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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Klimathot 
Att klimathotet är ett allvarligt problem är välkänt, trots det ägnar sig alldeles för få åt att                 

bekämpa detta. Jordens resurser minskar i allt hastigare takt på grund av alla farliga utsläpp.               

Utsläppen leder till att jorden värms upp snabbare vilket skapar allvarliga följder, som att              

glaciärerna smälter, vattennivån stiger och naturkatastrofer blir vanligare (WWF 2017).          

Frågan är hur vi kan utsätta oss själva, varandra och vår planet för denna skada? 

 

1.1.2 Handel 

En av de största miljöbovarna är handelsindustrin och det är därför avgörande hur vi väljer att                

arbeta med långsiktig hållbarhet inom konsumtion och tillverkning (Dahlerus u.å). Redan vid            

produktionen av en vara utgörs skada mot miljön, som fortgår under varutransport och fram              

till förbrukning (Kommerskollegium b u.å). Det handlar främst om utsläpp av växthusgaser,            

miljöföroreningar, svinn och avfallsproblem där följden blir globala förändringar och global           

uppvärmning (Kommerskollegium 2012).  

 

Trots negativa effekter på miljön är den globala ekonomin beroende av handeln, då den              

bidrar till jämnare resursfördelning och ekonomiskt tillväxt. I Sverige är handeln den tredje             

största branschen och ger arbete åt 11% av alla sysselsatta i landet, en halv miljon människor.                

För unga mellan 16 och 24 år är handeln den enskilt största arbetsgivaren med 19% framför                

vård och omsorg med 14% (Svensk Handel a 2016). Handeln är således otroligt viktig för               

Sverige, inte bara på grund av sysselsättningen utan även för den ekonomiska tillväxten.  

 

Enligt Svensk handels hållbarhetsundersökning (2016) uppger tre av fyra handelsföretag att           

de arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. En annan undersökning gjord av Företagarna (2015)            

visar att 55% av företagen i Sverige jobbar med hållbarhet på något sätt. Detta tyder på att det                  

8 



idag är många som uppger sig ta stort ansvar eller arbetar aktivt för att stärka ansvaret när det                  

gäller hållbarhet, men långt ifrån alla (Svensk handel b 2016). 

 

1.1.3 Livsmedelssektorn 

Genom närmare studerande av livsmedelssektorn sägs den stå för cirka 25% av Sveriges             

klimatpåverkan. Livsmedelshandeln styrs genom efterfrågan och konkurrenskraft, och        

företagen måste dels ta hänsyn till sin egen affärsidé men också tillfredsställa marknadens             

önskemål. Därför är det viktigt med klimatsmarta val, engagemang och ansvar både hos             

företagen och konsumenterna (Dahlerus u.å). 

 

1.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)  

CSR är ett frivilligt val för företag som innebär att arbeta med ekonomiskt, miljömässigt,              

socialt- och etiskt ansvarstagande. Syftet är att företag med egen vilja ska arbeta med CSR               

som kärna i organisationen och implementera tänket i hela produktionsledet. Det innebär ett             

ansvar att minimera den negativa påverkan en verksamhet kan ha på bland annat miljön              

(Borglund et al. 2012). 

 

Det finns skilda uppfattningar om vad CSR står för och många tror att det måste bidra till en                  

högre ekonomisk kostnad. Så behöver inte fallet vara, vid aktivt arbete med CSR-frågor sägs              

företag kunna öka konkurrenskraften och samtidigt minska sina ekonomiska kostnader. Detta           

genom att skapa bättre arbetsförhållanden, effektivare produktion, större kunskap och          

kontroll över eventuella risker, såväl ekonomiska som sociala (Benn & Bolton 2011). Hur             

företag väljer att agera i dessa frågor är betydande för oss människor och vår planet               

(Borglund et al 2012). 

 

1.1.5 Miljöcertifiering som drivkraft 

Miljöarbete inom livsmedelssektorn kan både begränsas och främjas genom marknadens          

efterfrågan och inställning till pris, smak och utseende. Vad som kan komplicera miljöarbetet             
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är begränsad budget och brist på engagemang (Kommerskollegium b u.å). Vad som däremot             

kan gynna arbetet är de olika myndigheter, avtal och certifieringar som behandlar miljö och              

hållbarhetsfrågor, då dessa kan verka som drivkraft och bli ett bevis på framgång             

(Kommerskollegium a u.å). 

 

En av Europas största internationella miljöcertifieringar är BREEAM (BRE Environmental          

Assessment Method) som grundades 1990 och är den första metoden för           

hållbarhetsbedömning av byggnader. I jämförelse med “Miljöbyggnad”, “LEED” och “Green          

Building” är BREEAM den certifiering som tar hänsyn till flest parametrar och ger därmed              

en bred bild av byggnadens miljöstatus (SGBC a 2016). Exempel på mätområden vid en              

BREEAM-certifiering är projektledning, byggnadens energianvändning, markanvändning      

och påverkan på närmiljön (Food Supply 2016). (Se bilaga 1). 

 

1.1.6 Lidl 

Någon som lyckats uppnå BREEAM:s högsta nivå “outstanding”, som den första svenska            

detaljhandelsfastigheten, är Lidls nya butik på Norremark i Växjö (Food Supply 2016). Både             

butikens byggnad och inomhusmiljö är underlag till utmärkelsen. Butiken öppnade i           

december 2016 och är den första i Sverige med Lidls gröna koncept, vilket enligt Olsson               

(2016) speglas i både butiksmiljön och produkterna. Målet är att alla Lidls nybyggda butiker              

ska följa samma koncept. Miljösatsningen bygger på deras höga ambition att bli den ledande              

dagligvaruhandeln gällande hållbarhet (Asplind 2017). BREEAM är en stor del av Lidls            

sociala ansvarstagande, men företaget arbetar även aktivt med andra aspekter inom CSR.  

 

1.1.7 Butikskommunikation 

Ett företag av Lidls storlek har många informations- och kommunikationskanaler. De kan nå             

sina kunder genom sin hemsida, reklamutskick, TV-reklam, digitala annonser, email samt           

sociala medier (Lidl j u.å). Men framför allt kan de nå sina kunder i butikerna.               

Butikskommunikationen är en stor del av kundupplevelsen på grund av de direkta,            

tredimensionella sinnesintryck som den frambringar ( Ebster & Garaus 2015). Här finns           
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möjlighet att lyfta fram vad Lidl vill förmedla till sina kunder, till exempel kring sitt               

CSR-arbete. I butiken gör kunden sitt slutliga val av vilken produkt hen ska köpa, det finns                

därför möjlighet att påverka och leda kunden till specifika val på plats (Gustafsson et al.               

2003). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att Lidls nya butik i Växjö uppnått BREEAM:s certifieringsnivå “outstanding”, är resultatet            

av hårt kämpande samt inspirerande och innovativt arbete enligt Johan Augustsson,           

fastighetsdirektör på Lidl Sverige (Lidl a 2016). Han menar att Lidls ambition är att vara               

branschledande inom miljö och socialt ansvar och att certifieringen är ett kvitto på att de är på                 

rätt väg mot den hållbara butiken (Lidl b 2016).  

 

Trots att Lidl har genomgått en stor konceptförändring och arbetar aktivt med socialt             

ansvarstagande, når detta inte ut till konsumenterna. Undersökningen ”Sveriges Grönaste          

Varumärke” genomförs årligen av konsultföretaget Differ (2016). Senast undersökning         

gjordes i december 2016, då för åttonde gången. Undersökningen mäter svenska           

konsumenters syn på företags miljö- och hållbarhetsarbete inom olika branscher, bland annat            

livsmedelsbranschen. Över tusen personer i åldrarna 15-75 år deltar. Första delen av            

undersökningen består av frågor som visar deltagarnas allmänna inställning till gröna           

varumärken. I den andra delen granskas och rangordnas välkända varumärken inom de olika             

branscherna (Differ 2016). 

 

Den senaste undersökningen visade att svenska konsumenter prioriterar ”grönhet” mer än           

någonsin. 80 % av deltagarna gör aktivt gröna val, däremot anser 2 av 5 att det är svårt att                   

välja grönt. De menar att detta främst beror på att gröna alternativ fattas på marknaden och att                 

det är svårt att veta vad som är grönt. Vid mätningen av vilken livsmedelskedja som upplevs                

som mest respektive minst miljövänlig, kom Lidl på plats 6 av 9. På en skala där 1 = “Inte                   

alls grönt”, 4 = “Varken eller” och 7 = “Mycket grönt” fick Lidl ett snitt på 3,8. Deltagarna                  

uppfattar inte Lidl som ett grönt varumärke och rangordnar dem under medel, trots att Lidl               

11 



själva anser sig arbeta aktivt med punkter inom CSR och fått sig tilldelad miljöutmärkelsen              

BREAAM (Differ 2016). 

 

 

Bild 1. Diagram över hur svenska konsumenter, enligt en undersökning av Differ (2016),             

rangordnat “gröna” varumärken inom livsmedelsbranschen. 

 

I en tidigare undersökning av Råd och Rön (2013), granskades också några av Sveriges              

största aktörer inom livsmedelsbranschen, gällande hur de arbetar med CSR. Undersökningen           

utfördes i samarbete med den internationella konsumentorganisationen Consumers        

International och International Consumer Research & Testing, ICRT (Råd & Rön a 2013).             

Studien visar de brister som finns i livsmedelshandelns CSR-arbete, inte minst hos Lidl             

(Butikstrender 2014). 
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Bild 2. (Råd & Rön b 2013): Råd & Rön:s sammanställning efter granskningen av              

livsmedelskedjornas CSR-arbete. Grön=“Acceptabelt”. Gul=“Mindre bra”. Röd=“Dåligt”. 

 

Lidl:s samlade poäng landar i “mindre bra”, vilket beror på avsaknaden av transparens i              

CSR-arbetet (Råd & Rön a 2013). I jämförelse med andra livsmedelskedjor är Lidl:s             

information på hemsidan begränsad, vilket inte visar öppenhet gentemot konsumenterna i att            

förstå hur de egentligen jobbar. Katarina Rosenqvist, CSR-ansvarig på Lidl Sverige, svarar på             

kritiken genom att berätta att de lanserat en hållbarhetsblogg på Lidl:s hemsida för att bli mer                

transparenta och kunna ha en levande dialog med konsumenterna (Butikstrender 2014).           

Hållbarhetsbloggen verkar dock ha avstannat, då det senaste inlägget publicerades den 11            

april 2016 (Lidl c 2016).  

 

Att som företag inte vara öppen och transparent, minskar trovärdigheten i arbetet            

(Butikstrender 2014). Konsumenternas kvar ökar ständigt gällande information om innehåll,          

tillverkning, arbetsförhållande och miljöpåverkan (Miljönytta u.å). Det räcker alltså inte att           

Lidl arbetar aktivt med CSR-frågor för att kunderna ska uppleva dem som ett grönt              

varumärke. För att kunden ska bli mer medveten om Lidls hållbarhetsengagemang, behöver            

Lidl bli mer öppna och transparenta kring sitt CSR-arbete och involvera kunden i det. Här blir                

butikskommunikation ett viktigt element i synliggörandet (Handelsrådet 2014). 

 

Även om vi förhåller oss kritiska till Lidls CSR-arbete i relation till andra företag, där vi kan                 

se bättre exempel hos konkurrenter, är faktum att Lidl ändå gör något. Framför allt gör de                

mer än vad de gjort tidigare. Med underlag av undersökningarna ovan, ser vi där ett problem:                

kunderna förstår inte att Lidl jobbar med CSR.  
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Här ser vi butikskommunikation som ett verktyg att förtydliga Lidls CSR-arbete. Det betyder             

inte att deras nuvarande butikskoncept brister, men att det skulle behöva kompletteras för att              

göra kunden medveten och leda hen till hållbarare köp. Vilket i allra högsta grad är viktigt ur                 

CSR-synpunkt, för att sälja rätt produkter. Alltså de produkter med minst negativ            

miljöpåverkan. 

 

1.2.1 Problemformulering 

Hur kan Lidl, på Norremark i Växjö, förtydliga sitt CSR-arbete samt leda kunden till              

hållbarare köp genom butikskommunikation? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att förtydliga Lidls CSR-arbete och leda kunden till hållbarare köp, genom att              

designa kompletterande butikskomponenter för butiken på Norremark i Växjö. 
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2. METOD 

2.1 Forskningsinriktning 

I studien har en kvalitativt inriktad forskning genomförts med syftet att studera Lidl på              

Norremark i Växjö. Anledningen till att studien huvudsakligen utgått från en kvalitativ            

metod, är då forskningen har baserats på tolkning och analys av ett område. Snarare än               

statistik och siffror som är mer vanligt inom kvantitativt inriktad forskning enligt Bryman och              

Bell (2003). Valet av metod spelar roll vid framtagande, bearbetning och analys av den              

insamlade informationen. Om studien efterfrågar specifika svar som går att mäta, används            

vanligen statistiska undersökningar och analysmetoder. Om studien däremot önskar tolka och           

skapa djupare förståelse för ett visst område, som i detta fall, är verbala analysmetoder mer               

lämpade. I praktiken innefattar forskning oftast delar från både kvalitativ- och kvantitativ            

metod, men i teorin vill man gärna skilja inriktningarna åt menar Patel och Davidsson (2011).  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Då studien fokuserat på ett specifikt område, det vill säga Lidl på Norremark i Växjö, har en                 

fallstudie genomförts (Patel & Davidsson 2011). En fallstudie utförs för att skapa djupare             

förståelse av hur någonting fungerar, i detta fall hur Lidl kan kommunicera sitt CSR-arbete              

och leda kunden till hållbarare köp. Empirin har huvudsakligen baserats på primärdata,            

information som vi själva samlat in. Till viss del har sekundärdata, det vill säga redan               

existerande information som någon annan samlat in, använts (Björklund & Paulsson 2012).            

Detta från böcker, tidskrifter och internet. För att vidga kunskapen om sitt undersökningsfall,             

menar Patel och Davidsson (2011) att det är fördelaktigt att använda olika typer av              

informationsinsamling, till exempel intervjuer, fokusgrupp, enkäter eller observationer. 
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2.2.1 Kvalitativ intervju 

Vid kvalitativ forskning är det vanligt att genomföra kvalitativa intervjuer för att samla in              

data (Patel & Davidsson 2011), vilket förekommit i denna studie. Kvalitativa intervjuer har             

vanligtvis en låg grad av strukturering, det vill säga att intervjun utformas så att den               

intervjuade får möjlighet att prata relativt fritt. Intervjuer kan struktureras olika beroende på             

syfte; öppen, riktad, semi-strukturerad eller strukturerad intervju (Bryman & Bell 2003).  

 

Mattias Tas, byggprojektledare och “Lidl Växjö-expert” har intervjuats om Lidls nya           

konceptet och BREEAM-certifiering. Intervjun skickades över via mail den 21 april och            

besvarades via mail den 25 april. Då intervjun genomfördes via mail utan möjlighet för              

kommunikation under tiden, formulerades frågorna på ett tydligt vis för att undvika förvirring             

(Se bilaga 3).  

 

Emelie Hansson, hållbarhetsansvarig för Lidl Sverige, intervjuades den 18 maj om Lidls            

CSR- och hållbarhetsarbete. Intervjun med Emelie genomfördes under ett 20 minuter långt            

telefonsamtal. Fördelen med telefonintervju är att forskaren och intervjupersonen slipper          

restimmar och resekostnader, nackdelen är att reaktioner och personlig kontakt kan saknas,            

enligt Patel och Davidsson (2011).  

 

Peter Skoog, butikschef för Lidl på Norremark i Växjö, intervjuades personligen den 23 maj              

kl 10.30. Intervjun skedde under 15 minuter i butiken och berörde Lidls sociala ansvar och               

sortiment. Anteckningar fördes för hand.  

 

Helena Wilhelmsson, Matthias Böhm, Alaa Abdelfasdah, Miranda och Esho intervjuades          

även den 23 maj, utanför Lidls butik på Norremark i Växjö kl 11.30. Intervjuerna innefattade               

fem korta frågor om personernas relation till och uppfattning om Lidl. Varje intervju tog max               

fem minuter och vi antecknade under tiden. Miranda och Esho ville inte uppge sina              

efternamn. 

 

Både intervjun med Emelie Hansson och Peter Skoog utformades på ett semi-strukturerat vis.             

Den typen av intervju innebär att forskaren har nedskrivna frågeområden som ska diskuteras             
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snarare än specifika frågor. Detta skapar ett naturligt samtal där frågor kan läggas till under               

intervjuns gång. Samtalsordningen justeras efter vad som är mest lämpligt och graden av             

standardisering är låg. Den intervjuade är i fokus, men undersökaren har möjlighet att styra åt               

olika riktningar. Svaren kan i denna metod vara något otydliga då frågorna inte är exakta,               

därför är respondentvalidering, det vill säga upprepning, önskvärt för att säkerställa det som             

sagts (Patel & Davidsson 2011).  

 

2.2.1.1 Transkribering 

Telefonintervjun med Emelie Hansson spelades in och transkriberades, vilket innebär att           

ordagrant skriva ner diskussionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Mumlande och           

upprepning av enstaka ord togs bort, vilket vid behov anses okej (Åbo akademi u.å).  

 

2.2.1.2 Urval 

För att skapa en bred bild av sitt område är det viktigt att utgå från flera perspektiv uttrycker                  

Patel och Davidsson (2011). Detta går att påverka vid bland annat urvalet, till exempel vilka               

som väljs ut till intervju. I denna studie var urvalen ”icke-slumpmässiga”, vilket lämpar sig              

när syftet är att undersöka något specifikt, i vårt fall Lidls butik. Materialet blir mer               

användbart om personer med kunskap och erfarenhet av undersökningsobjektet intervjuas          

menar Patel och Davidsson (2011). Eftersom Mattis Tas, Emelie Hansson och Peter Skoog är              

insatta i Lidl, var de väl lämpade för studiens syfte. Dessa tre intervjupersoner handplockades              

då de arbetar med Lidls kommunikation, koncept, hållbarhet och butik.  

 

Besökarna från Lidls butik, på Norremark i Växjö, valdes ur ett bedömningsurval. Det             

innebär att personer från omgivningen väljs ut beroende på huruvida de tillhör målgruppen             

som undersöks eller inte (Gustafsson et al. 2003). Personer som besökt Lidlbutiken tillhör vår              

målgrupp och därför tillfrågades slumpmässigt utvalda besökare att besvara fem frågor om            

Lidl.  
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2.2.2 Observation 

För att bredda informationsinsamlingen har även en observation genomförts. En observation           

kan utformas på många olika sätt och observatören kan välja att delta eller att iaktta,               

observera i smyg eller informera före (Björklund & Paulsson 2012). Observationen tog plats i              

Lidls butik på Norremark i Växjö och utfördes för att samla in så relevant och verklig                

information som möjligt. Personalen tillfrågades om godkännande innan genomförandet trots          

att Lidls butik är en offentlig miljö, detta för att slippa eventuella misstankar. Som              

observatörer iakttog vi butiksmiljön för att få underlag till de visuella rekommendationer, i             

form av butikskomponenter, som tagits fram. Sådant som ansågs relevant för studien            

fotograferades och detaljerade anteckningar fördes ner i block. Att föra ner noteringar direkt             

efter iakttagelsen är fördelaktigt för att få en korrekt bild av en viss situation, då               

uppfattningarna i efterhand kan försummas eller korrigeras menar Bryman och Bell (2003). 

 

2.2.3 Koppla samman teori med empiri 

De valda teorierna används för att skapa en förståelse eller förklaring kring informationen om              

det studerade fallet, alltså Lidls butik. Med andra ord var teorierna vår hjälp att förstå               

verkligheten, genom att koppla teorin med den insamlade empirin. Det finns tre vanliga             

tillvägagångssätt för detta, deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidsson 2011). I            

arbetet har vissa delar utförts på ett deduktivt sätt och vissa på ett induktivt sätt. 

 

Att arbeta deduktivt innebär att dra slutsatser från redan existerande teorier, så som i vårt fall                

teorier inom butikskommunikation. Forskaren formar en hypotes utifrån befintliga teorier,          

som därefter prövas i verkligheten. Att utgå från befintliga teorier, kan styrka rättvisan i              

undersökningen då forskarens personliga uppfattningar inte tas hänsyn till påstår Patel och            

Davidsson (2011). Däremot blir undersökningen mer riktad vilket kan begränsa upptäckten           

av intressant information. De valda teorierna har format och begränsat vår           

informationsinsamling. 
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I högsta grad har vi arbetat induktivt, vilket betyder att studerande av fallet sker utan stöd av                 

tidigare teori. Information samlas in och formuleras sedan till en teori, alltså forskaren             

genererar teori utifrån data (Eneroth 1984). Det vill säga att vi har studerat Lidls butik för att                 

ta fram en förklaring/teori om hur de kan arbeta med kompletterande butikskomponenter för             

att förtydliga sitt CSR-arbete och få kunderna att göra hållbarare köp. Det finns inget som               

styr studien när arbetet är induktivt, utgångspunkten är neutralt och utgår inte från någon              

tidigare teori. Däremot kan det vara svårt att undvika att forskarens egna idéer och tankar               

påverkar de teorier som tas fram. Detta anses dock inte vara ett hinder vid kvalitativ               

forskning, där forskaren spelar en stor roll för insamling och tolkning av data och gärna får ha                 

en relation till forskningsobjektet. Då studien bygger på empiriskt underlag utifrån ett            

specifikt fall, kan teorins utsträckning ifrågasättas (Patel & Davidsson 2011).  

 

2.2.4 Tankeprocess 

”Designtänkande” är enligt Leverenz (2014) en tankeprocess där fokus ligger på att lösa             

problem och se saker utifrån nya perspektiv, tankeprocessen har använts genom hela vår             

studie i hopp om att förstå sammanhanget på djupet. Tankeprocessen bygger på            

personlighetsdrag som en designer anses ha, dessa är empati, förståelse, optimism,           

experimentation och samarbetsförmåga. Empati innebär förmågan att uppmärksamma saker         

på detaljnivå och uppfatta sådant som andra människor inte ser, samt att förstå människan              

och kunna leva sig in i olika personlighetsroller. Vi har arbetat med att försöka förstå kunden                

och fokuserat på detaljer vid lösningsförslagen. Under processens gång har vi utgått från en              

helhetssyn och försökt se alla aspekter av ”problemet”. Vi har studerat Lidl med öppenhet              

och positiv attityd, vilket gjort att vi varit optimistiska i undersökningen. Att arbeta             

experimentellt betyder att arbeta med ett problem på djupet genom att vara frågvis och              

nyfiken, vilket i vår studie främst visat sig under intervjuerna. I denna studie har vi utgått från                 

flera olika forskare som besitter kunskap inom de aktuella ämnena och samlat empiri från              

olika håll, vilket betyder att vi tagit stöd utifrån dem och varit öppna för deras samarbete                

(Leverenz 2014). 
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2.2.4.1 Designprocess 

Utifrån teori och empiri har visuella lösningar som besvarar syftet tagits fram. En             

skaparprocess tog fart, utifrån designtänkande innebär det att problemet identifieras för att            

sedan lösas genom designprocessen. Design anses ha en viktig betydelse vid skapande av             

något nytt, inte minst när människan berörs (Best 2015). Stiftelsen Svensk Industridesign            

(u.å) menar att design kan användas som ett värdefullt verktyg för företag, då design tar               

hänsyn till både människans behov och marknadens villkor.  

 

Designprocessen har använts för att ta fram ett visuellt resultat (Se bilaga 6) och består enligt                

Borja de Mozota (2003) av olika faser. Inledningsfasen innebär att identifiera eventuella            

problem och se över vilka behov som finns, i detta skede underlättas skapandet av en               

designbrief vilket i denna studie var ett syfte. Utifrån syftet fastställs huruvida studien är              

genomförbar och kontakt med företaget, i detta fall examinator, är aktuellt. När problemet är              

definierat är det dags att utföra grovskisser över möjliga lösningar, i denna fas kan närmre               

studerande av ”objektet” vara nödvändigt så i detta skede besökte vi Lidls butik och              

genomförde en observation (Borja de Mozota 2003).  

 

Skisserna diskuteras efter det med kund, i detta fall examinator, och designlösningens olika             

krav analyseras. Nu ska det finnas tydliga lösningar och skisser på förslag, enligt Borja de               

Mozota (2003). Nästa fas är utvecklingsfasen, som handlar om att presentera lösningar i             

3D-version för att få en bild av det verkliga förslaget. Det slutliga förslaget bestäms, för att                

sedan förverkligas. Stort fokus ligger här på hur utförandet kommer genomföras, vilka typer             

av material som kommer användas, vilka leverantörer som är intressanta etc. Denna fas är              

tidskrävande men är viktig för att undersöka kostnad och genomförbarhet. I sista fasen är det               

dags för test av lösningen, denna består i regel av en teknisk kontroll, beräkningstest och               

marknadsföringsutvärdering menar Borja de Mozota (2003). I denna studie avtog          

designprocessen vid föregående skede. Det vill säga, att vi tagit fram visuella 3D förslag och               

textunderlag till lösningar för Lidl, men däremot inte genomfört något test. 
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2.3 Kvalitetsmått  

För att garantera kvalitén i en kvalitativ undersökning används bedömningskriterierna          

trovärdighet och äkthet. Enligt Bryman och Bell (2003) består trovärdighet i sin tur av fyra               

delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta.          

Äkthet handlar om att ge en rättvis bild av olika åsikter och uppfattningar. De menar att                

kvalitetsmått används för att bedöma huruvida en källa är användbar och pålitlig, vilket är              

viktigt för studiens värde.  

 

Tillförlitlighet: I studien har det inneburit att vi som forskare skapar en tillförlitlighet i              

resultaten. Alltså följer de regler som finns gällande forskning och meddelar resultaten till de              

personer som berörs av undersökningen.  

 

Överförbarhet: Vi har utgått från Lidls butik på Norremark i Växjö i undersökningen, men              

förmodar att de visuella förslagen kommer kunna appliceras även på andra Lidlbutiker i             

Sverige. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan tillämpas på en annan             

miljö, uttrycker Bryman och Bell (2003). 

 

Pålitlighet: Denna bedömningsgrund menar att alla faser av forskningsprocessen ska          

redogöras komplett och att studien ska utgå från ett granskande synsätt. Bryman och Bell              

(2003) menar att en kollega kan fungera som granskare, i vårt fall har studiekamrater              

opponerat på vår studie och examinator givit respons.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Som forskare är det viktigt att inte medvetet låta ens               

egna värderingar påverka slutsaterna som framkommer i studien och agerar i god tro             

(Bryman & Bell 2003), vilket vi haft i åtanke. 
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3. Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR står för ”företags sociala ansvar” och är ett begrepp som uppmärksammades i svenska              

medier på 2000-talet, men fick genomslag först 2008, enligt Borglund et al. (2008).             

Begreppet har funnits länge inom den akademiska litteraturen, men har utvecklats och fått en              

större betydelse. CSR utgör en länk mellan företagen och samhället samt är ett viktigt ämne               

för den gemensamma ordningen, i Sverige men även internationellt. Företagsansvaret gäller           

gentemot företagets alla intressenter, som aktieägare, anställda, kunder, leverantörer men          

också mot samhället i stort (Borglund et al. 2008). Genomslaget av ”företags sociala ansvar”              

har skapat helt nya tankebanor hos många företag och bidragit till den mängd             

CSR-avdelningar som idag finns menar Justice (2002). Inte bara i företag, utan allt från              

regeringar till statliga organisationer som skolor och sjukhus har utvecklat sina arbetsplaner            

och låter CSR ta större plats. Tack vare områdets storhet, har en helt ny industri formats som                 

består av företag och konsulter som arbetar med CSR-frågor och erbjuder tjänster kopplade             

till ämnet (Justice 2002).  

 

Justice (2002) uttrycker att uppfattningarna om CSR är skilda. Vissa ser ansvaret som det              

mest önskvärda målet för ett företag, medan andra ser det som ett farligt försök att ersätta                

regeringarnas och fackföreningarnas traditionella roller. Det finns även personer som anser           

att begreppet är ett pr-trick och att företagen vanligen använder begreppet i            

marknadsföringssyfte, snarare än att genuint arbeta med det. Det vill säga att företag             

använder CSR i pr-syfte för att stärka sin trovärdighet och uppfattas som mer pålitliga av sina                

konsumenter (Justice 2002). Många av de som är positiva till globalisering anser att CSR har               

positiva effekter, minskar fattigdom och förtryck samt ökar välstånd och hälsa (Borglund et             

al. 2008). Alla skilda åsikter och missförstånd kring ämnet har utgjort hinder för             

möjligheterna med CSR (Justice 2002). Grankvist (2012) uttrycker i sin bok “CSR i             

praktiken” att företagsansvaret vanligen delas in i fyra delar; ekonomiskt-, socialt-,           

miljömässigt- och etiskt ansvarstagande. 
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Ekonomiskt ansvarstagande innebär att göra affärer på ett ansvarsfullt vis. Det är viktigt med              

affärsetik, produktansvar, krav på underleverantörer och uppföljning på hur villkoren          

efterföljs. Socialt ansvarstagande handlar om hur medarbetare, underleverantörer,        

affärspartners och kunder tas hänsyn till. I fokus är välbefinnande, hälsa, trivsel och lojalitet.              

Miljömässigt ansvarstagande innebär att nyttja resurser på ett effektivt vis som även är             

skonsamt för miljön, att arbeta med långsiktiga miljömål på ett trovärdigt sätt och att inte               

sälja farliga produkter. Etiskt ansvarstagande betyder att företag ska ha en tydlig identitet och              

leva efter sina värderingar (Grankvist 2012).  
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4. Butikskommunikation 

4.1 Vad är butikskommunikation?  

Enligt Ebster och Garaus (2015) är butikskommunikation konsten och kunskapen att           

presentera varor och produkter på ett visuellt tilltalande sätt. De menar att            

butikskommunikationen är butikens språk att kommunicera med kunden. Det råder inga           

tvivel om att butikskommunikation har en direkt koppling till hur försäljningen går ( Ebster &              

Garaus 2015). Kunden påverkas, medvetet eller omedvetet, till att trivas, köpa och komma             

tillbaka ( Krant z 2015). Enligt Hernant och Boström (2010) handlar butikskommunikation om           

att skapa maximal exponering av butikens produkter, med hjälp av skyltning skapa intresse             

för produkterna, erbjuda produktinformation, väcka ett behov hos kunden och sporra till            

impulsköp.  

 

4.2 Butikselement 

Ett sätt att kommunicera är att låta material, inredning och exponeringar skapa linjer i              

butiken. Vertikala linjer symboliserar höjd, styrka, värdighet, formalitet och maskulinitet.          

Diagonala linjer symboliserar rastlöshet, dynamik, aktivitet och instabilitet. Horisontella         

linjer symboliserar lugn och säkerhet medan böjda linjer symboliserar femininitet och           

mjukhet. Här behöver rytm, proportionalitet och balans samspela för ett behagligt intryck.            

Även material skapar associationer och påverkar kunden. Till exempel förändras kundens           

gångbeteende beroende på vilken typ av golv den går på, mjukare material gör att kunden går                

långsammare och hårda material gör att den går snabbare. Trä förknippas till exempel med              

naturligt och handgjort medan glas upplevt modernt och plast lekfullt. In-store-graphics är ett             

annat effektivt sätt att komma åt kundens känslor. Känslor har stor inverkan på köpbeteendet              

och påverkas inte bara av atmosfären, utan även av bilder. Olika typer av bilder kan trigga                

olika saker, till exempel kan en bild på vatten trigga törst ( Ebster  & Garaus  2015).  
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4.3 Layout och navigering 

Kunden vill lätt få överblick och kunna navigera sig i butiken. I annat fall, om den skulle                 

känna sig dominerad av butiksmiljön blir den arg och frustrerad. En glad kund som stannar               

längre i butiken, spenderar mer och är nöjdare med sin shoppingupplevelse. Det finns olika              

typer av butikslayout som kan styra kunden till olika önskade flöden. Det räcker dock inte att                

få kunden att stanna länge i butiken, den spenderade tiden bör vara kvalitetstid för att uppnå                

bra resultat. Det spelar ingen roll om kunden spenderar lång tid i butiken om det beror på att                  

den inte hittar vad den söker, alltså på grund av dålig kommunikation ( Ebster & Garaus               

2015). 

 

Navigering behöver inte enbart ske genom skyltar utan kan även innebära färger och             

symboler. För att göra budskapet lättare att ta till sig är det till och med en bra idé att                   

kombinera text och bild. Då inkulderas även dem som eventuellt inte förstår språket. En              

huvudregel att gå efter är ett budskap per skylt. För mycket information kan bli ingen               

information, då kunden inte kan ta till sig hur mycket som helst och istället inte uppfattar                

något av det som står. Less is more. Detsamma gäller om för många skyltar finns, då slår de                  

ut varandra istället för att kommunicera med kunden. Däremot måste skyltarna sticka ut för              

att synas. Trots att det ur estetisk synpunkt ibland skulle vara önskvärt att de smälte in, så blir                  

de då värdelösa. Även skyltens höjd bör tänkas över för optimal placering ( Ebster & Garaus               

2015). 

 

4.4 Varuexponering 

Exponering är ett sätt att nå kunden. Exponering kan ske både på internet, i katalog eller i                 

butik och kan leda till ett köpbehov hos kunden. Vid exponering är det positivt att tänka                

utifrån AIDAS-modellen för att budskapet ska nå fram. A står för attention och innebär att               

fånga kundens uppmärksamhet, I står för interest och betyder att skapa ett intresse, D står för                

desire och innebär att väcka ett behov, A står för action och ska leda till handling och S står                   

för satisfaction och innebär att skapa tillfredsställelse hos kunden (Andersson et al. 2000).  
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Bild 3. AIDAS-modellen 

 

Beroende på hur varorna exponeras läser kunden omedvetet in vad det innebär. Till exempel              

kan kombinationen av gult och rött få kunden att automatiskt tro att priset är tillfälligt lågt.                

Detsamma gäller om en prisskylt är skriven på tavla där texten lätt kan suddas ut och ändras                 

eller om en vara exponeras i enorm volym i förhållande till resterande varor i butiken               

(Nordfält 2007). När det gäller frontning av produkter, visade det sig i en studie av Razzouk                

et al. (2002) att hela 76% av varorna plockas ur icke-frontade exponeringar, jämfört med              

frontade exponeringar. Liksom produkter med skyltar, sägs sälja bättre än produkter utan            

skyltar menar Andersson et al. (2000). Han uttrycker att skyltning kan vara positivt vid syfte               

att rikta uppmärksamhet mot en viss produkt. 

 

Kunderna köper det som är synligt, tillgängligt och påtagligt. Belysning drar uppmärksamhet            

till produkterna och skapar mer produktkontakt vilket leder till fler impulsköp. Dock föredrar             

kunden dagsljus framför artificiellt ljus. Kunden scannar oftast hyllorna horisontellt, vilket           

betyder att produkter bör placeras i vertikala block för att kunden ska hitta vad den söker. Det                 

som återfinns i ögonhöjd är således det mest synliga och tillgängliga, vilket gör “eye level”               

till “buy level” ( Ebster  & Garaus  2015). 
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4.4.1 Specialexponering 

Hur en vara exponeras kan förändra kundens köpbeslut. En specialexponering innebär att            

varan, utöver sin vanliga hyllplats, även exponeras på någon annan säljplats i butiken. Det              

kan vara en gavel, på ett säljtorg, i ett säljställ eller med en hyllpratare (Nordfält 2007). I en                  

studie av Gagnon och Osterhaus (1985) framkom att produkter i säljställ säljer bäst i butikens               

högtrafikerade områden, gärna nära kassorna, jämfört med produkter i säljställ på de            

avdelningar där produkterna normalt finns. Dessutom menar de att ju större butiken är, desto              

större blir säljökningen till följd av specialexponering. 

 

En kund kommer inte att se alla produkter i sortimentet, men om en produkt specialexponeras               

påverkar det kundens val mellan de varor den sett (Nordfält 2007). Enligt en studie gjord av                

Wilkinson et al. (1981) ökar specialexponering försäljningen av en vara med 250-300%            

jämfört med fördubblad hyllelasticitet, som ökar försäljningen med 20%. Hyllelasticitet          

innebär hur stort utrymme en vara får i en hylla. Specialexponeringar är således effektfullare              

än att arbeta med hyllelasticitet. Nackdelen är att endast få produkter åt gången kan              

specialexponeras (Wilkinson et al. 1981). 

 

4.5 Sinnen och perception 

Det är långt ifrån bara förnuftet som används när människor tar köpbeslut, faktum är att både                

humör och sinnen spelar in ( Krant z 2015). Nordfält (2007) beskriver att 83% av all              

information som når hjärnan kommer från synen, 11% från hörseln, 3,5% genom smak, 1,5%              

från känsel och 1% från lukt. De visuella butikselementen är således en av de faktorer som                

påverkar kunden mest, eftersom den visuella perceptionen är så betydande. 

 

Intryck från de olika sinnena är av olika karaktär och påverkar även olika snabbt i               

perceptionsprocessen. Doft påverkar till exempel tidigt eftersom det skickar signaler direkt           

till det limbiska systemet, alltså hjärnans känslocentrum (Nordfält 2007). En behaglig doft            

kan vara effektfull, men måste stämma väl överens med butikstypen och varorna för att få en                

positiv inverkan på köpbeteendet. Enkla dofter är att föredra framför komplicerade, då            
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hjärnan har lättare att bearbeta dessa ( Ebster & Garaus 2015). Även inom samma sinne sker               

perceptionen i olika stadier, till exempel uppfattas ljus och kontrast före objektigenkänning,            

och färg före betydelsen av skriven text (Nordfält 2007). Lugn musik gör att kunderna rör sig                

långsammare och kan därmed betyda att de stannar längre i butiken. Snabb musik gör att de                

rör sig fortare samt kan väcka känslor av stimulans och spänning ( Ebster & Garaus 2015).               

Informationen från olika sinnen är inte utbytbar, utan kompletterande (Nordfält 2007) och            

störst positiv effekt på köpbeteendet uppnås när alla intryck matchar varandra ( Ebster &             

Garaus 2015). Om kunden får titta, känna, smaka eller testa produkterna ökar köplusten             

(Andersson et al. 2000).  

 

4.5.1 Färg 

En av de tidigaste och informationsrikaste visuella dimensionerna är perceptionen av färg            

(Nordfält 2007). Färg kan ha överraskande stor effekt på det mänskliga beteendet ( Ebster &              

Garaus 2015) och påverkar oss inte bara medvetet, utan också omedvetet (Nordfält 2007).             

Färgsättning av butik kan underlätta navigering, differentiering gentemot andra butiker, skapa           

associationer samt påverka kundens humör och beteende ( Ebster & Garaus 2015). Medvetet            

kan vi genom våra preferenser orientera oss med hjälp av färg samt göra medvetna              

bedömningar. Omedvetet kan färger automatiskt väcka associationer samt påverka biologiska          

funktioner som puls, rörelser, och vad vi automatiskt uppfattar.  

 

Färger verkar nästan som ett språk (Nordfält 2007) och de bör överensstämma med resten av               

butiken. Varma färger, framför allt rött, piggar upp, medan svala färger som blå, grön och lila                

lugnar. Mer specifikt förknippas grönt med natur, hopp, lugn, fräschhet, hälsa och frihet             

( Ebster & Garaus 2015). Rött stimulerar människans aptit och är den färg som uppfattas              

snabbast av ögat, orange står för glädje och livlighet, gult står för hopp och skapar ljus, brunt                 

förknippas med naturligt (Gustafsson 2003). Dessa associationer är dock baserade på           

västvärlden och kan variera mellan olika kulturer ( Ebster  & Garaus  2015). 
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5. EMPIRI 

5.1 Lidl  
Lidl öppnade sin första av Sveriges i dag 169 butiker år 2003, men har funnits i Tyskland                 

sedan 70-talet. Med ett koncept “för den smarta kunden som vill handla mat med hög kvalitet                

till lägsta möjliga pris” har verksamheten vuxit snabbt. Totalt finns närmare 10 000 butiker i               

25 länder. Lidls affärsidé bygger på att spara in på onödiga kostnader genom att vara               

kostnadsmedvetna och kostnadseffektiva (Lidl d u.å).  

 

Lidl har lanserat ett nytt butikskoncept och den första butiken med det nya konceptet              

öppnades 2016, på Norremark i Växjö. Butikschefen Peter Skoog, som intervjuades den 23             

maj (Se bilaga 2), berättar att butiken nått outstanding i BREAAM och att de ska tävla i                 

“Retail Awards” i Japan 2017, något han är mycket glad över. Mattias Tas,             

Byggprojektledare och “Lidl Växjö-expert”, berättar under intervjun (Se bilaga 3) att arbetet            

med det nya konceptet påbörjades i början på 2015, samtidigt som           

BREEAM-implementeringen startade. Han menar att både inredning och byggnad kan          

BREEAM-certifieras, tillsammans eller var för sig. Enligt Tas (2017) var det aldrig ett             

alternativ för Lidl att “bara” certifiera det ena, eftersom de både utformar och förvaltar              

byggnaden. Enda alternativet var då att göra certifieringen av hela byggnaden med inredning. 

 

Tas (2017) berättar att BREEAM-certifieringen betyder enormt mycket för Lidl. Från att de             

lyckas ta fram en hållbar byggnad med låga driftskostnader ur förvaltningsperspektiv, till            

ökade möjligheter och intresse för kommande etableringar. Han menar att anledningen till att             

Lidl valde att certifiera med just BREEAM var för att de ville ha en tredjepartsgranskning.               

Tas (2017) berättar att de visste att de byggde en fantastisk byggnad ur miljösynpunkt, men               

en tredjepartscertifiering ökar trovärdigheten och förenklar kommunikationen internt och         

externt. På grund av målsättningen att vara branschledande inom miljö valde de att lägga              

ribban så högt som den högsta nivån inom det internationella tuffaste certifieringssystemet. 
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Emelie Hansson, hållbarhetsansvarig för Lidl Sverige (2017), berättar under en          

telefonintervju (Se bilaga 4) att alla nya butiker byggs efter BREEAM:s riktlinjer för att              

uppnå certifieringen. De butiker som öppnas inom kort kommer ha den extremt höga             

”outstanding-nivån”. Hansson (2017) menar att de följande butikerna ska ha en           

BREEAM-certifiering med minst nivån ”excellent”, då Lidl bygger butiker med höga           

miljökrav. Sedan 2016 har ytterligare två butiker med Lidls nya koncept öppnat i Upplands              

Bro och Södertälje. Skoog (2017) berättar att Lidl tidigare jämfördes med Netto, vilket inte              

går att göra nu, då Lidl är på en helt annan nivå. Däremot menar han att Netto börjat ta efter                    

Lidls nya koncept. 

 
Enligt en artikel skriven av Therése Hultén, Pressansvarig för Lidl Sverige (2017), kommer             

även Lidls äldre butiker få ett lyft, vilket redan skett i 116 av butikerna. Anledningen till att                 

butikerna inte kommer byggas om helt, är att det dels är svårt att bygga om befintliga                

byggnader och inte heller speciellt miljösmart, menar hållbarhetsansvariga Hansson (2017).          

Lyftet kommer göra skillnad, dock inte lika extrem skillnad som i de nybyggda butikerna.              

Hultén (2017) skriver att lyftet innebär att butikerna blir luftigare och fräschare genom form-              

och färgspråk samt nya materialval. Skyltarna blir mer kundanpassade och färska varor får ta              

större plats än tidigare. 

 

 

Bild 4 & 5. Exempel från Lidls “gamla” koncept till vänster (Lindberg 2014) och Lidls nya                

koncept till höger (Bild från observation). 
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Den 23 maj intervjuades fem av Lidls kunder utanför butiken på Norremark i Växjö (Se               

bilaga 5). Tre av fem svarade att de inte uppfattar att Lidl arbetar med hållbarhet. En annan                 

besökare är tveksam medan den sista svarar att Lidl självklart arbetar med hållbarhet. Vid              

frågan om besökarna tycker att Lidl förändrats, svarar tre av de fem tillfrågade nej, en svarar                

lite och den sista svarar ja. Däremot tycker de intervjuade att butiken på Norremark är               

“fräsch”, “fin”, “snygg”, “bra för miljön”, “okej” och “ utan köer”. 

 

När det gäller befintliga butiker förs i dagsläget interna diskussioner kring BREEAM In-use,             

enligt byggprojektledaren Tas (2017). Det är en certifiering som är speciellt utformad för             

befintliga butiker, men inga beslut är tagna än och resursplanering pågår. Han berättar även              

att Lidl sedan tidigare har certifierat två butiker enligt Green Building, där alla deras butiker               

uppfyller kraven för att bli certifierade.  

 

Tas (2017) menar att Lidls butikskonceptet tas fram som en vision och kravställning på              

internationell nivå i Tyskland. Det skickas sedan ut till de olika Lidl-länderna med             

anpassningar till lagar, regler och behov i respektive land. Dock ska upplevelsen och             

grundutbudet vara detsamma i alla Lidl-butiker i Europa. Han berättar att Lidl International             

tar fram en detaljerad byggbeskrivning där alla delar och funktioner i en butik ingår, alltså               

formgivning, ytskikt, färger etc. Utifrån denna byggbeskrivning tar den nationella          

byggavdelningen i respektive land fram en koncepthandling med anpassningar, till exempel           

gällande tillgänglighet. Målet är enligt Tas (2017) att utforma en butik som liknar den              

internationella byggbeskrivningen i så stor utsträckning som möjligt. Allt för att           

butikskonceptet ska kännas igen i alla länder, då Lidl är ett konceptföretag. Dock kan lokala               

avvikelser förekomma och om man går längre tillbaka i tiden finns det olika versioner av               

butiker med olika storlek.  

 

När det gäller utformning av en butik finns det en del begränsningar i färgval,              

produktplaceringar etc. enligt Hansson (2017). Hos Lidl är det viktigt att det ska gå snabbt               

och lätt att plocka upp varor. Hon menar att desto mer tid det tar för personalen, ju dyrare blir                   

produkterna. Hos Lidl är tanken att det du går ut med från butiken, är det du betalt för. Du har                    

till exempel inte betalat för en fin produktuppställning. Lidls effektiva logistik är både bra för               

miljön och gör att de kan hålla kostnaderna nere, berättar Hansson (2017). Hon säger att               
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många tänker “om den är billig, kan den inte vara bra för miljön”. Men det är snarare hur man                   

producerar maten och vilka varor man har, som spelar större roll än priset i sig. 

 

På Lidls hemsida (u.å) framgår att deras största faktorer till direkt miljöpåverkan är             

livsmedelssortimentet, transporterna, energiförbrukningen och avfallshanteringen. Hansson      

(2017) uttrycker att Lidls mål är att bli branschledande inom miljö och socialt ansvar. Hon               

menar att Lidls strategi är att jobba utifrån de olika områdena; sortimentet, medarbetare,             

affärspartners, miljöpåverkan och samhällsengagemang för att komma vidare och nå målet.           

Hon menar att detta syns i hållbarhetsredovisningen, utmaningen är dock att nå ut till              

konsumenterna. Hansson (2017) fortsätter berätta att då Lidl har rankats tillsammans med            

andra företag, har de inte ansetts hållbara. Hon menar att detta är för att kunderna inte vet hur                  

Lidl arbetar. Hon berättar att utmaningen är att det finns dispyter om vad Lidl har varit                

tidigare. De som varit inne i en Lidlbutik har ofta en helt annat bild, än de som aldrig varit                   

där. Många har en förutfattad mening, vilken kan vara svårt att förändra.  

 

För att minimera klimatpåverkan arbetar Lidl till exempel med miljösmarta butiker. Sedan            

2016 är Lidls alla butiker ISO 50001-certifierade, vilket betyder att de lever upp till sin policy                

gällande energianvändning. På hemsidan framgår att i samband med certifieringen fick alla            

Lidls medarbetare utbildning i hur de kan minska energianvändningen (Lidl e u.å).            

Certifieringen är en internationell standard för energiledning med målet att öka företags            

effektivitet och minska deras energianvändning, både för att främja miljön och minska            

kostnaden (DNV GL u.å). De arbetar med detta genom bland annat energisnål och timerstyrd              

belysning, värmeåtervinning från kylanläggningar, automatiska kylgardiner och glaslock på         

frysarna berättar Hansson (2017).  

 

I de nya butikerna produceras egen el genom solceller på taket och parkeringarna har              

ekozoner. Kunden erbjuds skyddad cykelparkering samt laddstationer för elbil för att främja            

miljövänliga transportalternativ, enligt butikschef Skoog (2017). Han berättar att innan          

butiken byggdes gjorde mätningar på hur många djurarter som fanns på platsen. Efter att              

butikens byggts har nya mätningar gjorts för att se ekozonernas resultat, vilket visade att det               

nu finns fler arter på platsen än innan berättar han.  
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Lidl samarbetar med Allwin, som sedan 2010 erbjudit en tjänst kopplad till cirkulär ekonomi,              

med syftet att minska matsvinn (Allwin u.å) Företaget hämtar upp den mat som Lidl inte kan                

sälja, på grund av brutna förpackningar och kort bäst-före-datum, för att leverera till personer              

i utsatta situationer. Lidlbutikerna säljer dessutom varor med kort bäst-före-datum till kraftigt            

reducerat pris, enligt hemsidan (Lidl f u.å). Avfall och restmaterial från butikerna försöker             

Lidl i största mån samla in och återvinna till bland annat nya förpackningar. Avfallet sorteras               

utifrån varje kommuns satta regler och varje år återvinner Lidl cirka 300 ton plast och 11 000                 

ton papp (Lidl f u.å). 

 

För att minska varutranssportens miljöpåverkan arbetar Lidl med effektiva logistiklösningar,          

vilket de 2013 tilldelades pris för på ”PostNord Logistics Award”. Transporterna kör nattetid             

när trafiken är lugnare och restiden blir kortare, vilket brukar mindre bränsle. De använder              

alternativa drivmedel och maximerar transportbilarnas fyllnad, enligt hemsidan (Lidl g u.å).  

 

Sedan 2016 har Lidl utvecklat sitt varusortiment i Sverige för att värna om miljön, berättar               

Hultén (2017). Utvecklingen har främst handlat om att erbjuda fler svenskproducerade           

produkter, till exempel kött, mejeriprodukter, frukt och grönsaker. Hållbarhetsansvariga         

Hansson (2017) menar att Lidl arbetar mycket för att komma ikapp, när det handlar om               

exempelvis ett ekologiskt sortiment. Hon säger att Lidl förra året ökade sin försäljning av              

ekologiska varor med 30 %, vilket hon anser är högt jämfört med andra dagligvarukedjor.              

Antalet ekologiska produkter är 7,5% av det totala sortimentet och inom frukt och grönt är               

siffran 15% (Lidl u.å). Hansson (2017) menar att Lidl har som mål att erbjuda minst en                

ekologisk produkt inom varje kategori. För räkenskapsåret 2016/2017 var målet att ha en             

försäljning av miljömärkta varor på 7% och ekologisk försäljning på 5%. 

 

Inom frukt och grönt säljer Lidl svenska produkter under varumärket ”Himlajord”, där även             

ekologiska produkter förekommer. Hansson (2017) berättar att de också jobbar med Fairtrade            

och har ett eget sortiment som heter ”Fairglobe”, där finns bland annat juice, te, kaffe, kakor,                

råsocker. Lidls policy är att all fryst fisk ska vara MSC-märkt och Hansson (2017) nämner               

även att Lidl inte säljer ägg från burhöns. Det gäller dessutom vid ingredienser i sammansatta               

produkter. Hon menar att det kanske inte tycks vara så stor grej i Sverige, men då Lidl är en                   
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jätteaktör på den Europeiska marknaden, är det viktigt att rensa från botten, snarare än att               

erbjuda några få utvalda ekologiska produkter.  

 

Butikschef Skoog (2017), berättar att Lidls varuutbud till största del består av            

egenmärkesvaror, exempelvis Ängens, Enebacken och Milbona, vilket också Emelie Hansson          

(2017) nämner. Hon säger att nästan 80% är Lidls egna upphandlade produkter som de själva               

har ansvar över. Hon menar att detta gör att Lidl kan ställa råvarukrav på ett annat sätt än vad                   

exempelvis en butik som säljer kända varumärken kan göra, eftersom de måste acceptera             

produkternas innehåll. Till exempel kan inte ICA centralt gå ut och säga att “all vår fisk är                 

MSC-märkt”, eftersom de inte har kontroll över det på samma sätt som vi, säger Hansson               

(2017). Hon nämner ett annat exempel; “Om Ica/Coop säljer en dålig Findusrätt, är det              

Findus som ska ta ansvar för felet”, medan det för oss är vi som är ansvariga för det.  

 

Skoog (2017) nämner att Lidl till viss del säljer andra varumärken som inte är deras egna,                

sådana som vi känner igen från andra butiker, till exempel Arla och Philadelfia.             

Hållbarhetsansvariga Hansson (2017) berättar att när leverantörer skriver avtal med Lidl,           

skriver de på en uppförandekod där det står specificerat vad de ska efterleva. Lidl kräver även                

att leverantörerna har vissa certifikat för livsmedelssäkerhet.  

 

Skoog (2017) berättar att Lidl från början hade tysk mjölk då de ville sälja under ett eget                 

varumärke, men att Arla inte gick med på det. Nu har de istället sitt eget varumärke “Ängens”                 

med mejeriprodukter. Skoog (2017) förklarar att många av Lidls egenmärkesvaror är           

tillverkade på precis samma ställen som andra kända varumärken, fast de har en annan              

förpackning. Priset på Lidls egenmärkesvaror är mycket billigare trots att innehållet är            

detsamma, eftersom man slipper betala för märket. Till exempel vår leverpastej “Enebacken”            

berättar Skoog (2017), är tillverkad av Pastejköket men förpackad annorlunda och har ett             

annat märke, vilket gör priset på vår leverpastej lägre. Vad som också skiljer våra              

egenmärkesvaror från andras, är att de har högre kvalitet än till exempel Icas eller Willys               

egenmärkesvaror, fortsätter Skoog (2017). Han menar att den procentuella skillnaden i priset            

mellan deras egenmärkesvaror och kända varumärken, är större än den procentuella           

skillnaden hos många andra. 
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På Lidls hemsida framgår att de tar hänsyn till personalen genom kollektivavtal,            

introduktions- och kompetensutbildningar, jämställdhetspolicy och trygg arbetsmiljö. De        

strävar efter engagemang och arbetsglädje hos sin personal och vid slutet av 2017 är målet att                

90% av medarbetarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med Lidl som arbetsgivare (Lidl h               

u.å). Lidl stöttar olika organisationer genom bland annat sponsring och gåvor, till exempel             

Barncancerfonden, cykelloppet Ride of Hope och Sveriges Stadsmissioner. Detta stöd och           

kontinuerlig dialog med konsument- och miljöorganisationer, är enligt Lidl själva viktigt för            

deras hållbarhetsarbete (Lidl i u.å).  

 

5.1.1 Planlösning  

 

 

Bild 6 & 7. Visa butikens planlösning och varornas gruppering. 
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5.2 Observation 

 

Bild 8. Lidls fasad. 

 

Vi hoppar in i bilen som är parkerad vid Linneuniversitet i Växjö, fulla av nyfikenhet.               

Äntligen ska vi få se den nya Lidlbutiken på Norremark, som vi hört ska vara en helt ny                  

upplevelse jämfört med de äldre Lidlbutikerna. Efter fem kilometer skymtar vi två stora             

Lidl-loggor på en modern och kantig byggnad. Fasaden är vit/grå med stora fönsterpartier,             

butiken ser verkligen nybyggd ut. På fasaden sitter en stor skylt med utmärkelsen ”Årets              

butikskedja 2016”, vilket höjer våra förväntningarna kring vad som väntar inne i butiken. 
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Bild 9 & 10. Ekozoner 

 

Vi ser oss omkring, fortfarande på parkeringen. Gröna markeringar i asfalten fångar vårt             

intresse och när vi kommer närmare ser vi att det är miljöbilsparkeringar. Intill står              

laddstolpar och en text som berättar att kunden erbjuds att gratis ladda sin elbil eller elcykel.                

Vi rör oss vidare mot byggnaden och passerar då ekozonerna, som vi tidigare läst om på Lidls                 

hemsida. Ekozonerna är tre stycken parkeringsplatser ersatta med gräs, fågelholkar och           

växtlighet. På skyltarna läser vi att syftet är att bevara platsens tidigare djurarter, men också               

att skapa nya arter. Vi spanar upp mot taket, där vi vet att det ska finnas solceller, det är dock                    

inget som är synligt nerifrån marken. 

 

Det börjar bli kyligt och nyfikenheten på butikens insida är stor, så vi rör oss mot entrén.                 

Medan vi närmar oss de stora glasdörrarna, fladdrar blickarna fram och tillbaka på             

byggnaden. Den känns enorm på grund av sin höga takhöjd och avlånga fönster. Dörrarna              

öppnar sig automatiskt och vi känner oss välkomna in i den behagliga temperaturen.  
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Bild 11. Pantstation. 

 

Innanför ingången möts vi av ett utrymme där det finns möjlighet att panta och slänga skräp.                

På de vit- och grönmålade väggarna finns en text som berättar att kunden har möjlighet att                

göra en insats för miljön genom att panta och källsortera. Det finns även en textruta som                

berättar att butiken är den första livsmedelsbutiken i Sverige som uppnått högsta nivån             

”outstanding” i miljöcertifieringen BREEAM. Ovanför pantstationen sitter två digitala         

skärmar, den ena uppmanar att åka kollektivt genom att visa en aktuell busstidtabell, den              

andra visar hur mycket solenergi som butiken producerar. På väggen läser vi även texten              

”Välkommen till Sveriges grönaste butik i Sveriges sportigaste stad!”. 
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Bild 12. Frukt- och grönsaksavdelningen. 

 

Våra fötter vandrar vidare genom ännu ett par automatiska glasdörrar, nu är vi inne i själva                

butiken. Vi leds direkt in i ett högervarv. Här känns det ljust och öppet, sikten är fri hela                  

vägen till butikens andra ände. Vi höjer blicken upp mot det vitmålade taket med synliga               

träbalkar, takhöjden är rejäl. Riktade spotlights belyser hela butiken tillsammans med ljuset            

från de stora fönsterpartierna. Fönsterpartierna täcker hela ena kortsidan av butiken, den            

bakom kassorna. Golvet är täckt av stora ljusa stenplattor. 
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Bild 13. Ekologiskt utbud av frukt- och grönsaker. 

 

Direkt till vänster efter entrédörren exponeras växter och trädgårdstillbehör och till höger            

finns ett bageri. Förmiddagen har passerat så doften av nybakat bröd har avtagit, annars hade               

det förmodligen vattnats i våra munnar. Alla varor ligger i sina originalkartonger, vilket gör              

att hyllorna exploderar av färg. De lägre exponeringsenheterna är dock enhetligt klädda i             

samma trä som bageriet och takbjälkarna. Först passerar vi “vanliga” frukt- och grönsaker             

och efter det kommer vi till ett parti med ekologiska frukt- och grönsaker. Det förvånar oss                

att utbudet av ekologiska varor är placerade bakom de “vanliga”, lite i skymundan.  
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Bild 14. Ekologiskt ris/pasta utmärks av hyllpratare. 

 

På höger sida om oss finns potatis och hyllor med konserver, pasta och ris. Alla ekologiska                

eller glutenfria produkter märks ut med runda färgstarka hyllpratare. 
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Bild 15 & 16. Varor med kort bäst-före-datum. 

 

Vi fortsätter längst butikens huvudflödet. Till höger om oss finns kyldiskar med fyra             

våningsplan och prissättning ovanför varje produkt. Även här kommuniceras om någon           

produkt är ekologisk. I kylarna kan vi se alltifrån färdigrätter till chark, ost och mjölk. Längst                

ner på en av kylhyllorna skymtar vi en låda med texten ”Tillsammans kan vi minska               

matsvinnet”, vi kikar närmre och förstår att produkter med kort ”bäst-före-datum” säljs där.  
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Bild 17. EKO-kött. 

 

På vår vänstra sida står flera frysdiskar med kött och fisk. Vi läser texten”färskt kött” ovanför                

en av frysdiskarna och “EKO-kött” ovanför en annan, det ekologiska partiet är grönt. Vi ser               

att alla varor som är svenskproducerade är utmarkerade med en text.  

 

 

Bild 18 & 19. En av butikens mittgångar / Hylla med tillfälliga varor.  
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Vi vänder våra blickar till butikens mittgångar, där ser vi flera hyllställ med hem- och               

fritidsprodukter, godis, läsk och olika torrvaror. Där finns även en hylla med varor som är på                

”tillfälligt besök”, på denna finns ännu en låda med produkter med kort bäst-före-datum,             

placerad längst ner i vänstra hörnet.  

 

 

Bild 20 & 21. Erbjudanden vid kassan / prissänkning och exponering i originalkartong. 

 

Vi följer huvudflödet som efter kyl- och frysdiskarna leder oss till ännu fler kyldiskar, följt av                

badrumsartiklar och skönhetsprodukter. Nu är vi nästan framme vid kassorna. Vi fångas av             

texten “Passa på!” som är intill ett ställ med tillfälliga produkter. 

 

Vad vi uppfattar som genomgående i hela butiken är att prissänkta och tillfälliga produkter är               

markerade med röda prisskyltar och ekologiska varor med gröna. Färger används även i andra              

syften, som röd vid köttavdelningen, blå vid fiskavdelningen. Butikens varor är inom räckhåll             

och prissättning finns i anslutning till produkterna i form av textremsor och hyllpratare.             

Hyllor och annan inredning är standardinredning och många varor säljs på pallar och i sina               

transportkartonger.  
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Bild 22. En av butikens kassadiskar. 

 

Vid kassorna är det mycket ljusinsläpp från fönstren. Vi känner oss klara i butiken och är                

redo att komma ut i friska luften. Första ska vi bara betala. Kassorna är uppradade vid                

butikens slut och kassörskorna har uppsyn över både butiken och utgången. Kortmaskinerna            

är placerad längst nere vid kassabandet, vilket är nytt för oss. Vi går vidare mot utgången och                 

lämnar Lidl för denna gång, nu åker vi tillbaka till Linneuniversitetet i Växjö, fulla av ny                

information. 
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6. ANALYS  

Som tidigare nämnts är det omöjligt att se bortom den rådande miljökrisen, vilket ställer krav               

på företag att ta sitt ansvar gällande CSR (Dahlerus u.å). Lidl menar att de arbetar aktivt med                 

CSR och genom att analysera empirin med teorin om CSR framkommer att de tar ekonomiskt               

ansvar genom att de till stor del säljer egenmärkesvaror där de kan ställa krav på               

underleverantörer, alltså ta ansvar för produkterna (Hansson 2017). De vill heller inte att             

kunden ska behöva betala i onödan, till exempel för att varorna är uppackade och snyggt               

exponerade (Skoog 2017). De vill att kunden endast ska betala för det de tar med sig ut ur                  

butiken, vilket kan kopplas till att de gör affärer på ett ansvarsfullt sätt (Grankvist 2012). 

 

Lidls sociala ansvarstagande avspeglar sig i hur de tar hänsyn till personal, underleverantörer,             

affärspartners och kunder (Grankvist 2012). Till exempel erbjudas medarbetarna         

kompetensutbildningar och en trygg arbetsmiljö, de arbetar efter jämställdhetspolicy och          

strävar efter engagemang och arbetsglädje. Detta tyder på lojalitet från arbetsgivaren, samt            

visar att hälsa och välbefinnande prioriteras (Grankvist 2012).  

 

När det gäller det miljömässiga ansvarstagandet jobbar Lidl som tidigare nämnt mot att alla              

nya butiker ska bli miljömässigt smartare (Hansson 2017). Detta genom att uppnå            

tredjeparten BREEAM:s kriterier för certifiering (Tas 2017). Detta avspeglar sig även i att de              

fortsätter utöka sortimentet av ekologiska och svenskproducerade produkter (Hansson 2017)          

samt att dem varje år återvinner cirka 300 ton plast och 11 000 ton papper (Lidl u.å) 

 

Eftersom ett etiskt ansvar betyder att företag ska ha en tydlig identitet och leva efter sina                

värderingar (Grankvist 2012) kan Lidls engagemang i att stödja organisationer som           

Barncancerfonden, Ride of Hope, Allwin och Sveriges Stadsmissioner (Lidl i u.å) visa på ett              

sådant medvetet perspektiv (Grankvist 2012).  

 

Problemet ligger i att deras CSR-arbete inte når ut till konsumenterna, trots att dem sedan               

2016 har ett nytt koncept som tar större hänsyn till miljö och hållbarhet. Alla Lidls nybyggda                

butiker ska ha det nya konceptet och certifieras med BREEAM, enligt Hansson (2017).             
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Däremot finns fortfarande över hundra gamla butiker i Sverige som inte kommer ha             

certifieringen, utan bara få ett lyft. Där blir förändringen inte så extrem som i de nya                

butikerna, vilket kan vara anledningen till att konsumenterna inte blivit medvetna om            

CSR-arbetet och därför inte ändrat sin syn på varumärket.  

 

Kanske är det även de skilda uppfattningarna kring CSR som bidrar till att Lidls arbete inte                

når konsumenterna. CSR-kompassen (u.å) menar att många tror att ansvarstagandet innebär           

högre ekonomisk kostnad, vilket då går emot Lidls affärsidé ”spara in på onödiga kostnader,              

genom att vara kostnadsmedvetna och kostnadseffektiva ” (Lidl d u.å). Lidl är en lågpriskedja              

som förknippas med billiga produkter “kan billigt vara miljövänligt?”.  

 

Enligt Råd & Röns undersökning (2013), saknas transparens i Lidls CSR-arbete, vilket också             

kan vara en faktor till varför konsumenter inte ser Lidls hållbarhetsengagemang. Transparens,            

ger information till konsumenterna samtidigt som företagets arbete uppfattas mer trovärdigt           

(Butikstrender 2014). Eftersom Ebster och Garaus (2015) menar att det går att kommunicera             

med kunden genom butikskommunikation, kan Lidl här bli tydligare med sitt CSR-arbete.            

Om Lidls engagemang inte syns, är det svårt att veta om det eller tro på det. Tas (2017)                  

menar däremot att Lidls skapar trovärdighet genom att ta in BREEAM som en             

tredjepartscertifiering.  

 

Utanför Lidl finns flera element som visar på hållbarhetsengagemang och direkt vid ingången             

uppmanas kunden till hållbara vanor. Inne i butiken förekommer skyltar med text om att              

kunden kan främja miljön, dessa är dock knappt märkbara då textstorleken är liten och              

skyltarna försvinner i mängden. Om kunden ska ledas i viss riktning och handla mer hållbart,               

krävs att denne uppfattar budskapet och förstår vilka val som är “hållbara val”, enligt Ebster               

och Garaus (2015). De menar att butikskommunikationen är butikens språk att kommunicera            

med kunden, så för att Lidl ska engagera och nå kunderna anses en tydlig kommunikation               

genom hela butiken nödvändig.  

 

Enligt undersökningen ”Sveriges grönaste varumärke 2016”, prioriterar svenska konsumenter         

grönhet mer än någonsin, trots att de anser att gröna alternativ ofta saknas eller              

kommuniceras otydligt. I butiken utmärks många av de ekologiska alternativen genom gröna            
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hyllpratare. Färgen grön används vid flera tillfällen i butiken där ekologiska eller            

svenskproducerade varor är placerade. Ebster och Garaus (2015) menar att färgen grön            

vanligen förknippas med natur och hälsa, vilket passar ekologiskt och svenskproducerat. Att            

Lidl arbetar med färgsättning för att utmärka specifika produkter, kan vägleda kunden och ge              

kunskap om hur hen kan handla för att främja miljön. Enligt Ebster och Garaus (2015) kan                

färgsättning utöver att skapa associationer, även underlätta navigering. I Lidls butik används            

rött för erbjudanden, “på tillfälligt besök” och färskt kött, blått för laktosfritt och fisk, gult för                

glutenfritt och grönt för ekologiskt och “nytt varje vecka”.  

 

Frukt och grönsaker säljs i sina ordinarie kartonger, som står staplade på gondoler i ljust trä.                

Ebster och Garaus (2015) uttrycker att trä ofta förknippas med naturligt och handgjort.             

Däremot är skyltarna som kommunicerar det ekologiska utbudet blåa, vilket kan vara            

missvisande då färgen blå inte kopplas till varken naturligt eller ekologiskt. Frukt- och             

grönsaksavdelningens ekologiska varor är mindre märkbara än de vanliga, då de är placerade             

i skymundan. 

 

I butiken finns lådor där produkter med kort bäst-före-datum säljs till reducerat pris. Däremot              

är placeringen av dessa lådor inte optimal för att varorna ska synas, då de är placerade längst                 

ner på hyllor och i hörn. Enligt Ebster och Garaus (2015) köper kunder det som är synligt och                  

tillgängligt. Hade Lidl velat sälja dessa produkter och verkligen nå ut till kunden med sitt               

miljöfrämjande alternativ, borde kartongerna vara placerade i ögonhöjd. Det som placeras i            

ögonhöjd anses leda till flest köp, då en vara som är placerad där är både synlig och                 

tillgänglig (Ebster & Garaus 2015). 

 

Specialexponering ökar försäljningen av en produkt med 250-300% enligt en studie gjord av             

Wilkinson et al. (1981). Lidls försäljning av ekologiskt och svenskproducerat behöver           

fortsätta öka då mindre än en tiondel av sortimentet idag är ekologiskt. Då dessa varor är en                 

viktigt del i hållbarhetsarbetet, kan specialexponering vara en lösning för att dem ska synas              

och ta mer plats. För trovärdigt hållbarhetsarbete, krävs att avsikten faktiskt är att främja              

miljön genom att sälja det mest miljövänliga produkterna, snarare än de mest vinstgivande.             

Däremot arbetar inte Lidl på Norremark med specialexponering av denna typ av varor idag. 
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Lidl exponerar varorna i transportkartongerna som har olika färger, former och mönster.            

Detta, tillsammans med Lidls sätt att förmedla budskap med olika färger, kan ge för mycket               

intryck till kunden. Ebster och Garaus (2015) menar att varje skylt måste skicka ut för att                

fånga uppmärksamhet, men för många skyltar slår ut varandra istället för att kommunicera             

med kunden. Risken hos Lidl är att det blir svårt att förmedla budskap, då det är svårt för                  

skyltarna att sticka ut i ett havet av färger. Andersson et al. (2000) menar dock att produkter                 

med skyltar säljer bättre än produkter utan skyltar. 

 

I butiksinredningen återfinns flera horisontella linjer, vilket Ebster och Garaus (2015) menar            

symboliserar lugn och säkerhet. De anser dock att produkterna bör vara placerade i vertikala              

block, för att kunden lättare ska se olika produktgrupper då blicken naturligt följer             

horisontella linjer. 

 

Tas (2017) berättar under intervjun att Lidl International står för en detaljerad            

byggbeskrivning för att alla butiker ska ha ett tydligt koncept, lokala avvikelser i butiksmiljön              

är ovanligt men kan förekomma. Konceptet är inte i behov av att förändras, utan endast               

kompletteras för att tydligare kommunicera Lidls CSR-arbete och påverka kunden att göra            

mer hållbara inköp. Kompletterande butikskomponenter betyder ingen stor fysisk förändring          

av butiken. Däremot kan de göra stor skillnad för Lidl genom att förändra konsumenternas              

syn på varumärket och få dem att förstå att Lidl kan arbeta hållbart, samtidigt som de är                 

kostnadsmedvetna. 
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7. SLUTSATS 

7.1 Resultat och rekommendationer 

För att kunden ska bli medveten om Lidls CSR-arbete behöver butikskommunikationen på            

Norremark i Växjö bli tydligare. På olika sätt tar Lidl både ekonomiskt-, socialt-,             

miljömässigt- och etiskt ansvar. Att de tar ansvar och på vilket sätt de gör det, borde Lidl                 

förmedla genom skyltar och berättande texter, för att nå kunderna. Detta för att göra dem               

medvetna, men också för att ändra de fördomar om Lidl som fortfarande förekommer. Idag              

arbetar de till viss del med att sprida budskap i butiken, men inte tillräckligt för att kunderna                 

ska ändra sin uppfattning om varumärket. Idag är butikens skyltar små och försvinner i              

mängden bland alla färgstarka varor. Därför är Lidl i behov av väl synliga skyltar som får ta                 

den plats de kräver, istället för flera mindre skyltar som konkurrerar ut varandra.  

 

Bild 23. Komponent 1 - Kunskapsgaveln. Eftersom människan först uppfattar färg, sedan            

symboler och därefter text, är Kunskapsgaveln utformad för att redan i det tidiga             

perceptionsstadiet skapa associationer till hållbarhet. Detta genom grön färg och naturliga           

former av blad och gräs. 
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Bild 24. Butiken har plats för sju gavlar, vilket gör det möjligt att lyfta dem viktigaste                

punkterna ur CSR-arbetet. Budskapen varierar alltså på alla gavlar, vilket gör att kunden får              

en kunskapsresa genom gavlarna. 

 

57 



 

Bild 25. Gavlarna i dagsläget. 

 

 

 

Bild 26. Kunskapsgavlarna är placerade väl synliga från butikens flöde vilket gör det lättare              

för kunderna att se och ta till sig budskapet. Genom att upprepa gavlarna uppnås större               

visuell effekt, vilket utifrån AIDAS-modellen skapar “attention” och “interest”. 
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Bild 27. Skylt som tydligt kommunicerar sitt budskap genom färg, form och text som              

samspelar med varandra och kan associeras till miljö. 

 

 

Bild 28. Skylten i butikssammanhang, placerad i ögonhöjd för att uppnå största möjliga             

effekt. 
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Bild 29. Infobladen - Blad med informativa budskap. Dessa bygger på samma            

associationsprincip som föregående skylt. “Ekologiskt & eko-nomiskt” är utformad för frukt-           

och grönsaksavdelningen och de andra för avdelningen med varor som har kort            

bäst-före-datum (bilder i butiksmiljö finns längre fram i kapitlet). 

 

Lidl behöver informera och engagera kunderna för att uppfattas trovärdiga och seriösa med             

sitt hållbarhetsengagemang. För att engagera kunderna i detta, behöver kunderna upplysas om            

att de genom att handla på Lidl har möjlighet att handla klimatsmart. Kunderna behöver              

enkelt kunna navigera på egen hand men också vägledas till miljöfrämjande alternativ. Idag             

har butiken ett färgsystem där till exempelt grönt står för ekologiskt och rött för kampanj.               

Däremot används vissa av färgerna för flera olika syften, bland annat rött som utöver              

kampanj, även står för färskt kött och tillfälliga varor. Färgsystemet är positivt, de behöver              

bara vara tydligare med färgernas betydelse. För att förmedla hållbarhetsengagemang bör           

grönt fortsätta användas i samband med ekologiskt, närproducerat och miljösmarta budskap,           

för att dra nytta av människans naturliga associationer. Butiksmiljön är luftig med mycket             

ljusinsläpp och trämaterial, vilket också skapar associationer till miljö och hållbarhet. 
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Bild 30. Dagens butiksinredning där grönt och rött i bilden ovan används för “Fynda mera”               

och “Nytt varje vecka”. 

 

 

Bild 31. Designförslag där färgerna ersatts med trä, för att undvika färgförvirring. Grönt bör              

endast användas i samband med ekologiska, svenskproducerade eller miljöcertifierade         

produkter. Rött bör endast användas i samband med nedsatt pris och kött. Trä är inte               

kopplad till någon speciell produktgrupp utan kan med fördel användas i hela butiken då det               

förknippas med naturligt och handgjort. Denna del av butiken var även i behov av fler               

butikselement i trä för att balansera upp andra delar av butiken där trä förekommer i större                

utsträckning. 
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Bild 32. Komponent 2 - Gröna Linjen. För att kunderna lättare ska kunna navigera till               

hållbara alternativ, har Gröna Linjen tagits fram. Med hjälp av färgkodning och tydliga             

textbudskap förmedlas att kunden kan känna sig trygg med att alla varor från Gröna Linjen               

är miljösmarta alternativ. Produktgrupperna exponeras, liksom tidigare, vertikalt i hyllorna,          

vilket gör att, följer du den horisontella Gröna Linjen finner du hållbara varor inom varje               

produktsegment. Eftersom ett av Lidls mål är att ha en ekologisk produkt inom varje kategori,               

kan Gröna Linjen bidra som en sporre till detta. 

 

Bild 33 & 34. Detaljbild från Gröna Linjens start samt ett budskap på vägen. 

 

I butiken arbetar Lidl med reducerat pris på produkter med kort bäst-före-datum, dock är              

dessa lådor knappt märkbara. För att märkas behöver de större yta, vara mer lättillgängliga              

och placeras i ögonhöjd. Samma sak gäller frukt- och grönsaksavdelningens ekologiska           
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utbud. Den ekologiska avdelningen behöver ta större plats och vara placerad i kundens             

direkta synfält. Lidl har idag både svenska, ekologiska, KRAV-märkta och andra certifierade            

produkter, som är bättre alternativ för miljön. För att öka försäljningen av dessa produkter bör               

de framhävas genom specialexponering, framför billigare eller mer vinstgenererande         

produkter.  

 

 

Bild 35. Komponent 3 - Fyndiga Trädet. Designlösning för varor med kort bäst-före-datum             

som säljs till reducerat pris. Alla livsmedelsprodukter, trots sitt korta utgångsdatum,           

förtjänar en värdig exponering. Matsvinnet kan då minskas i dubbel bemärkelse. Dels genom             

att produkter som annars skulle ha kastats, kan säljas till reducerat pris, men även att en                

kund som förstår att produkten har ett värde inte kastar den lika lätt utan istället tar den                 

tillvara. Fyndiga trädet är utformat med inspiration från den svenska granskogen, vilket            

ännu tydligare framkommer i butiksmiljöbilden där de står i klunga. Genom att få upp              

produkterna i ögonhöjd blir de synliga och tillgängliga för kunden, vilket gör dem mer              

attraktiva. 
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Bild 36. Butiken idag. 

 

 

 

Bild 37. Här exponeras varorna i Fyndiga Granen tillsammans med Infoblads-skyltarna           

“Tillsammans kan vi minska matsvinnet!”, “Kort datum - men lika bra!” och “30%             

billigare!”. 
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Bild 38. Komponent 4 - Näringsblomman. För att lyfta frukt- och grönsaksavdelningens            

ekologiska utbud har Näringsblomman tagits fram. Tillsammans bildar de fem lutande           

bladen en blomma, som i butiken fylls med näringsrika frukter och grönsaker.  
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Bild 40. Frukt- och grönsaksavdelningen idag.  

 

 

 

Bild 41. De två Näringsblommorna är placerade direkt innanför ingången, tillsammans med            

Infoblands-skyltarna “Ekologiskt & eko-nomiskt”. Formen på Näringsblommans blad        

stämmer bra överens med Infobladens. Det första visuella intrycket av butiken blir mer             

dynamiskt och de ekologiska produkterna framhävs ordentligt. 
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Bild 42. Butiken idag. 

 

 

Bild 43. Designförslag. 

1 - Kunskapsgaveln 2 - Gröna Linjen 3 - Fyndiga Granen 4 - Näringsblomman 5 - Infoblad 

 

Komponenterna är utformade för att komplettera Lidls nya koncept. I designförslaget är de             

applicerade på butiken på Norremark i Växjö, men de är utformade för att fungera i alla                

Sveriges Lidl-butiker. Designförslaget visar att Lidl idag gör mycket mer än vad det gjort              

tidigare inom hållbarhet och CSR, vilket kunden behöver veta för att Lidl ska slippa fördomar               

och istället uppfattas som ett grönt varumärke. 
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BILAGA 1 

BREEAM 

  

BREEAM har idag över 500 000 certifierade byggnader i 77 länder (BREEAM 2017). I              

Sverige hanteras BREEAM-certifieringen av Sweden Green Building Council, SGBC,         

Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. SGBC hanterar även         

certifieringar som Miljöbyggnad, LEED och Green Building (SGBC a 2016). 

  

Både byggnad och inredning kan certifieras, tillsammans eller var för sig, i samband med              

ombyggnad eller nyproduktion. Inredningen kan antingen certifieras utifrån ritningar, eller i           

faktisk byggnad på plats. De flesta kriterier för att certifiera inredningen är desamma som för               

certifiering av byggnad. Dock finns några inredningsspecifika undantag, till exempel          

dagsljus, termisk komfort, ljudmiljö, luft- och vattenkvalitet, belysning samt         

livscykelvärdering av material. På samma sätt finns det vissa kriterier som inte kan användas              

vid certifiering av inredning, till exempel inom mark och ekologi, återbruk av fasader och              

bärande konstruktioner samt översvämningsrisk (SGBC c 2016). 

  

Vart och ett av mätområdena poängsätts och sedan räknas en total poängsumma ut, vilket              

bestämmer vilken av certifieringens olika nivåer som uppnås. För den lägsta nivån “pass”             

krävs 30% av maxpoängen och för den högsta nivån “outstanding” krävs hela 85% av              

maxpoängen samt goda innovativa lösningar. Däremellan återfinns även nivåerna “good”,          

“very good” och “excellent” (SGBC b 2016). 
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BILAGA 2 

Intervju med Peter Skoog 

23 maj 2017, Lidl Norremark i Växjö 

  

Peter Skoog berättar att butiken i Växjö nått outstanding i BREAAM, han uttrycker att de ska                

tävla i “retail awards” i Japan 2017 vilket de är glada över. Butiken är ju ny och arbetar med                   

hållbarhet genom bland annat gräs och solceller på taket, att rekommendera kunden att åka              

kommunalt, ekozoner på parkeringen. Innan butiken byggdes gjorde mätningar på hur många            

djurarter som fanns på platsen, säger Skoog. Efter att butikens byggts med ekozonerna, har              

nya mätningar visat att det nu finns fler arter på platsen än innan. Skoog berättar att Lidl förr                  

jämfördes med Netto, vilket inte går att göra nu, Lidl är på en annan nivå. Han säger däremot                  

att Netto förändrats och börjat ta efter Lidls butikskoncept. 

 

Vi frågar Peter om butikens egenmärkesvaror. “vilka är dessa?”. Han menar att det mesta av               

Lidls varuutbud består av egenmärkesvaror, exempelvis Ängens, Enebacken, Milbona. Vissa          

andra varumärken förekommer, de som vi känner igen från andra butiker, exempelvis Arla             

och Philadelfia. Skoog säger att Lidl från början hade tysk mjölk, då de ville ha sitt eget                 

varumärke på mjölken men Arla inte gick med på det. Dock fick vi kritik för att mjölken inte                  

var från Sverige, och skapade istället vårt eget varumärke “Ängens” för våra mejeriprodukter,             

menar Skoog . Många av våra egenmärkesvaror är tillverkade på precis samma ställen som              

andra kända varumärken, fast att det har en annan förpackning.  

 

Priset på våra egenmärkesvaror blir då hälften så högt trots att innehållet är samma, eftersom               

man betalar för märket. T.ex. vår leverpastej “Enebacken”, är tillverkad av Pastejköket men             

har annan förpackning/märke och därför billigare pris. Vad som också skiljer sig med Lidl              

jämfört med många andra livsmedelsbutiker, är våra egenmärkesvaror. Som har högre           

kvalitet är till exempel “Garant”, Willys egenmärkesvaror. Den procentuella skillnaden i           

priset mellan våra egenmärkesvaror och kända varumärken, är större än den procentuella            

skillnaden hos många andra som t.ex. Ica, Willys. 
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BILAGA 3 

Intervju med till Mattias Tas 

25 april 2017, mailintervju 

  

1. Kortfattad presentation: 

Vad heter du? Mattias Tas 

Vad jobbar du med hos Lidl idag? Byggprojektledare 

Din historia i företaget? Började arbeta extra I butik vid sidan av studierna 2010 och gick                

även vidare internt och arbetade även extra ett år på vårt regionkontor på vårt centrallager.               

Efter avslutade studier december 2014 började jag arbeta på heltid på vårt huvudkontor inom              

bygg på fastighetsavdelningen där jag framförallt drev BREEAM-projektet. Sedan aug 2016           

arbetar jag operativt inom bygg på vårt fastighetskontor i Stockholm. 

  

2. Er butik i Växjö är den första livsmedelsbutiken i Sverige som blivit BREEAM-certifierad. 

Enligt BREEAM-SE kan både byggnad och inredning certifieras, tillsammans eller var för            

sig. Är inredningen inräknad i er certifiering eller är det bara själva byggnaden?  

Eftersom vi utformar våra egna butiker och är våra ”egna” hyresgäster så är att enbart               

certifiera ”inredning” inget alternativ i vårt fall. Eftersom vi både utformar och förvaltar             

byggnaden så har är den enda aktuella alternativet att certifiera ”hela” byggnaden. Alt att              

”enbart ”certifera inredning lämpar sig i de fall en hyresgäst exempelvis etablerar sig på en               

bef. fastighet. Inredningen ”ingår” i vår certifiering och byggnaden. 

 

3. Vad betyder certifieringen för er? 

Enormt mycket! Allt ifrån att vi lyckas få fram en hållbar byggnad med låga driftskostnader               

ur ett förvaltningsperspektiv då vi både är fastighetsägare och hyresgäst till ökade möjligheter             

och intresse nationellt för kommande nyetableringar, ökad intern stolthet för miljöfrågor,           

branschledande inom hållbarhet osv. Listan kan göras väldigt lång. 
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4. Varför valde ni att certifiera med just BREEAM? 

För oss var det viktigt att få en tredjepartsgranskning, vi visste redan tidigare att vår byggnad                

är fantastisk ur miljösynpunkt men en tredjepartscertifiering ökar trovärdigheten och          

förenklar kommunikationen internt och externt. Eftersom vi dessutom har en målsättning att            

vara branschledande inom miljö valde vi att lägga ribban så högt som den högsta nivån inom                

det internationellt sett tuffaste certifieringssystemet. 

 

5. Kommer befintliga butiker att bli certifierade? Om ja: Är det då bara inredningen som               

certifieras? Mål/tidsperspektiv? Ytterligare certifieringar? 

I dagsläget har vi tidigare certifierat två butiker enligt Green Building där alla våra butiker               

uppfyller det kravet för att bli certiferade enligt Green Building. Något som vi diskuterat              

internt är BREEAM In-use som är speciellt utformat för befintliga butiker men i dagsläget är               

det inte beslutat utan diskuteras vidare internt för vidare resursplanering osv. 

  

6. Hur utformas Lidl´s Butikskonceptet? Av vem/vilka? Centralt? 

Butikskonceptet I sin helhet tas fram som en vision och kravställning på internationell nivå I               

Tyskland som sedan skickas vidare ut nationellt till de olika LIDL-länderna för en             

landsspecifik anpassning med hänsyn till lagar och regler I det aktuella landet. 

  

7. Hur ser processen och implementeringen ut? 

LIDL International tar fram en detaljerad byggbeskrivning där alla delar och funktioner i en              

butik framgår. Det vill säga formgivning, ytskikt, färger osv. Utifrån denna byggbeskrivning            

tar den nationalla byggavdelningen i Sverige fram en koncepthandling och anpassar denna så             

att den uppfyller svenska lagar och regler, exempelvis anpassning för tillgänglighetskrav, osv.            

Målsättningen är att utforma en butik som efterliknar den byggbeskrivning som tas fram på              

internationell nivå för att butikskonceptet ska vara lika i alla de olika länderna. 

  

8. Är det skillnad på inredning i befintliga och nya butiker? 

Generellt sett nej, dock finns det olika versioner av butiker om man går längre tillbaka i tiden                 

där det finns olika storlekar på butikerna. Utifrån detta kan lokala avvikelser förekomma men              

grundtanken är att det ska vara lika då vi är ett konceptföretag och det är även i det som vår                    

styrka ligger. 
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9. När togs det nya konceptet fram? 

Vi påbörjade arbetet med det nya konceptet i början på 2015 där också             

BREEAM-implementeringen påbörjades. Idag har vi utformat en butik som dels uppfyller           

ramarna för vårt butikskoncept men som även uppfyller kraven för den högsta nivån             

Outstanding inom BREEAM. 

  

10. Skiljer det sig butiksinredningen mellan olika länder/marknader/regioner? 

Återigen är grundtanken att det ska vara lika i de olika länderna utifrån det som tas fram på                  

internationell nivå. Dock så ser lagar och regler samt behov olika ut i de olika länderna varför                 

lokala avvikelser kan förekomma. Exempelvis så kanske LIDL Spanien har ett större behov             

av kylda varor och har därmed fler kyldiskar osv. Grundtanken är dock att oberoende av               

vilken LIDL-butik du handlar i europa så ska upplevelsen och grundutbudet vara densamma.  
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BILAGA 4 

Transkribering av intervju med Emelie Hansson 

18 maj 2017, telefonintervju 

  

EF: Emelina Franzén 

EH: Emelie Hansson 

 

  

EF: Vad heter du och vad jobbar du med hos Lidl idag? 

  

EH: Jag heter Emelie Hansson och är hållbarhetsansvarig på Lidl Sverige 

EF: Ni vill bli branschledande inom miljö och socialt ansvar. Hur mäts vilket företag som är                

branschledande inom miljö och socialt ansvar? 

  

EH: Det är vårat mål och sen kan man jobba mot målet på olika sätt. Våran strategi är att                   

jobba utifrån våra hållbarhetsområden; sortimentet, medarbetar, affärspartners, miljöpåverkan        

och samhällsengagemang. Att vi arbetar inom alla dessa områden för att komma vidare och              

bli hållbara. Detta syns i hållbarhetredovisningen. 

  

EF: Hur arbetar ni mer ert sortiment? 

  

EH: Något som vi är unika med är att vi har våra egna märkesvaror till hög utsträckning.                 

Nästan 80 % är våra egna upphandlade produkter. Även om det är kända varumärken, i våra                

egna varumärken, så är vi ansvariga av produkterna. Vilket gör att vi kan ställa råvarukrav på                

ett annat sätt än vad exempelvis en butik som säljer kända varumärken, de får ju köpa det                 

innehållet som är i produkterna. Exempelvis i frysdisken så har vi bara MSC-märkt fryst fisk,               

vildfångad fisk. Där har vi policy att all vår fisk ska ha denna märkning. Vi säljer inga ägg                  

från burhöns, vilket också gäller vid ingrediens i sammansatta produkter. I Sverige kan tyckas              

att det inte är så stor grej, men eftersom vi är en jätteaktör på den Europeiska marknaden, så                  
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är det viktigt att rensa från botten, istället för att bara ha några få utvalda ekologiska                

produkter. Det gör vi dock också. Så vi är kvalitetssäkra. Går man in i våra butiker och ser                  

våra varumärken, så hittar du MSC-märkt fisk. 

  

EF: Gäller det alla butiker? 

  

EH: Ja precis, där är vi väldigt unika jämfört med de andra affärerna, att vi har samma                 

sortiment i alla butiker. Vi är ett konceptföretag där hela sortimentet och det som händer i                

butiken styrs centralt ifrån. Det enda som egentligen kan skilja sig lite är Non-food utbudet,               

produkter som inte är mat (kläder, skor etc.), det är inte alla butiker som har. Men annars är vi                   

en konceptbutik, man ska kunna hitta samma produkter i alla butiker. Därför kan vi ställa               

krav ganska tydligt, medan till exempel en Ica-handlare självklart kan köpa in från vilken              

leverantör man vill. Då kan inte ICA centralt gå ut och säga att all vår fisk är märkt, eftersom                   

de inte har kontroll över det. 

 

EF: Ni har skrivit på er hemsida att ni förväntar er att era leverantörer följer er                

uppförandekod, hur kontrollerar ni att dem gör det? 

  

EH: När leverantörer skriver avtal med oss, skriver de på en uppförandekod där liksom det               

står specificerat vad de ska efterleva. Men det är också att vi kräver att dem har vissa                 

certifikat för livsmedelssäkerhet. Man kan säga att vi har större kontroll på de produkter vi               

säljer, jämfört med andra butiker. Det är för att vi har ett ansvar när det är våra egna                  

varumärken. Vi säger att Ica/Coop säljer en dålig Findusmaträtt, nu tog jag bara en              

märkesvara, då är det Findus som ska ta ansvar för felet. Medan här blir det vi som tar                  

ansvaret, och därför har vi en hög kontroll på våra leverantörer. 

 

EF: Tillbaka till att ni vill vara branschledande inom miljö och socialt ansvar. Har ni interna                

eller externa undersökningar för det? 

  

EH: Vi har våran hållbarhetsredovisning. Där kan man tydligt se att vi är väldigt duktiga på                

inte minst energieffektivisering och förnybara bränslen och liksom miljöbyggandet och          

logistiken och så. Det är väldigt tydligt att Lidl har en effektiv affärsmodell. Men sen jobbar                
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vi mycket med att komma ikapp, när det handlar om exempel ett ekologiskt sortiment. Men               

med det jobbar vi, förra året hade vi en ökning på ekologisk försäljning på 30 %, vilket är                  

väldigt högt jämfört med de andra daglig varukedjorna. Vi utökade även det ekologiska             

sortimentet (livsmedel) med 50 %. Vi jobbar även med fair-trade, alla våra rosor vi säljer i                

våra butiker fair-trade märkta. Vi har även ett eget sortiment som är fairtrade som heter               

”Fair-globe”, där finns juice, te, kaffe, kakor, råsocker. Man kan alltså säga att vi har ett eget                 

märke för våra fairtrade-produkter. Inom frukt och grönt har vi svenska produkter inom ett              

märke som heter ”Himlajord”, i ”Himlajord” finns även svenska ekologiska produkter. 

 

EF: Finns det något tidsperspektiv för ert hållbarhetsarbete? 

  

EH: Jo, i hållbarhetsredovisningen finns mål. Till exempel gällande försäljning av           

miljömärkta varor. För detta räkenskapsåret, 2016/2017 har vi som mål att ha en försäljning              

av miljömärkta varor på 7%. Att vi ska ha en ekologisk försäljning på 5%. Vi strävar efter att                  

öka våran omsättning av hållbara produkter hela tiden. Och också har vi nyligen lanserat,              

inom vårt varumärke, vad heter det...”Fien” tror jag det heter, om man säger så. Det är inom                 

hudvård, schampo, balsam, tvål, tvätt och så har vi nyligen lanserat ett svanenmärkt             

sortiment. Vilket är den högsta kvalitetsstämpeln inom miljö och den är också astma- och              

allergiförbundets märkning. Vi jobbar hela tiden med att ta fram nya delar inom hela vårt               

sortiment. Gällande hygienartiklar har vi också svanen-märkta blöjor, svanen-märkta         

våtservetter etc. Detta gäller alla butiker, inte bara de nya. 

 

EF: Ni har ju lanserat ett nytt grönt koncept i bl.a. Lidls butik på Norremark i Växjö, som ni                   

fått utmärkelsen BREEAM för. Ska alla nya butiker uppfölja det konceptet? 

  

EH: Ja alla nya butiker byggs efter att ha en BREEAM-certifiering. De butiker som kommer               

öppnas inom kort kommer ha den extremt höga ”outstanding-nivån”. Sen är beslutet att             

butikerna ska ha en miljö-certifiering, mer än så har vi inte beslutat, men vi siktar förstås på                 

en allra högsta certifiering, i alla fall minst nivån ”excellent”. Vi bygger butiker med höga               

miljökrav. Konceptet handlar om både t.ex. materialval man gjort men också solceller, växter             

på taket, ekozoner med fågelholkar som ökar mångfalden. Men också bästa energiprestandan            

när det gäller frysar. Det är ett koncept som också inkluderar konsumenten, på så sätt att man                 
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ska kunna se busstider, det ska finnas laddstolpar vid cyklar och konceptet ska vara en fördel                

för kunden också. 

 

EF: Hur ser det ut gällande era äldre butiker, blir de lika ”miljösmarta” som de nya? 

  

EH: Oftast är det väldigt svårt att bygga om och inte så miljösmart heller. Det vi gör är att vi                    

uppdaterar med ett ”miljökoncept”, där vi bygger om butikerna. Så de gamla butikerna får              

som ett nytt lyft. Jag tror att det är mer än hälften av alla butiker som redan fått ett lyft. Då                     

går man igenom och sätter på lock på frysar, genom att jobba med köldmedium och så. Det                 

ingår att förbättra hela tiden, gällande alla butiker. Det kommer dock inte bli lika extremt i de                 

äldre butikerna. Vissa butiker, som inte är några husbyggen, har vi installerat solceller på.              

Lite varierat hur mycket vi arbetet med de äldre butikerna. 

 

EF: Hur kan ni förbättra ert arbete/arbeta mer med CSR? 

  

EH: Om vi inte bara tänker sortimentet utan hela butiken, så har vi självklart utmaningar. En                

är att nå ut till konsumenter. Vi är med som många andra företag inom ranking om hållbara                 

företag, och vi anses ju inte hållbara för att man inte vet vad vi håller på med. Utmaningen är                   

att det finns dispyter om vad Lidl har varit. De som varit inne i en butik har ofta en helt annat                     

bild, än den som aldrig varit inne och säger att ”jag handlar inte på Lidl”. Man har en                  

förutfattad mening och det har varit lite svårt att komma igenom det. 

 

EF: Hur strikta är reglerna gällande hur en butik får utformas? Bestäms det högt upp i ledet? 

  

EH: Tyvärr finns begränsningar att vi är låsta i en mall, hur vi får uttrycka oss i färger,                  

placering i butik etc. Det ska gå snabbt och lätt att plocka upp. Desto mer tid det tar för vår                    

personal, ju dyrare blir produkterna. Vår tanke är att det du går ut med från butiken, är det du                   

betalt för. Du har inte betalat för tjusig placering av produkterna, till exempel att någon               

packat upp varorna i en snygg stapel eller liknande. Vi vill vara effektiva i hela vår affär. En                  

myt, är att många tänka att: om den är billig, kan den inte vara bra för miljön. Men vi ser att                     

vår effektiva logistik är både bra för miljön och gör att vi kan hålla kostnaderna nere. Det                 

finns väldigt många sådana saker som går hand i hand för oss. Där vi inte ser att billig mat är                    
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ett problem. Det är snarare hur man producerar maten och vilka varor vi har som vi kan                 

erbjuda. 

 

EF: Vilka inom livsmedelsbranschen ser ni som ledande inom hållbarhet idag? Är ni en av               

dem? 

  

EH: De som uppfattas av konsumenterna som gröna butiker är ju Ica, Coop och Axfood. Det                

ser man tydligt i ”Sustainable brand index”, att de rankas jättehögt jämfört med oss. 

  

EF: Kommer konsumenterna ändra sin uppfattning om Lidl tror du? 

  

EH: Våran stora fördel ligger i att vi har kontroll över våra produkter och att vi styr alla våra                   

butiker. Vi skulle kunna bygga våran kommunikation på ett grönt löfte som att ”kommer du               

in till Lidl kan du liksom bara köpa schysst choklad, och så småningom då även kaffe, te”. Vi                  

har sett till att maten på Lidl är schysst. Sen kan du självklart också välja vårt ekologiska                 

sortiment, vårt fairtrade sortiment etc. Det är självklarheter för oss. Till skillnad från andra              

butiker, kan du inte göra dåliga val. Sån kommunikation tror jag skulle kunna göra att många                

skulle känna sig mycket tryggare att komma in och handla i våra butiker. Vi har velat göra                 

jobbet först, innan vi börjar kommunicera det, eftersom det är ingen som tror att vi kan göra                 

dem här sakerna. Det har känts som om vi hade börjat prata om det för tidigt, hade det kanske                   

inte uppfattats trovärdigt ändå. Vi är verkligen redo att berätta om att som vi gör nu tycker                 

jag, för nu har vi kommit så pass långt och sortimentet finns. 
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BILAGA 5 

Intervju med besökare på Lidl Norremark 

23 maj 2017, Lidl på Norremark i Växjö 

  

Frågor. 

1. Hur ofta handlar du på Lidl? På Lidl Norremark? 

2. Uppfattar du att Lidl arbetar med hållbarhet? 

3. Tänker du hållbart när du handlar? ekologiskt? svenskproducerat? 

4. Tycker du att Lidl har förändrats? Hur? 

5. Vad tycker du är bäst med butikens design? 

  

Helena Willhelmsson 

1. Några gånger per vecka i butiken på Norremark. 

2. Nej. 

3. Nej det gör jag inte. 

4. Nej, jag går dit för det stora utbudet och för att de ofta har franska produkter, då min                  

man är Fransk. 

5. Fräscht, inga köer 

  

Matthias Böhm 

1. Ibland, ca 1 gång per vecka hemma i Tyskland. Första gången i den här butiken. 

2. Ja, de har t.ex. msc-märkt fisk 

3. Ja, jag väljer ekologiskt, msc-märkt etc. 

4. Jag har aldrig varit i butiken tidigare, men den ser ju ny och fräsch ut. Lidl är billigare                  

i Sverige än i Tyskland. 

5. Ser fräscht och fint ut! 
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Miranda 

1. 1 gång per vecka. 

2. Nej det gör jag inte, det är billigt. 

3. Nej bara om det är ett speciellt erbjudanden 

4. Lite skillnad, nytt och fräscht 

5. Den är okej 

  

Alaa Abdelfasdah 

1. Varje vecka. 

2. Vet inte. 

3. Nej, tror inte det hjälper att köpa en ekologiskt produkt, i så fall ska det vara allt eller                  

inget. 

4. Nej. 

5. Snyggare och bra för miljön, man ser ju det redan på parkeringen 

  

Esho 

1. Inte ofta 

2. Nej 

3. I vardagen handlar jag eko, men hinner inte när jag är på semester som nu 

4. Nej 

5. - 
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BILAGA 6 

Designprocessen 

Designprocessen har använts vid framtagandet av de visuella resultat som presenteras i            

studien. 

 

1. Inledningsfasen innebär att identifiera eventuella problem och se över vilka behov som             

finns, i detta skede underlättas skapandet av en designbrief vilket i denna studie var ett syfte.  

 

Syftet är att förtydliga Lidls CSR-arbete och leda kunden till hållbarare köp, genom att              

designa kompletterande butikskomponenter för butiken på Norremark i Växjö. 

 

2. Utifrån syftet fastställs huruvida studien är genomförbar och kontakt med företaget, i detta              

fall examinator, är aktuellt. När problemet är definierat är det dags att utföra grovskisser över               

möjliga lösningar, i denna fas kan närmre studerande av ”objektet” vara nödvändigt så i detta               

skede besökte vi Lidls butik och genomförde en observation (Se 5.2 Observation). 

 

 
Bild 44. Skiss 1 över komponenter. 
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Bild 45. Skiss 2 över komponenter. 
 
 
3. Skisserna diskuteras efter det med kund, i detta fall examinator, och designlösningens olika              

krav analyseras. (Se 6. Analys).  

 

4. Nästa fas är utvecklingsfasen, som handlar om att presentera lösningar i 3D-version för att               

få en bild av det verkliga förslaget.  
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Bild 46. Komponent i 3D. 
 

 
Bild 47. Komponent i 3D. 
 
 

 
Bild 48. Komponent i 3D. 
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Bild 49. Komponent i 3D. 
 
 

 
Bild 50. Komponent i 3D. 
 
5. Det slutliga förslaget bestäms för att sedan förverkligas. (Se 7.1 Resultat och             

rekommendationer).  
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