deras 

beskrivning av principen. Latour (1986) menar att det kan behövas läggas till eller tas bort något 

från ursprungsidén för att tankesättet ska fungera i den nya kontexten, vilket skett här genom 

lösningar riktade mot hälsofrämjande. 

5.4 Forma kundens beteende 

Från empirin kunde vi konstatera att samtliga dagligvaruhandlare försöker forma sina kunders 

beteende. Radjou och Prabhu (2016) menar att kunderna inte alltid har kunskapen för att göra 

det “rätta” hållbara valet och författarna anser därför att företagen borde styra kundens 

handlingar. Det som samtliga företag fokuserar på är att märka sina varor. Axfood lyfter fram 

att det är kunderna som efterfrågat en ökad märkning av varorna. Coop menar att de gått längre 

än vad lagen kräver gällande ursprungsmärkningen, vilket varit uppskattat av kunderna. Lidl 

säger att det ska vara lätt att handla “ekologiskt och schysst” och har därför en skylt med texten 

“välj med omsorg” satts upp vid alla miljömässigt och etiskt märkta varor. Den gemensamma 

motiveringen till att märka flera varor och förbättra informationen på förpackningarna är att det 

ska underlätta för kunden att göra medvetna val, vilket går hand i hand med Radjou och 

Euchners (2016) resonemang kring att västerländska kunder blivit allt mer hållbarhetsmedvetna 

i deras val av produkter. Med de här märkningarna kan företagen ge kunderna den kunskap som 

Radjou och Prabhu (2016) påstår att ibland saknas för att göra ett hållbart val. Utöver den ökade 

märkningen säger ICA att det på deras förpackningar står hur produkten ska återvinnas eller 

återanvändas. Att forma kundens beteende genom att upplysa kunden om hur produkten ska 
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återvinnas eller återanvändas anser Radjou och Prabhu (2016) är en viktig del i företagens 

arbete. 

Mona menar att branschen försöker marknadsföra mer hälsosamma val via till exempel 

kundtidningar och hemsidor. Hon menar att det är viktigt att alla får möjligheten till 

hälsosamma alternativ. Grunden till att branschen marknadsför mer hälsosamma alternativ är 

för att folkhälsan i Sverige är en viktig fråga som diskuteras med medlemmarna i SVDH. Att 

folkhälsan står i fokus är tydligt och är något som skiljer sig mot den tidigare forskningen om 

frugal innovation. Khan (2016) menar att de samhällsproblem som råder i utvecklingsländer 

främst är fattigdom och svält. Utifrån de företag vi undersökt har vi som tidigare nämnts istället 

hittat en koppling mellan frugal innovations principer och folkhälsa i den svenska kontexten. 

Dagligvarubranschen i Sverige vill komma åt befolkningens matvanor, bland annat genom att 

minska mängden salt, socker och fett, för att komma åt de sjukdomar de orsakar.  

En begränsning som branschen har enligt Mona är förordningen 1924/2006 från EU, som 

begränsar företagens sätt att informera om produkter. SVDH jobbar därför för att hitta en 

lösning, för att möjliggöra för sina företag att kunna kommunicera och informera om sina 

produkter på ett lättare sätt, men på grund av att det är en EU-förordning menar Mona att det 

kan ta tid att förändra förordningen. 

Även denna princip har modifierats utifrån kontextens förutsättningar. Företagen har 

förordningen 1924/2006 att förhålla sig till som begränsar marknadsföringen av produkter 

samtidigt som förutsättningarna skiljer sig åt mellan ett utvecklingsland och Sverige. I 

utvecklingsländerna handlar det om att få slut på svält medan dagligvarubranschen i Sverige 

behöver påverka svenskarnas matvanor för att förbättra folkhälsan. I och med märkningarna på 

produkterna kan kunderna lättare se vilka produkter som är hälsosamma och bättre för miljön 

och på så sätt kan branschen hjälpa kunderna att själva bidra till ett mer hållbart samhälle genom 

att göra “rätta” hållbara val. 

5.5 Samskapa värde tillsammans med kunden 

Princip fem handlar enligt Radjou och Prabhu (2016) om att inkludera kunden i 

tillverkningsprocessen då företagen kan ha missat vad kunden söker. Det här är något som ICA, 

Axfood och Lidl inte gör, åtminstone framgår det inte utifrån den information som samlats in. 

City gross och Coop har svaga kopplingar mellan deras arbetssätt och den här principen. City 

gross säger att de via ett företag som heter Synovate låter kunderna provsmaka produkter. Det 

finns ingen mer ingående beskrivning av hur det går till. Samma sak gäller för Coop som påstår 

att kunder och medlemmar får ta aktiv del i tillverkningsprocessen. Det är svårt att säga om de 

arbetar efter principen utan att veta på vilket sätt de gör det. Det finns ingenting från empirin 

som visar på att det skulle finnas några begränsningar som gör att företagen inte kan arbeta med 

den här principen. 

Varför några tydliga kopplingar inte kunde hittas mellan denna princip och hur företagen 

arbetar kan det finnas flera förklaringar till. Det kan vara så att de undersökta företagen har så 

pass bra marknadsundersökningar att de fångar upp all den information som behövs för att 

lyckas ta fram en produkt kunden vill ha. Det skulle även kunna vara så att företagen inte hunnit 
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tänkt så långt ännu, det vill säga att svenska dagligvaruhandlare inte tagit sig fördelen att ta 

hjälp av kunderna i tillverkningsprocessen. Vi kan konstatera att tre företag inte följer denna 

princip, och att två företag möjligtvis använder denna princip. 

5.6 Skaffa innovativa vänner 

Skaffa innovativa vänner handlar om hur företag tar hjälp av externa intressenter för att kunna 

göra “better with less” (Radjou & Prabhu, 2016). Dagligvaruhandeln i Sverige “...har förstått 

nyttan av att sätta sig tillsammans inom branschen för att enas om saker som kan effektivisera 

logistiken ytterligare”, menar Ylva. SVDH arbetar med konkurrensneutrala frågor där 

medlemmarna arbetar tillsammans. Därför ser vi medlemmarna som innovativa vänner till 

varandra. Mycket av deras arbete stämmer överens med Radjou och Prabhu (2016), då 

medlemmarna går ihop och tillsammans utvecklar gemensamma åtgärder istället för att själva 

söka patent på saker och ting. Exempelvis har de ett gemensamt retursystem och tagit fram 

branschriktlinjer gällande den information som ska stå på pallarna. Dessa samarbeten innebär 

att företagen skalar av och förenklar inom logistiken, vilket går i linje med Prahalads (2012) 

resonemang om att det också måste avskalas runtomkring produkterna för att få ut billiga och 

bra produkter. 

Empirin visar att samtliga företag även har sina egna innovativa vänner. Exempelvis letar City 

gross leverantörer som är kvalitetssäkrade, som delar deras syn och arbetar med “Ä-märket”, 

som är ett märke för produkter som är fria från tillsatser. Lidl säger att deras leverantörer ska ta 

hänsyn till miljön och vill bland annat att lastbilarna ska gå på alternativa bränslen. De har ett 

samarbete med ST1 som gör etanol av organiskt avfall. De ber också deras odlare att försöka 

komma på nya produkter som skulle kunna produceras. Coop samkör med andra aktörer för att 

dra ner på miljöbelastningen. Coop och ICA har samarbeten med avfallsaktörer som hjälper 

dem att förbättra sin avfallshantering. Axfood var med i starten av klimatnätverket 

Hagainitiativet, som bland annat arbetar för att lyfta klimatfrågan och minska näringslivets 

utsläpp. 

Det kan konstateras att samtliga företag följer den sjätte principen. Företagen tar hjälp av 

varandra som innovativa vänner och har utöver det samarbeten med olika organisationer och 

leverantörer som bidrar till innovativa lösningar. De externa intressenterna anses därför vara 

innovativa vänner. 

5.7 Frugal innovation i en svensk kontext 

Sahlin och Wedlin (2008) och Abrahamson (2006) menar att ett tankesätt kan bli aningen 

modifierat för att fungera i en ny kontext. Inom svensk dagligvaruhandel arbetar samtliga 

företag i stor utsträckning med principerna: engagera och upprepa, flexa tillgångarna, skapa 

hållbara lösningar, forma kundens beteende och skaffa innovativa vänner. City gross och Coop 

verkar även arbeta med principen "samskapa värde tillsammans med kunden", men eftersom vi 

inte vet hur, kan vi inte konstatera om de arbetar med principen eller inte. Därför finns enbart 

en svag koppling till principen "samskapa värde tillsammans med kunden". Sättet företagen 

inom dagligvaruhandeln arbetar med dessa principer har stora likheter med hur Radjou och 

Prabhu (2016) diskuterar dem i litteraturen. Det finns dock två principer som behövs diskuteras 



 50 

ytterligare, vilka är "engagera och upprepa" och "skapa hållbara lösningar". Tidigare studier 

om frugal innovation har visat att frugala innovationer har varit ämnade för den fattiga 

befolkningen i utvecklingsländer (Khan, 2016; Radjou & Prabhu, 2016; Zeschky et al., 2011). 

Inom dagligvaruhandeln i Sverige arbetar företagen mot hela befolkningen. Företagen följer 

principerna, men kundernas efterfrågan i Sverige ser annorlunda ut. Behovet av de billigaste 

produkterna står inte i centrum utan kunderna är hållbarhetsmedvetna och söker därför 

produkter som är bra för miljön och hälsan. Det ser vi som en begränsning för frugal innovation 

inom dagligvaruhandeln i Sverige då prisvärdhet är mindre viktigt för Sveriges kunder än vad 

det visat sig vara i utvecklingsländer där efterfrågan av billiga produkter varit stor (Radjou & 

Prabhu, 2016; Basu et al., 2013). Efterfrågar inte kunder frugala innovationer är det ingen idé 

för företagen att satsa på dessa sortiment. Innebörden av principen "skapa hållbara lösningar" 

anser vi att har blivit modifierad för att passa in i den nya kontexten. Radjou och Prabhu (2016) 

menar att principen går ut på att göra miljövänliga produkter som kan återvinnas eller 

återanvändas. Inom den studerade kontexten har det visat sig att hållbara lösningar även är 

lösningar som är bra för hälsan. För att leva upp till principen i denna bransch i Sverige, krävs 

det att företagen förbättrar folkhälsan genom att minska bland annat salt, fett, smakförstärkare 

och socker i produkterna.   

Det finns ytterligare utmaningar för frugal innovation inom dagligvaruhandeln i Sverige. 

Förordningen 1924/2006 begränsar företagens marknadsföring av sina produkter. Ytterligare 

begränsningar är att företagen inte kan ta in vilka produkter som helst, exempelvis har insektmat 

blivit nekat, vilket visar på att säkerhetskraven kan begränsa möjligheterna för frugala 

innovationer. Det här stämmer överens med Angot och Plés (2015) resonemang kring att 

västerländska länder kan ha andra säkerhetskrav än utvecklingsländer. 

Det argument vi för, är således att företagen inom svensk dagligvaruhandel arbetar efter fem av 

de principer som möjliggör för frugal innovation. Problemet är att svenska dagligvaruhandlares 

kunder inte söker produkter som är av en frugal karaktär. Kunderna verkar inte vara lika 

prismedvetna som utvecklingsländernas kunder varit. Det i sin tur leder till att företagen 

producerar produkter som kunderna efterfrågar, vilket är det lokala, vegetariska och ekologiska 

sortimentet. Kunden och dess efterfrågan avgör således vad företagen inom branschen väljer 

att utveckla. Således går inte branschen mot det håll som Hossain et al., (2016), Simula et al. 

(2015) och Radjou och Prabhu (2016) argumenterar för, där behovet av frugala innovationer 

ökar och skulle vara möjligt i västerländska kontexter. Hade innovation inom branschen varit 

fokuserat på andra sortiment, så som ICA Basic, och att kunderna efterfrågade mer av sådana 

sortiment, skulle branschen arbeta mer med prisvärda sortiment. På grund av att kunderna 

efterfrågar lokalt, ekologiskt och vegetariskt verkar branschen mer gå emot det 

innovationstankesätt som författare så som Costa et al., (2001), Costa et al. (2007) och Sarkar 

och Costa (2008) pratar om, vilket innebär att kunderna efterfrågar livsmedelsprodukter med 

ett mervärde. Kunderna vill inte enbart ha produkter som ska mätta hungern, utan söker 

produkter som är förhållandevis dyra, men bra ur etiska perspektiv så som lokalproducerat. 

Svenska dagligvaruhandlares kunder verkar således noggranna med vad de stoppar i sig vilket 

Costa och Jongen (2006) argumenterar för. Branschen följer således kunderna, vilka efterfrågar 

produkter som ger ett mervärde och inte enbart stillar hungern, vilket går i linje med Basu et al. 

(2013) argument om att västerländska kunder efterfrågar produkter med ett mervärde. 
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Av de undersökta företagen är det enbart ICA som har ett sortiment som går ut på att plocka 

bort alla onödiga funktioner ur produkten för att sänka priset. Resterande företag arbetar även 

de med att plocka bort onödiga funktioner ur produkterna. Coop har minskat sina 

smakförstärkare och hela branschen har minskat mängden salt, socker och fett i sina respektive 

EMV. Det som gör att vi inte kan klassa resterande företags produkter som frugala innovationer 

är för att vi inte kan se kopplingen mellan minskning av onödiga funktioner och ett lägre pris. 

Hade empirin visat oss att en minskning av exempelvis smakförstärkare, salt, socker och fett 

lett till lägre priser hade vi direkt kunna avgöra om företagen arbetar med frugal innovation. Nu 

kan vi enbart avgöra att ICA gör detta. I och med att det bara är ICA som vi kan avgöra att har 

en frugal innovation är det endast utifrån dem som vi kan se kopplingar mellan frugal 

innovation och social hållbarhet. Littig och Greibler (2005) menar att “social hållbarhet sker 

när arbetet inom ett samhälle och de relaterade institutionella arrangemangen tillfredsställer 

en utsträckt uppsättning av mänskliga behov.” I Sverige är det mänskliga behovet att förbättra 

folkhälsan och det är även det som arbetet med frugal innovation har lett till. Det visar således 

att ICA arbetar med andra hållbarhetsmål än utvecklingsländerna, vilket tyder på att kontexten 

har betydelse för vilka mål som prioriteras. Utvecklingsländerna arbetar med frugal innovation 

främst mot de hållbarhetsmål som rör minskad svält och fattigdom och ICA mot de mål som 

rör folkhälsan. De andra företagen bidrar även de till social hållbarhet genom att de producerar 

produkter som är bättre för hälsan, men om produkterna är frugala eller inte är obesvarat. 
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6. Slutsats 

Denna studie ämnade att undersöka om svenska dagligvaruhandlare arbetar med frugal 

innovations principer och i sådana fall hur. Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att svenska 

dagligvaruhandlare arbetar med fem av sex principer. Den princip som det inte hittades starka 

kopplingar till var “samskapa värde tillsammans med kunden”. Sättet företagen arbetar med 

principerna är delvis modifierat i den svenska kontexten.  

I korta drag arbetar företagen med principerna på följande sätt:  Med "engagera och upprepa" 

är företagen nära sina kunder och gör exempelvis kundundersökningar för att veta vad kunderna 

efterfrågar, vilket är likt det Radjou och Prabhu (2016) menade att principen gick ut på. En hel 

del av företagens arbete med "tänja tillgångarna" görs gemensamt inom svensk 

dagligvaruhandel. Det handlar mycket om att förbättra logistiken, bland annat för att Sverige är 

ett avlångt och glesbefolkat land. Övriga saker de gör är att minska funktioner i produkterna i 

form av exempelvis salt, socker och smakförstärkare. Det här gör de för att kunna erbjuda 

prisvärda, hållbara och hälsosamma produkter. Med "skapa hållbara lösningar" arbetar 

företagen med att utveckla produktförpackningarna till att bli mer hållbara, bland annat genom 

att minska luften i förpackningarna och använda återvinningsbart material. Principen "skapa 

hållbara lösningar" innefattar i den här branschen även hållbara lösningar för hälsan, och inte 

bara för miljön. "Forma kundens beteende" arbetar företagen med på det sätt som Radjou och 

Prabhu (2016) menar, genom att ge den kunskap till kunderna som de saknar för att kunna göra 

medvetna hållbara val. Det gör de genom att satsa mycket på att märka produkterna, exempelvis 

med ursprung och hur de ska avfallssorteras. Branschen försöker även gemensamt påverka 

konsumenternas matvanor till att bli mer hälsosamma. "Skaffa innovativa vänner", denna 

princip används på det sättet att företagen är innovativa vänner till varandra, då alla företag 

tillsammans utvecklat gemensamma åtgärder, exempelvis har de ett gemensamt retursystem 

och en förpackningsguide. Vidare har respektive företag även egna samarbeten för att 

exempelvis minska miljöbelastningen. 

Trots att företagen arbetar med fem av tankesättets sex principer anser vi att det enbart är ICA 

som har ett frugalt sortiment, nämligen ICA Basic. Utifrån materialet som samlats in kan vi inte 

avgöra om resterande företagen har kunnat sänka priset på produkter som de minskat eller 

plockat bort funktioner ur, såsom salt socker, fett och smakförstärkare. Resterande företag 

behöver således vidare undersökning om deras bortplockade funktioner lett till lägre priser, för 

att kunna klassas som frugala innovationer. 

Ytterligare ville vi ta reda på hur kopplingen mellan frugal innovations principer och social 

hållbarhet ser ut inom dagligvaruhandeln i Sverige. Arbetet med frugal innovations principer 

inom svensk dagligvaruhandel går ut på att främja social hållbarhet genom att arbeta fram 

hälsosammare produkter för att förbättra folkhälsan. Kopplingen mellan frugal innovations 

principer och social hållbarhet har i utvecklingsländerna varit att hjälpa folk ur fattigdom och 

svält, genom att förse dem med billiga produkter (Khan, 2016). Det som skiljer kontexterna åt 

är att Sverige fokuserar mer på att hjälpa kunderna att själva kunna bidra med “rätta” hållbara 

val, genom tillverkning och märkning av hälsosammare produkter. 
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Bidrag 

Tidigare studier om frugal innovation har varit riktade mot utvecklingsländer (Angot & Plé, 

2015; Radjou & Prabhu, 2016; Radjou & Euchner, 2016; Hossain et al., 2016; Simula et al., 

2015; Angot & Plé, 2015; Khan, 2016), men några författare har diskuterat frugal innovations 

potential i västländerna (Angot & Plé, 2015; Hossain et al., 2016; Simula et al., 2015; Angot & 

Plé, 2015; Khan, 2016). Den här studien har bidragit med kunskap om användningen av frugal 

innovations principer hos svenska dagligvaruhandlare. Därmed har studien utökat kunskapen 

om principerna och dess användning i en västerländsk kontext. Studien har även visat på hur 

företagen använder principerna och vilka begränsningar och möjligheter det finns då 

principerna översätts till en ny kontext.  
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7. Diskussion och förslag till vidare forskning  

Frugal innovation har ursprungligen varit riktat mot BOP-marknader som söker produkter som 

är billigare än alternativa produkter (Radjou et al., 2012; Zeschky et al., 2011). Företagens 

kundundersökningar visade att de svenska kunderna efterfrågar främst ekologiskt, vegetariskt 

och hållbara alternativ. Det är ingenting i empirin som tyder på att företagen riktar sig specifikt 

mot Sveriges BOP-marknad, de som vi benämnt som ekonomiskt utsatta. I Sverige riktar 

dagligvaruhandlarna tankesättet mot hela befolkningen istället för mot enbart BOP-marknaden, 

som ursprungstanken varit. Att Sverige riktar in sig mot hela befolkningen kan betyda att 

folkhälsan är ett större problem än fattigdom och svält i Sverige. Det kanske är så att Sverige 

har väldigt få som är så pass fattiga att de lider av svält, vilket gör att det inte lönar sig för 

företagen att utveckla billigare sortiment. Hossain et al. (2016) resonemang kanske stämmer, 

att kunderna kan vara olika, men att i Sverige verkar det vara så att de som lever i ekonomiskt 

utanförskap även de prioriterar kvalitet och hållbarhet före pris, eftersom dagligvaruhandlarnas 

undersökningar visar att kunderna vill ha ekologiskt, vegetariskt och närproducerat, vilket oftast 

är ett dyrare alternativ. De som lever i ekonomiskt utanförskap kanske även är för få för att 

påverka kundundersökningarna. Annars borde företagen ha identifierat en annan trend likt den 

i utvecklingsländerna där billiga produkter efterfrågas. Ytterligare en anledning till varför de 

som lever i ekonomiskt utanförskap i Sverige efterfrågar kvalitet och hållbarhet före pris skulle 

kunna vara för att de ser billiga produkter som en nedgradering och något som de skäms för, 

vilket således skulle stämma överens med Angot & plé (2015) argument.  

Däremot ser vi möjligheter för företagen att arbeta med frugal innovation inom de ekologiska, 

lokala och vegetariska sortimenten, vilket skulle vara möjligt genom att plocka bort onödiga 

funktioner, vilket leder till lägre priser. Företagen använder sig av fem av sex principer, det 

enda som krävs ytterligare för att kunna göra en frugal innovation är att funktioner plockas bort 

och att priset sänks. Därför ser vi det som en stor potentiell lösning att minska funktionerna och 

priset i det ekologiska, vegetariska och lokala sortimentet då kunderna efterfrågar dessa 

produkter.  

Vi ser också att om kundernas efterfrågan skulle förändras och söka billigare och avskalade 

produkter, för att sänka priset ytterligare, har företagen all möjlighet till att göra detta. 

Möjligheterna finns, vilket syns med ICA:s Basic sortiment, men trenden går inte mot det 

billigare, vilket begränsar frugal innovations framfart inom branschen i Sverige. Det finns 

möjligheter inom branschen men således ingen efterfrågan.  

Vidare forskning  

Tanken med studien var till en början att undersöka dagligvaruhandeln och om det fanns några 

frugala produkter i Sverige inom dagligvaruhandeln. Vår tanke var därför att genomföra 

intervjuer med företagen inom svensk dagligvaruhandel, men samtliga tillfrågade företag 

tackade nej till att medverka på intervjuer och hänvisade oss till sina respektive 

årsredovisningar och hemsidor. Vi fick då tänka om hur vi skulle kunna genomföra studien. Vi 

valde därefter att formulera om frågeställningen och vred om studien till att undersöka om 

svenska dagligvaruhandlare arbetar med de frugala principerna och i sådana fall hur. Det finns 

därför en hel del frågor som fortfarande är obesvarade kring om branschen arbetar för att 
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utveckla frugala produkter. Detta skulle kunna undersökas genom att genomföra intervjuer med 

forsknings- och utvecklingsgrupper hos respektive företag. Vidare studier skulle därför kunna 

studera respektive företags EMV mer ingående och ta reda på om det finns någon idé eller tanke 

om att skapa frugala produkter. Genom intervjuer skulle det vara lättare att ställa frågor kring 

tankesättet och på så vis vaska fram information om frugala produkter finns i respektive 

företags sortiment eller inte. Det resultat vi presenterat, att det enbart är ICA som arbetat fram 

en frugal innovation, skulle då kunna förändras. Intervjuer skulle kunna öppna upp för helt nya 

synvinklar kring produktutveckling inom branschen.  

Ytterligare förslag till vidare forskning skulle vara att undersöka flera branscher i Sverige. 

Exempel på områden som vi finner intressanta att studera är exempelvis tillverkningsindustrin 

av lastbilar, såsom Volvo och Scania. Varför vi finner dessa företag som intressanta är för att 

tidigare studier konstaterat att Tata Motors och Renault-Nissan utvecklat frugala 

innovationer. Därför ser vi Volvo och Scania, som arbetar inom en liknande bransch som 

intressanta att studera då de bör ha möjligheterna till att producera frugala innovationer inom 

den svenska kontexten. Ytterligare ett företag som vi ser som intressant att studera är IKEA som 

är kända för att hålla sitt låga pris men ändock ha fullgod kvalitet. Genom att undersöka dessa 

företag skulle det vara intressant att ta reda på om företagen arbetar med reshoring, att företagen 

flyttar tillbaka produktionen till Sverige, eller om de fortfarande arbetar 

med offshoring. Dessa studier skulle även kunna bidra till att förstå om svenska kunder 

prioriterar kvalitet före pris även i andra branscher, eller om detta är unikt för 

dagligvaruhandeln. 
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Bilagor 

Bilaga 1: FN:s Hållbarhetsmål  

Agenda 2030 

1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt 

främja ett hållbart jordbruk 

3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 

lärande för alla 

5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla 

7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi 

för alla 

8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 

9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering samt främja innovation 

10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara 

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktions- mönster 

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 

14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 

utveckling 

15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 

bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 

hejda förlusten av biologisk mångfald 

16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 

tillgång tillrättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med 

ansvarsutkrävande på alla nivåer 

17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 

utveckling 
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Bilaga 2: Intervjuguide Anna  

 

Intervjuguide svensk dagligvaruhandel 

 

Intervju med Anna, Kommunikationschef 

Intervjun inleds med en kort presentation kring vårt ämne och undersökning. 

• Är det okej att vi spelar in samtalet? Vi har tänkt att transkribera materialet. 

•  Vill du vara anonym eller får vi använda din titel?  

Börjar med att ställa några allmänna frågor.  

• Kan du berätta lite om dig själv? 

• Hur länge har du jobbat på SVDH?  

• Vilken roll har du i företaget?  

• Kan du berätta lite om företaget i allmänhet? 

• Vilken är SVDH:s främsta roll för samhället? 

• Väljer medlemmarna själva om de vill sitta med i era branschråd? Finns det regler att 

alla medlemmar skall ha en representant?  

• Vilka fördelar ser du för medlemsföretagen?  

• Måste beslut tas i samråd med alla? Någon medlem som har större påverkan? 

 

Branschråds-specifika frågor.  

Hållbarhetsrådet 

• Vad innebär hållbarhet för er?  

• Hur ser det ut idag? Vart fokuseras det större gemensamma ansvaret?  

• Har du några exempel på frågor som drivs i detta råd?  

• Förbättra miljön är ofta kopplat till ekologisk hållbarhet, men hur arbetar ni med social 

hållbarhet? 

• Vilka branschriktlinjer gäller kring material/förpackningar?  

• Hur försöker ni förse hela befolkningen med livsmedel? 

• Finns det olika sortiment för olika målgrupper och i så fall hur ser det ut? 

• Är ni bekanta med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030? På vilket sätt förhåller ni er till 

dessa mål? Hur prioriterar ni dem? 

Informationsrådet 

• Vad är det för kunskap ni vill öka? 

• Vad är det som ska vara transparent? 

• Vilka vill ni vara transparenta för? Är detta en lag? 

• Hur ökar ni transparensen inom dagligvarubranschen? 

• Vad innebär det att man koordinerar konkurrensneutrala frågor?  
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• Har du något exempel på en konkurrensneutral fråga? 

• Hur är returföretagen (era intressebolag) med och påverkar branschen? Kan de 

påverka utformningen av produktförpackningarna 

Näringspolitiska rådet  

• Vilka är nyckelfrågorna för er? Hur kan ni påverka dessa frågor?  
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Bilaga 3: intervjuguide Ylva  

Intervjuguide svensk dagligvaruhandel 

 

Intervju med Ylva, sakkunnig och samordnare inom logistikfrågor 

Intervjun inleds med en kort presentation kring vårt ämne och undersökning. 

• Är det okej att vi spelar in samtalet? Vi har tänkt att transkribera materialet. 

• Vill du vara anonym eller får vi använda din titel?  

Börjar med att ställa några allmänna frågor.   

• Kan du berätta lite om dig själv? 

• Hur länge har du jobbat på SVDH?  

• Vilken roll har du i företaget?  

Branschrådsspecifika frågor  

ECR- Efficient Consumer Response 

• På er hemsida skriver ni att ni tillsammans jobbar för att leverera förbättringar och 

innovationer som leder till ökad kund- och affärsnytta.  

• Vad innebär kund och affärsnytta för er?  

• Vad innebär förbättringar för er? Hur gör ni en sådan?  

• Har du några exempel på innovationer som ökat kund- och affärsnyttan? 

• Vad är det för gemensamma utbildningar som genomförs?   

Logistikrådet 

• Kan du ge några exempel på hur ni koordinerar och utvecklar kostnadseffektiva 

lösningar inom logistik?   

• Vad är det som skiljer en kostnadseffektiv lösning från en som inte är det? 

Exemplifiera! 

• Finns det några stora hinder/ problem med logistiken? Hur förhåller ni er till det?  

• Hur kan logistiken bli ännu bättre?  

• Hur samarbetar ni med DLF? (Dagligvaruleverantörernas förbund) 

• Finns det samarbete inom logistik för era medlemsföretag? I så fall hur fungerar det? 

Vad diskuteras här annars? Dyker det upp exempel på hur medlemmarna arbetar? Vill 

de dela med sig av sina smarta konkurrenstips? Exempel? 

• Är det något speciellt uppdrag eller liknande som ni är speciellt nöjda med?  

• Vilken fråga gällande logistik ser du som den främsta utmaningen för era 

medlemsföretag?  
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Bilaga 4: Intervjuguide Mona Lauermann Orheden 

 

Intervjuguide svensk dagligvaruhandel 

 

Intervju med Mona, sakkunnig och samordnare inom mat- och hälsoområdet 

Intervjun inleds med en kort presentation kring vårt ämne och undersökning. 

• Är det okej att vi spelar in samtalet? Vi har tänkt att transkribera materialet. 

• Vill du vara anonym eller får vi använda din titel?  

Börjar med att ställa några allmänna frågor.   

• Kan du berätta lite om dig själv? 

• Hur länge har du jobbat på SVDH?  

• Vilken roll har du i företaget?  

Branschrådsspecifika frågor  

Mat- och hälsorådet  

• I vilken riktning vill ni påverka människors konsumtion och matvanor?  

• Vilka möjligheter och begränsningar finns gällande vad som får och inte får finnas i 

produkterna? 

• Någon skillnad mellan dyrare och billigare sortiment?  

• Kan du ge något exempel på proaktivt arbete som lett till bättre konsumtions och 

matvanor?  

• Görs det proaktiva arbetet ihop med alla medlemsföretag? Eller görs det 1 och 1? 

• Vad innebär folkhälsa för er och hur arbetar ni med folkhälsofrågor? Diskuterar ni hur 

det ska påverka företagens produkter och sortiment? 

Rådet för produktsäkerhet 

• Kan du ge några exempel på hur ni arbetar med produktsäkerhet?  

• Hur fungerar egenkontrollen? Kontrolleras produkterna ändå av livsmedelsverket? 

• Har något nytt tillkommit de senaste åren? Hårdare eller mildare krav? 

• Samma krav på importerat som på svensktillverkat gällande kvalitet? 

• Går alla produkter igenom samma säkerhetskontroller? Några speciella krav för EMV 

(egna märkesvaror)?  

• Har ni sett någon trend att era medlemsföretag försöker etablera mer billiga EMV 

produkter eller är mer fokus på ekologiskt sortiment? 

• Ser ni någon utländsk trend inom livsmedel som etablerat sig i Sverige eller är på väg 

att etablera sig? Exempelvis insektsmat. 

• Jämförs produktsäkerheten med säkerhet i andra länder? 

• Hur kan ni påverka lagar och regler kring produkter och kvalitet? 
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• Är det någonting kring livsmedel som ni skulle vilja göra men som begränsas av lagar 

och regler? (Skulle egentligen kunna vara vad som helst, införande av någon ny 

produkt eller beskrivningar av produkter som stoppas av regler och lagar) 

Rådet för standarder 

 

• Denna standard, har den höjt kvaliteten? Har några produkter försvunnit ur sortimentet 

på grund av denna standard? På grund av hanteringen?  

• Hört talas om SDG:s? Eller agenda 2030? FN:s Mål för hållbar utveckling? 

Tas dessa mål i beaktande på något sätt? Arbetar ni mot dessa mål? Några specifika mål 

ni jobbar mer aktivt med? Exempel? 
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