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SAMMANFATTNING 
 
I dagsläget överproduceras och överkonsumeras mat, samtidigt slängs 30% av all mat som 
produceras i världen. Matproduktionen står för en stor del av världens miljöbelastning; främst 
genom animaliska produkter såsom kött och mejeriprodukter, och därför har ämnet blivit 
mycket omtalat. I samband med denna debatt har mjölksubstitut introducerats på marknaden. 
Målet med arbetet var att undersöka hur matbutiker i Stockholm arbetar med svinn och 
försäljning av mjölk och mjölksubstitut.  
  
En jämförelse gjordes mellan Arla Mellanmjölk, Alpro Soya och Alpro Mandeldryck. 
Datainsamlingsmetoden gjordes dels i kvantitativt format där siffror över försäljning och svinn 
samlades in, men även i kvalitativt format, i form av intervjuer med sex utvalda matbutiker. 
Det visade sig att svinnet för Arla Mellanmjölk, Alpro Soya och Alpro Mandeldryck var 
minimalt med anledning att det alltid finns efterfrågan på dessa produkter och att matbutikerna 
aktivt arbetar för att hålla svinnet lågt. Detta görs genom att ha ett välkalibrerat automatiskt 
beställningssystem som tar hand om majoriteten av butikens beställningar in, ha bra kylar i 
butiken, samt att regelbundet inventera butiken. De produkter som undersöktes ansågs inte 
behöva exponeras på något speciellt vis då de är basvaror som i princip säljer sig själva. Det är 
snarare ett problem att mjölksubstituten tar slut från centrallagret emellanåt när efterfrågan blir 
för stor. Matbutikernas primära mål är att driva ett lönsamt företag och ansträngningarna som 
görs sker på grund av ekonomiska fördelar. Likväl, även om minskat svinn görs med anledning 
att inte gå i förlust ekonomiskt blir utfallet detsamma och till fördel för miljön. Konsumenterna 
verkar tillsynes vara de som har mest makt i att förändra hur matbutikernas verksamhet bedrivs. 
Genom att välja mjölksubstitut framför mjölk kommer följaktligen miljöbelastningen från 
mjölkproduktionen att minska.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
The food production and consumption today are excessive, while 30% of all produced food in 
the world goes to waste. Food production has a significant effect on the environment; primarily 
through animalistic products such as meat and dairy food, it is, therefore, a much-disputed 
subject. Milk alternatives have, as a reaction to this, been introduced on the market. This project 
aimed to examine how grocery stores in Stockholm handle food waste and sales of milk and 
milk alternatives.  
  
A comparison was made between Arla semi-skimmed milk, Alpro Soya and Alpro Almond. 
The data collection methods were both quantitively, as numbers of sales and waste were 
collected, but also qualitative, with interviews with six selected grocery stores. The food waste 
for Arla semi-skimmed milk, Alpro Soya and Alpro Almond was minimal as a result of 
constant demand for these products, and also the grocery stores active work to prevent food 
waste.  This is accomplished through a well calibrated automatic ordering system that controls 
the majority of the store's orders. Additionally, new refrigerators and continuous inventory are 
also methods used to minimize the food waste. The grocery stores felt no reason to expose the 
selected products in any particular way since they are already well-known and gets sold without 
any effort.  It is rather an issue that the demand for the milk substitutes is too high and the 
central warehouse has no supply. The grocery stores' primary goal is to conduct a profitable 
business, and when the stores put in an effort, the objective is the economic benefits. 
Nonetheless, even though the reduced food waste is a product of the grocery stores effort to 
minimize unnecessary economic losses, the outcome will be the same; a benefit for the 
environment. The consumers seem to have the most influence on how grocery stores conduct 
their businesses. By choosing a milk substitute over regular milk, the environmental impact 
from the production of milk will be reduced. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FÖRORD 
 
Denna rapport är vårt kandidatexamensarbete på civilingenjörsprogrammen Design och 
Produktframtagning respektive Maskinteknik inom området Teknik och Hållbar Utveckling. 
Arbetet utfördes under vårterminen 2018 på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.  

 
Vi vill tacka alla som har hjälp till med detta arbete. Ett stort tack till de ICA- och COOP-
butiker som ställde upp på att skicka efterfrågade data. Vidare vill vi ge ett särskilt stort tack 
till er som ställde upp på intervju; era insikter var oerhört hjälpsamma för vårt arbete! Vi vill 
slutligen tacka vår handledare Daniel Franzén, som ställde upp på många 
handledningstimmar och som alltid var positiv till vårt arbete.  
 
Camilla Bratt Forss och Karolina Strömberg, 9/5–2018  
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling kan beskrivas på många olika vis men är ofta beskriven i tre dimensioner; 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa tre dimensioner är beroende av varandra 
och hållbar utveckling kan inte existera utan att alla tre är tagna i beaktning. Det finns ingen 
konsensus i den exakta definitionen av termen hållbar utveckling, vilket gör det problematiskt 
att mäta och avgöra vad i samhället som faktiskt kan definieras som hållbart. (Faucheux, 
O'Connor & Straaten, 1998)  
 
De globala målen för hållbar utveckling är en del av Agenda 30 och är 17 mål skapade av FN. 
Målen är uppsatta för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa 
klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Klimatkrisen är ett fenomen uppmärksammat i 
många sammanhang och av de 17 målen är flera kopplade till miljöfrågorna. Hållbar energi för 
alla, bekämpa klimatförändringen och hållbar konsumtion och produktion är 3 exempel på de 
17 målen. (Globala målen, 2018)   
 
1.1.2 Global uppvärmning 

Under de senaste decennierna har den globala växthuseffekten varit ett centralt ämne när det 
talas om hållbarhet. Växthuseffekten brukar i korthet beskrivas som att värmen från solen hålls 
kvar i atmosfären med hjälp av de olika växthusgaserna som finns i atmosfären 
(Naturskyddsföreningen, 2018). I ett normalt tillstånd är växthuseffekten något som gör att 
jorden blir “lagom varm”, men när större mängder växthusgaser såsom koldioxid, metan och 
kväveoxid, frigörs i atmosfären stannar mer och mer värme kvar i atmosfären (Meehl et al. 
2007). Fenomenet kallas för den globala uppvärmningen eftersom jorden följaktligen blir 
varmare, och det kan ge förödande effekter såsom förhöjda vattennivåer, värmeböljor och 
torka. (Meehl et al. 2007).  
 
Koldioxid är den primära växthusgas som tillförs av mänsklighetens ”aktiviteter” (Zhang, Yu 
and Chen, 2017). Koldioxid frigörs under naturliga processer som vid andning och 
vulkanutbrott, men mänskliga aktiviteter som skövling av regnskog, förbränning av fossila 
bränslen och användning av mark kan bidra till avsevärt större utsläpp (Climate Change: Vital 
Signs of the Planet, 2018). Den förhöjda halten av koldioxid i atmosfären beror främst på 
förbränning av fossila bränslen (IPCC, 2007).  Fossila bränslen är växter och djur som dött för 
miljoner år sedan och sedan legat under marken där de brutits ned och, under högt tryck, tillslut 
bildat kol, olja eller naturgaser (Naturvårdsverket, 2017). I dagsläget är en stor del av världen 
beroende av fossila bränslen som energikälla och även om förnybar energi har introducerats på 
marknaden förväntas de fossila bränslena dominera under en åskådlig framtid (Bilgen, 2014).  
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1.1.3 Matproduktion 

Majoriteten av den mat som produceras är beroende av naturresurser som vatten och mark. För 
mat från lantbruk är energi och gödningsmedel två faktorer som ofta är nödvändiga för att 
producera, leverera sedan göra maten tillgänglig för mänsklig konsumtion. (Halloran et al., 
2014) 

Det har visat sig finnas starka indikationer på att kött och andra animaliska produkter som 
mejeriprodukter har en stor påverkan på utsläpp av växthusgaser (Hedenus et al., 2014). Fler 
och fler hävdar att genom en minskad konsumtion av kött och mejeriprodukter kommer det 
finnas större chans att möta målen gällande att minska utsläppen (Hedenus et al., 2014; 
Macdiarmid et al., 2016). Som följd av den kunskapen har utbudet av vegetariska eller 
veganska alternativ till dessa matprodukter ökat (Apostolidis and McLeay, 2016). Exempelvis 
har substitut för komjölk introducerats i form av sojadryck, mandeldryck, havredryck med 
flera.  

1.1.4 LCA 

Alla delprocesser eller aktiviteter i en produkts liv resulterar i en miljöbelastning. Det beror 
bland annat på energikonsumtion, utsläpp av olika växthusgaser och förbrukning av resurser. 
Livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att mäta och utvärdera en produkts 
miljöpåverkan i olika delar av produktens livscykel. Faktorer som kan vara inkluderade i 
livscykelanalysen är klimatpåverkan, resursanvändning (energi), försurning, 
vattenkonsumtion, landanvändning, förtunning av ozonlagret med flera. (Rebitzer et al., 2004)  
 
Målet är ofta att utvärdera en produkts liv från “vaggan till graven”, vilket betyder från att 
utvinna råmaterialet fram till dess att alla delar av produkten återigen är tillbaka i miljön 
(Andersson & Ohlsson 1999). Det kan vara svårt att göra en sådan mätning eftersom det kräver 
väldigt mycket data och tid, därför är det viktigt att sätta upp systemgränser för LCA (Eriksson 
et al., 1999). Systemgränserna används för att begränsa livscykelanalysen i form av tid, 
geografi och vilka delar av produktens livscykel som ska vara inkluderade i analysen 
(Andersson & Ohlsson 1999). De delar som tas med i analysen är i regel sådana som förväntas 
ha en betydande påverkan på produkten och dess funktion (Rebitzer et al., 2004). 

Tabell 1: Beskriver skillnad i CO2-utsläpp mellan komjölk, mandelmjölk och sojamjölk. (Henderson and 

Unnasch, 2017) 
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En livscykelanalys som gjorts där komjölk, sojadryck och mandeldryck jämförts har visat 
tydliga tecken på att komjölk är den mjölkdrycken som har störst klimatpåverkan, i avseende 
på koldioxidutsläpp mätt i [kg/liter]. Resultatet visas nedan i tabell 1. 
 
1.1.5 Matkonsumtion 

Ohållbar konsumtion är en av huvudanledningarna till att människor inte kan leva inom de 
planetära gränserna (Bilgen, 2014). Matkonsumtionen är inte bara en reflektion över vad 
människor tror sig behöva rent nutritionellt utan den reflekterar även mattrender, kultur och 
välstånd (Carlsson-Kanyama, 1998). Det betyder att för att för att skapa ett samhälle där 
matkonsumtionen sker på ett hållbart vis behöver flera parametrar tas i beaktning. Det har visat 
sig att finnas en ovilja från människor att ändra sina konsumtionsvanor och lägga om sin kost 
även om de har kunskapen om vad som är mest etiskt rätt och hälsosamt (Apostolidis and 
McLeay, 2016).  
 
1.1.6 Strategi 

Eftersom det finns många butiker som har liknande utbud, speciellt inom livsmedelsbranschen, 
är det viktigt för butikerna att de kan differentiera sig från de andra butikerna för att locka 
kunder (Binkley and Chen, 2016). En produkts pris, marknadsföring och placering i butik är 
saker som är utstuderade av livsmedelsbranschen för att optimera försäljningen (Granbois, 
1968). Nedsatta priser har visats ha en inverkan i mängden produkter som konsumenten köper 
och får även konsumenter att göra mer spontana köp (Binkley and Chen, 2016). Dessa faktorer 
betyder också att matbutiker, till en viss grad, har förmågan att påverka vilka beslut kunderna 
tar i butiken genom produkterna butikerna väljer att exponera mest.  
 
1.1.7 Matspill 

Matspill förekommer genomgående i alla delar i matkedjan och det har beräknats att en 
tredjedel av all mat som produceras slängs eller går förlorad på annat vis (Gustavsson et al., 
2011). Det existerar en obalans i matfördelningen runt om i världen. Eftersom matspill 
förekommer främst i industrialiserade länder samtidigt som över 815 miljoner människor är 
undernärda och lider av svält (Fao.org, 2018).  
 
Matproduktion kan ha en stor påverkan på naturens resurser i form av landanvändning, 
energikonsumtion, utsläpp av koldioxid med andra (Pretty et al., 2005). Minskat matsvinn 
skulle vara en följd av minskad konsumtion, vilket i sin tur skulle reducera mängden 
producerad mat. Minskat matsvinn skulle därför följaktligen vara fördelaktigt dels för den 
ekonomiska aspekten, men dessutom skulle miljöbelastningen från matproduktion reduceras 
med detta (Pretty et al., 2005; Gustavsson et al., 2011). Sverige har som uppsatt mål att minska 
matavfall med 20% (mätt i vikt) från 2010 till 2020 (Naturvårdsverket, 2013). 
 
Livsmedelsindustrins matspill är mindre än många andra delar i försörjningskedjan men de har 
en stor påverkan indirekt på matspillet (Brancoli, Rousta & Bolton, 2017). Det har visat sig att 
en stor del av mat som produceras inte håller högsta kvalité och därför slängs då de inte ger 
samma vinstmarginal för butiker (Livsmedelsverket, 2015). I tidigare studier har det visat sig 
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att matspillet är som störst för bröd, frukt och grönsaker, vilket är produkter med kort hållbarhet 
(Brancoli, Rousta & Bolton, 2017). Mejeriprodukter har generellt sett en stor miljöpåverkan 
och därför kan även små mängder spill av mejeriprodukter bidra till en betydande 
energibelastning (Brancoli, Rousta & Bolton, 2017). 
 
1.1.8 Gap 

Det finns mål och regleringar från statliga och icke-statliga organisationer för hur företag ska 
driva sin verksamhet för att minska sin miljöpåverkan. Även andra intressenter så som 
konsumenter har även fått mer makt i hur företag arbetar (Kolk and van Tulder, 2010). 
Multinationella företag har märkt av att det finns nya förväntningar på dem i samband med att 
frågor om miljö, mänskliga rättigheter och djurs rättigheter med flera har blivit mer omtalade 
(Kolk and van Tulder, 2010). Det finns däremot få studier på hur lokala företag har påverkats 
av dessa nya förväntningar.  
 
I samband med denna förändring i samhället har de nya mjölksubstituten introducerats på 
marknaden. Utifrån vår kunskap har ingen ännu studerat hur, och om, de lokala 
livsmedelsbutikerna arbetar med mjölksubstituten. Vidare verkar det finnas en lucka i hur 
svinnet ser ut för dessa produkterna och om det skiljer sig något mot för den vanliga mjölken.  
 
1.2 Syfte 

 
Syftet med arbetet är att utvärdera livsmedelsbutiker i Stockholm, deras hantering av svinn och 
försäljning av mjölk och mjölksubstitut. Arbetet ska även undersöka hur matbutikerna arbetar 
rent strategiskt med mjölk och mjölksubstitut i form av inköp, marknadsföring och placering i 
butik.  
 
1.3 Mål 
 

• Undersöka hur matbutiker i Stockholm arbetar med svinn av mjölk och 
mjölksubstitut.  

• Undersöka hur matbutikerna strategiskt arbetar för att sälja de olika mjölk- och 
mjölksubstitut-produkterna.  
 

1.4 Definitioner 
 

ICA-profiler: ICA koncernen är uppdelad i fyra olika butiksprofiler. Dessa profiler skiljer sig 
främst i storlek och sortiment. I storleksordning från störst till minst gällande antal artiklar i 
butik: ICA Maxi, ICA Kvantum, ICA Supermarket och ICA nära. De olika profilerna har olika 
målgrupper och är ofta lokaliserade på olika ställen runt om i Sverige. (Icafastigheter.se,2018; 
ICA gruppen, u.å).  
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Kolonialavdelning: Dessa varor stod ursprungligen från varor som kom från olika kolonier 
runt om i världen. Gemensamt för dessa var att de vanligtvis inte kan producerats året runt i 
landet de säljs i. Däremot genom att transportera från olika delar av världen, möjliggörs det att 
produkten finns i butik året om. Dessa varor är allt från olivolja, asiatiska kryddor och olika 
konserver. Bland dessa kategoriseras sojamjölk och mandeldryck. (ICA.se, u.å) 

Smala produkter: Med smala produkter menas produkter som kanske riktar sig till en viss 
målgrupp eller handlar om ett märke som inte är så känt av många. 
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2. METODER 
 
2.1 Avgränsningar 
 
Hållbar utveckling är ofta sammanfattat som ett tredimensionellt fenomen innehållande en 
ekologisk, en ekonomisk och en social aspekt (Faucheux, O'Connor & Straaten, 1998). För att 
ha möjlighet att gå djupare in på ämnet har arbetet varit fokuserat på den ekologiska aspekten 
av hållbar utveckling. Svinn finns i alla led under matprodukters livscykel och vi har valt att 
avgränsa arbetet kring det svinn som kommer från matbutikerna. Figur 2 illustrerar de steg 
mjölk och mjölksubstitut genomgår under sin livscykel (Henderson and Unnasch,2017).  
 

2.2 Urval 
 
Val av produkter 
Eftersom syftet med arbetet är att undersöka och jämföra mjölk och mjölksubstitut togs beslutet 
att en mjölk och två mjölksubstitut ska undersökas. För att möjliggöra en mer djupgående 
studie, och undvika att ha ett för stort och "otympligt" arbete gjordes valet att undersöka enbart 
tre produkter totalt.  
 
Det finns en rad olika mjölksubstitut på marknaden idag, men utifrån följande krav valdes de 
olika mjölk och mjölksubstituten:  
 
Varumärkena valdes utifrån att produkterna skulle:  

• Säljas hos de flesta livsmedelskedjorna. 
• Finnas i butik året om. 
• Vara en mjölkdryck som det gjorts minst en LCA på.  

Figur 1: Bild som visar vilka avgränsningar som gjorts i arbetet 
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Utefter dessa krav valdes följande produkter: Arla mellanmjölk, Alpro Soya samt Alpro 
Mandelmjölk. Dessa produkter finns hos de flesta livsmedelsbutiker året om och det finns 
LCA:er gjorda på samtliga drycker. Det fanns en tanke att välja Oatlys Havredryck men det 
fanns någon LCA på den produkten förutom den som Oatly själva hade gjort. Den studien 
ansågs därför vara potentiellt partisk och valdes därför produkten bort.   
 
Val av geografiskt område  
För att arbetet inte skulle bli för stort avgränsades även det geografiska området som skulle 
studeras. Studier visar att i jämförelse med resterande del av Stockholm köper invånarna på 
Södermalm störst andel vegetarisk och ekologisk kost (miljöbarometern.stockholm.se, 2017). 
På grund av den ansedda "medvetenheten" hos befolkningen som bor i stadsdelen Södermalm 
togs beslutet att detta var det geografiska område som skulle studeras. Södermalm talar inte för 
hela Stockholm, men eftersom stadsdelen ligger i framkant vad gäller miljömedvetna val av 
matvaror kan resultaten från studien vara en indikator på försäljningsmönster som kan synas i 
framtiden i andra delar av Stockholm.  
 
Val av butikskedjor  
För butikerna som tillfrågades att delta i studien ställdes följande krav:  
 

• Butikerna skulle ligga på Södermalm i Stockholms innerstad. 
• Butiken skulle vara mellanstor och tillhöra en känd livsmedelskedja.   

 
Det finns en rad olika livsmedelskedjor i Stockholms innerstad. Utifrån en kortare 
undersökning togs beslutet att kontakta COOP Konsum- och ICA Supermarket-butiker. 
Innanför tullarna i Stockholm har de ungefär samma storlek på sina butiker och båda är till för 
att passa en stadsmiljö. ICA och COOP styr sina enskilda butiker på olika sätt och därför ansågs 
det intressant att undersöka om försäljningsstrategier för butikskedjorna skiljer sig sinsemellan. 
Ursprungstanken var att jämföra två butikskedjor, men idén föll då en del butiker inte kunde 
ställa upp på intervjuer.  
 
Insamling av siffror från butiker 
Butiker kontaktades via telefon och de som kunde tänka sig att hjälpa till blev kontaktade via 
mejl med information. De ombads att lämna data över försäljning och svinn för de utvalda 
produkterna under de senaste 4 månaderna. Under telefonsamtalet blev butiken även tillfrågad 
om de skulle vara intresserade av att delta i en kortare intervju. Det var inte alla butiker som 
hade möjlighet att hjälpa till på grund av olika anledningar. Av de butiker som lämnade ut data 
över försäljning och svinn var det sedan hälften som ställde upp på en intervju. Det var 6 
matbutiker på Södermalm som valde att lämna data över sina försäljningssiffror och mängd 
svinn; fyra ICA-supermarket och två COOP Konsumbutiker. Vidare, av de butikerna som valde 
att lämna data på försäljning och svinn var det tre stycken ICA-butiker som ställde upp för en 
intervju. Dessa butiker är i storleken 1700–2 000 kvm (Icafastigheter.se, 2018). 
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2.3 Datainsamlingsmetoder 
 
Kvalitativa metoder går ut på att genom att minska antalet källor, och möjliggöra att gå in 
djupare på ett ämne, kan förståelsen för området förbättras. Detta genomfördes genom att under 
intervjuerna ställa öppna frågor vilket kunde leda till att annan väsentlig information 
upptäcktes. Däremot, när en kvantitativ metod tillämpas är det oftast siffror eller frågor med 
slutna svar som önskas. Denna metod tillämpades då butiker skulle ge ut siffror på försäljning 
och svinn, och det var viktigt att få exakta svar. Genom att använda flera olika metoder för att 
hämta information kan en ännu större kunskapsgrund fastställas, detta fenomen kallas för 
triangulering. (Patel & Davidson, 2011) 
 
Samtliga intervjuer valdes att spelas in i förhoppning att samtalen på så vis kunde bli mer 
dynamiska, och inte begränsas av att intervjun skulle transkriberas i realtid. Dessutom hade, 
med största sannolikhet, flera segment av intervjun försvunnit eftersom det är svårt att hinna 
skriva ner allt som sägs under en intervju. En nackdel med att använda sig av inspelning under 
intervjuerna var att det krävde en ytterligare arbetsinsats för att få ner allt i textformat.  
 
De butikerna som skulle intervjuas fick inte ta del av intervjufrågorna i förhand, detta för att 
den intervjuade inte skulle ha möjlighet att ge mer "polerade" eller överanalyserade svar. På 
grund av bristande betänketid under intervjun, och eventuell bristfällig kunskap inom något 
område, kan detta ha varit till nackdel för studien. Om butikerna istället fått ta del av 
intervjufrågorna i förväg skulle vissa frågor eventuellt få mer genomtänkta och utförliga svar.  
 
2.4 Kvantifiering och beräkningar  
 
Butikerna lämnade data över deras försäljning och svinn under de senaste 4 månaderna. Syftet 
var att se om det fanns någon skillnad i procentuellt svinn mellan mjölk och mjölksubstitut men 
även att ha en uppfattning om mängden svinn för de utvalda produkterna innan intervjuerna 
gjordes. Efter att data var insamlad från de olika butikerna gjordes en beräkning över 
medelvärde för svinnet på de olika produkterna. 
 
2.5 Intervjuer 
 
Intervjufrågorna delades upp i tre delar en allmän del, ett gällande svinn och en del för strategi. 
Detta för att förstå butikens arbete och agerande i en större utsträckning. Intentionen var att 
majoriteten av frågornas skulle vara öppna med undantag för några halvöppna frågor. Det 
beslutet togs för att förhindra att den intervjuade personen skulle bli begränsad i sina svar och 
istället få prata fritt kring ämnet på ett opartiskt vis. Syftet med intervjuerna var dels att få en 
förklaring för data över försäljning och svinn, som tidigare samlats in, och även komplettera 
hur butiker arbetar med svinn. Intervjuerna skulle dessutom användas för att utreda hur 
butikerna arbetar med deras inköp och försäljningsstrategier av mjölk och mjölksubstitut. 
Samtliga intervjufrågor finns med i Bilaga 1.  
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De profiler som intervjuades var: 
 
ICA-butik 1 
Försäljningschef över färskvaror 
 
ICA-butik 2  
Butikschef 
 
ICA-butik 3 
Ansvarig för mejeriavdelning 
 
Intervju för butik 1 och 3 gjordes på plats i matbutikerna. Intervjun med Ica butik 2 gjordes av 
praktiska skäl för den intervjuade på KTH. Ämnet för intervjun; Svinn och 
försäljningsstrategier av mjölk och mjölksubstitut, var presenterat i förhand. Exakta 
intervjufrågor presenterades dock först under intervjun. Under intervjuerna fördes vissa 
anteckningar men de spelades även in och blev i efterhand transkriberade.   
 
2.6 Sammanställning 
 
Den information som framkommit av kvantitativa data om inköp, försäljning och svinn, samt 
från intervjuer har i efterhand sammanställts. Resultatet har delats upp i två delar; svinn och 
strategi för att tydligare ge svar på de två frågeställningarna till arbetet. De transkriberade 
intervjuerna lästes igenom flertal gånger för att hitta gemensamma faktorer att bygga resultatet 
på. De delades upp i teman som ringade in ett visst resultat och sedan beskrevs resultatet i 
brödtext med inslag av citat från de olika butikerna som intervjuades. 
 
2.7 Etiskt övervägande  
 
En av de personer som blev intervjuade ville vara anonym, därför togs beslutet att inte skriva 
ut några butikers eller kontaktpersoners namn. De olika butikerna kommer istället att numreras 
och de intervjuade personernas butiksroller kommer beskrivas. 
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3. BAKGRUNDSTEORI KRING PRODUKTIONEN AV MJÖLK 
& MJÖLKSUBSTITUT 
 
3.1 Produktion av komjölk  
 
Ursprungligen mjölkades kon helt av människan. Detta sker fortfarande i vissa delar av världen 
och på en del mindre gårdar. Idag är det vanligare att använda sig av en mjölkrobot alternativt 
en mjölkmaskin. Detta är idag en nödvändighet eftersom gårdar i Sverige i genomsnitt har 70 
kor och varje ko behöver mjölkas två gånger per dag (Arla Sverige, 2016). Även metoderna 
för hur man tillför olika mediciner och injektioner till kon har optimerats (Dairy Processing 
Handbook, 2018). 
  
Efter att mjölken tagits från kon silas den för att ta bort eventuella orenheter. Den hälls sedan 
ner i en kärnbehållare som rymmer 30–50 liter. Mjölken kyls sedan ner till en temperatur på 
4°C och lagras innan den skickas vidare till mejeriet (Dairy Processing Handbook, 2018). 
Vanligt är att immissions- eller spraykylare används för kylningen och mjölken förvaras i 
denna temperatur fram till dess att det bestäms vart mjölken ska levereras (Lindmark Månsson, 
2017). Mjölken kontrolleras noggrant på mejeriet innan de börjar använda sig av den, bland 
annat kontrolleras bakteriehalter, lukt och smak, samt proteinhalten (Lindmark Månsson, 
2017). På mejeriet sker en rad olika steg innan mjölken paketeras och säljs i butik.  
 
Separering och standardisering 
En utveckling för mjölkindustrin är den ökade efterfrågan på olika fetthalter. Mjölken som 
kommer direkt från kon har en fetthalt på ungefär 4,2%. Genom att skilja skummjölken och 
grädden i en separator går det att justera och bestämma fettprocenten i mjölken. Den önskade 
fettprocenten adderas i form av grädde och den processen kallas standardisering. (Lindmark 
Månsson, 2017) 
 
Homogenisering 
Nästa steg är homogenisering. Denna process går ut på att justera så mjölkens fett inte lägger 
sig som en hinna överst.  I detta steg får mjölkfettet passera genom en smal kanal med hög 
hastighet. Fettkulorna splittras på grund av den turbulens och virvelbildning som sker. Alla 
fettkulor får med denna metod samma storlek och därför flyter de inte upp till ytan I detta steg 
sker även vitaminisering av mjölken, detta innebär att mjölken tillförs vitamin D. (Lindmark 
Månsson, 2017)  
 
Pastörisering  
Sista steget är pastörisering, vilket innebär att mjölken hettas upp till ungefär 76°C grader inom 
loppet av 15 sekunder. Detta görs för att döda bakterier så inga sjukdomar ska kunna spridas 
via mjölken men processen medför även att mjölken håller sig färsk längre. Mjölken kyls sedan 
ner till 5°C igen innan den förpackas. Det är viktigt att mjölken hålls under samma temperatur 
därefter för att bibehålla kvaliteten och förhindra uppkomst av nya bakterier. (Lindmark 
Månsson, 2017)  
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Problematiska aspekter 
Faktumet att många kor föds enbart i syfte att bli ”mjölk-kor” och sedan slaktas är ett 
omdiskuterat ämne. En ko måste föda en kalv varje år för att kunna fortsätta ge mjölk och efter 
5 till 6 år är slaktas kon (Arla, 2018). Det finns lagar och regleringar angående skötsel av korna 
men levnadsstandarden för kon varierar stort från land till land och mellan olika gårdar 
(Lindström, u.å).  
 
3.2 Produktion av sojamjölk  
 
Soja är en av de mest odlade grödorna i världen som till stor del äts upp av djur och följaktligen 
äts upp av människor (Wwfpanda.org, u.å). Ungefär fem månader efter att sojaplantorna har 
planterats kan de skördas. Eftersom det finns mycket smuts och andra orenheter efter skörden 
renas sojabönorna och placeras därefter i förpackningar för att kunna skickas till fabriken 
(Vitasoy Australia & NZ, 2013). Sojabönorna har vid detta stadie ett skal runt om sig vilket 
måste tas bort. Genom en process som använder sig av värme och friktion tas skalet bort. Skalet 
kan användas för att mata andra djur. Själva bönorna tas vidare till nästa steg i processen 
(Vitasoy Australia & NZ, 2013). 
  
I nästa steg ska sojan malas, detta sker med hjälp av en ström av vatten och därefter har en 
trögflytande mjölk av sojabönor bildats. Den olösliga delen av bönan separeras från resterande 
del och kan användas som foder. Den vätska som är kvar kan användas till själva mjölken. 
(Vitasoy Australia & NZ, 2013) 
  
Den kvarvarande blandningen av bönor och vatten blandas med andra ingredienser för att 
slutligen kunna framställa sojamjölken. Olika kvalitetstester görs för att se att drycken håller 
måttet innan sterilisering och homogenisering sker. Drycken värms upp för att döda bakterier 
och en process görs, liknande som för mjölken, för att säkerställa att fett och olja inte skiktar 
sig. Efter detta steg sänds mjölken in i steriliserade containerns för att sedan paketeras och 
transporteras vidare till konsumenter. (Vitasoy Australia & NZ, 2013)  
 
Problematiska aspekter 
Faktumet att sojakonsumtionen har ökat avsevärt under det senaste decenniet har lett till att 
problematiska aspekter i sojaodlingen har börjat diskuteras. Odlingsmarken för sojaplantage 
tar upp väldigt stora ytor och den biologiska mångfalden blir försämrad av detta. Väldigt få är 
medvetna om hur mycket soja som konsumeras vilket försvårar arbetet som görs för att 
förbättra problemet. Usla arbetsförhållanden och levnadsstandard är dessutom inte ovanligt för 
de som arbetar med att samla in sojabönor är ofta. (Wwf.panda.org, u.å.)  
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3.3 Produktion av mandelmjölk  
 
Många gör mandelmjölk hemma då det krävs väldigt få ingredienser. Det går att tillverka 
mandelmjölk genom att enbart tillsätta vatten till mandelsmör. Det mer traditionella sättet att 
göra det på när det för fabriker är på följande sätt:  
 
Steg ett är att de redan skalade mandlarna tvättas och putsas för att malas ner tillsammans med 
vatten. I nästa steg skiljs vätskan åt från den del som fortfarande är solid. Den solida delen går 
tillbaka ett steg och får malas igen och denna process upprepas tills blandningen enbart är en 
vätska. Vätskan går vidare till att blandas tillsammans med en basvätska för mandeldryck och 
sedan pastöriseras. När detta är gjort är mandelmjölken färdig för att paketeras. Olika 
återförsäljare har olika paketeringar till mandelmjölken, därför varierar det i om, och hur, de 
ska kylas ner. (Prosoya.com, u.å)  
 
Problematiska aspekter 
Det har varit många diskussioner de senaste åren angående hur bra mandelmjölk egentligen är 
för miljön. Mandelmjölken är den av de tre mjölkdryckerna som kräver mest resurser i form 
av vatten (Bjerström, 2016). Hela 80 % av mandelproduktionen sker i Kalifornien och eftersom 
Kalifornien har varit utsatt för extrem torka under de senaste åren är detta ett stort problem 
(Food Processing Technology, u.å.). Enligt Alpros hemsida är det dock enbart 2,3% av ett paket 
mandelmjölk som är just mandlar vilket betyder att det inte krävs så mycket mandlar för att ta 
fram en liter mandelmjölk (Alpro.com, u.å.) 
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4. RESULTAT  
 
4.1 Allmänt  
 
Detta avsnitt innehåller en sammanställning av den allmänna delen i intervju-formuläret 
(Bilaga 1).  
 
4.1.1 Beställningssystem 

Samtliga tre butiker använder sig av det automatiska beställningssystemet som i regel används 
av alla ICA Supermarkets. Detta datasystem är avancerat och majoriteten av butikernas 
beställningar görs med hjälp av det automatiska beställningssystemet. Butik 3 berättar att när 
antalet varor i lager, eller på hyllorna, minskat till en viss nivå så görs en beställning per 
automatik. 
 
Butik 1 förklarar att beställningssystemet utgår från tidigare årsförsäljning och skiljer vardagar 
från helger. Problem kan uppkomma för beställningssystemet när butiker är relativt nyöppnade. 
Då har inte beställningssystemet tillräckligt med data för att göra kvalificerade avvägningar. 
Butik 3 förklarade hur de, som en relativt ny butik, ofta haft problem med ökad försäljning i 
samband med att fler upptäcker butiken. Det har funnits vissa brister i beställningssystemet då 
kundbasen inte är ”mättad” för butiken och att beställningssystemet har svårt att korrekt 
bedöma hur mycket som kommer säljas. Alla butiker nämner att beställningssystemet med 
tiden blir ett väldigt pålitligt system om arbetet kring inventering sköts ordentligt.  
 
Både butik 1 och 3 förklarar att det är möjligt att gå in i systemet och manuellt ändra 
beställningar om det förväntas säljas mer eller mindre av någon anledning. Faktorer som kan 
bidra till en sådan manuell ändring i beställningssystemet kan vara en specifik högtid eller att 
någon annan liknande vara ska vara på kampanj. Det i sin tur kan leda till att försäljningen av 
någon annan produkt kommer minska. Butik 3 förklarar att manuella ändringar dessvärre kan 
leda till problem eftersom beställningssystemet är såpass “smart”. Att gå in och manuellt 
minska en order kan få systemet att tro att butiken på längre sikt vill minska sin order, eller ta 
bort produkten från sitt sortiment. När, eller om, efterfrågan senare ökar igen kan butiken stå 
utan tillräckligt med produkter på hyllorna.  
 
När det gäller kampanjprodukter berättade butik 2 och 3 att dessa beställningar oftast sker 
manuellt och att det då krävs en mycket större kunskap och förståelse för att rätt mängd av den 
specifika produkten ska bli beställd. Butik 3 berättade även att vissa manuella beställningar 
görs även till lokala leverantörer där beställningen sker över telefon.  
 
4.1.2 Leveranser Arla 

Hos butik 1 och 2 sker leveranserna från Arla sex dagar i veckan. Fyra till fem gånger i veckan 
levereras mellanmjölk, men det varierar med efterfrågan. Den förväntade efterfrågan påverkar 
storleken på leveransen och bestäms av det automatiska beställningssystemet. Eftersom butik 
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3 är något större än de resterande, är leveranserna av mellanmjölk något större. Där handlar det 
om leveranser 5–6 gånger i veckan. 
 
4.1.3 Leveranser Alpro 

Hos samtliga intervjuade butiker beställs både Alpros mandeldryck och sojamjölk via ICA:s 
centrallager och dessa leveranser sker sju dagar i veckan. Båda produkternas efterfrågan har 
ökat mycket de senaste åren i samtliga butiker. Det händer till och med att de tar slut i Butik 1 
och 2. I detta fall är efterfrågan större än utbudet, och när produkterna är slut i butik kan de 
även vara slut på centrallagret. Varken mandeldryck eller sojamjölk kommer kylda till butiken. 
De tillhör kolonialavdelning och inte mejeriavdelningen hos samtliga ICA-butiker.  
 
4.2 Svinn 
 
4.2.1 Kvantitativ data 

Nedanstående tabeller är den data som samlades in från 6 matbutiker över försäljning och svinn 
på produkterna Arla Mellanmjölk, Alpro Soya och Alpro mandelmjölk under en 
fyramånadersperiod. Nedanstående del är en sammanställning över den information som delats 
angående butikernas arbete med svinn under de tre intervjuer som gjordes med ICA-
supermarketbutiker. Längst till höger i samtliga tabeller står det givet vad medelvärdet samt 
medianen blev. 
 

 

 

Tabell 3: Visar data för Alpro Soya givet från butiker gällande försäljning och svinn. 

Tabell 4: Visar data för Alpro mandeldryck givet från butiker gällande försäljning och svinn. 

Tabell 2: Visar data för Arla mellanmjölk givet från butiker gällande försäljning och svinn. 
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4.2.2 Intervjuer 

Arbetet mot svinn  
Hos samtliga butiker är svinnet i fokus med anledning av den ekonomiska aspekten och 
miljöfördelarna är snarare en påföljd. Det är mycket viktigt att vara noga med hur mycket som 
slängs, då det annars innebär en ekonomisk förlust för butikerna. 

 
 “Vi vill slänga så lite som möjligt, och sälja så mycket som möjligt. Mycket för att visa våra 

konkurrenter hur bra säljare vi är, men mest för att ha så stora marginaler som möjligt” 
  

-Butik 3 

 
Arbetet mot svinn såg relativt likt ut mellan de olika butikerna. Båda butik 2 och 3 nämnde hur 
viktigt det var att inventera dagligen, för att sedan jämföra siffrorna med datasystemet. Detta 
görs för att ha kontroll över vad som finns i butiken och på så vis se till så att det varken finns 
för mycket eller för lite produkter i butiken.  
 
“Genom att göra inventering ofta blir det tydligt om något inte står rätt till, eller att något inte 

säljer som det ska. Om beställningssystemet misstänker att siffrorna som är registrerade inte 

stämmer så kan systemet uppmärksamma personalen på vilka produkter som personalen 

ska titta extra på. Det kan vara så att det står i systemet att det finns flera varor kvar på 

hyllan men att det i verkligheten inte står något där.” 

 
- Butik 3 

 
Om det skulle handla om att varan är slut i lagret, får personalen manuellt gå in och nollställa, 
och då görs en ny beställning omedelbart. I dessa fall handlar det ofta om att varan försvunnit 
under leveransen. Handlar det om dyra varor är det viktigt att lokalisera felet. Om det enbart 
handlar om billiga varor görs istället en ny beställning omgående. När det skiljer sig mellan 
hylla och datasystem kan det bero på stöld. Hos butik 3 görs två stora årliga inventeringar på 
samtliga produkter.  
 
Butik 1 arbetar mot svinn genom att personalen ständigt ser över sortimentet. Detta gör det 
möjligt att se vilka varor som säljer mindre bra, och då måste ett beslut tas huruvida produkten 
ska tas ur butik. Ofta handlar det då om nya produkter, eftersom de generellt inte säljer så bra. 
Det är av intresse för butiken att ständigt se över och reglera systemet utefter vad som säljs och 
inte.  
 
En annan viktig aspekt som samtliga butiker nämnde, för att minska svinnet, var att se över 
deras befintliga kylar. Kylarna i butiken drar mycket energi och det är därför viktigt att 
säkerställa att dessa är energisnåla och fungerar som de ska.  
 

“Det är viktigt med moderna kylar som håller kylan nere så att inga produkter förstörs på 

grund av det.” 

 

 - Butik 1  
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Det är viktigt att reglera temperaturerna för respektive produkt, för att undvika att något 
förstörs. Butik 3 förklarade att en kyl oftast innehåller en stor mängd produkter och därför blir 
det mycket kostsamt om en kyl skulle gå sönder. 
 
Butik 2 använder sig av ett kök i butiken som tillagar färdiga rätter som deras kunder kan köpa 
i deras delikatessdisk. Där kan även produkter som annars hade varit svårsålda i butik användas 
för att förhindra att de slängs i onödan.  
 
“Produkter som inte är snygga nog att säljas eller där bäst-före-datumet börjar närma sig kan 

användas i vårt kök så de inte slängs men ändå blir sålda”. 

 

 - Butik 2  

 

Butik 3 berättar att butiken informerar om svinnet varje vecka. Det är något som de vill 
uppmärksamma varje medarbetare om, för att inte förlora pengar på att stora volymer av 
produkter slängs.  
 
Bäst-före-datum 
Alla tre butiker nämner att bäst-före-datum sällan är ett problem för varken Arla mellanmjölk, 
Alpro Soya eller Alpro Mandeldryck. Detta på grund av stor omsättning på de produkterna 
samt att beställningssystemet fungerar väldigt bra. Faktumet att både Alpro Soya och 
Mandeldryck inte är färskvaror gör att hållbarheten är längre än för mejeriprodukter. Det är 
konsensus mellan alla butikerna att de produkter som vanligtvis är svårare att få sålda innan 
bäst-före-datum är smalare produkter.  
 
“Det kan vara laktosfria alternativ, någon sorts soygurt eller kanske någon fruktyoghurt där 

bäst-före-datumet blir ett problem.”  

 
- Butik 1 

 
Alla butiker berättar att när bäst-före-datumet börjar närma sig så kan butiken också välja att 
sänka priserna för att få dem sålda. 

 
“Vid stora volymer som närmar sig sitt bäst-före-datum säljs de ut till lägre pris. Vid låga 

volymer på billiga produkter tar det för lång tid att ändra priser i systemet och blir dyrare 

istället. Då slängs produkterna bara istället. Detta sker väldigt sällan på mejeriprodukter. ”  

 

- Butik 3 

 
Butik 3 berättar att eftersom beställningssystemet oftast förhindrar faktumet att bäst-före-
datumet närmar sig kan det vara den mänskliga faktorn som besitter en avgörande del i 
problemet. Manuella ändringar i beställningssystemet och att fel produkter “frontas” kan leda 
till att för många eller gamla produkter finns kvar i butiken. Butik 2 som har ett kök i butiken 
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använder de produkter där “bäst-före-datumet” börjar närma sig för att tillaga färdiga rätter 
som kunderna senare kan köpa.   
 
“Om det går att använda produkterna som snart passerat sitt bäst-före-datum i köket för våra 

färdigrätter så gör vi det. Annars försöker vi att se till att sänka priserna på dem så de blir 

sålda...”  

 

-Butik 2 

 
Trasiga produkter  
Butik 1 medger att om en produkt går sönder slängs de oftast, men detta enbart om 
förpackningen är bruten. Allt innehåll hälls ut i slasken först och sköljs ur med vatten innan de 
slängs.  
 

“Eftersom det ofta handlar om så små volymer slängs de bara i papperskorgen”. 

 

 -Butik 1  
 
Om förpackningen enbart är kantstött händer det att produkten används av personalen. Hos 
butik 3, som är en något större butik, finns det en “kross” som bryter ner förpackningen. Arla 
har skyldighet att ta tillbaka dåliga produkter, men detta blir för omständligt när det handlar 
om små volymer.  
 
Butik 2 berättar att hur butiken hanterar förpackningar som ska slängas beror på hur stor volym 
som behövs kasseras. Om det är stora mängder att kassera så är hanteringen noggrannare och 
allt källsorteras. Är det något enstaka paket eller förpackning som behövs slängas kastas de 
oftast i en papperskorg. Butik 3 påpekar att det är viktigt att dessa produkter ändå registreras i 
systemet för att förhindra fel i framtida beställningar.  
 

4.3 Strategier  
 
Nedanstående del är en sammanställning av den sista delen av intervju-formuläret som handlar 
om hur butikerna arbetar strategiskt med försäljning, placering av produkter i butik och (se 
bilaga 1).  
 
Centrala direktiv 
Alla de intervjuade butikerna är medvetna om att ICA har centrala miljömål, bland annat 
gällande att butikerna ska ha en viss mängd förnyelsebar energi. Både Butik 1 och 3 berättar 
att det kan vara svårt att implementera det i var enskild butik men att det gäller då att investera 
i exempelvis nya kylar som är mer miljövänliga. Butik 3 berättar vidare att det finns en kurs i 
hållbar utveckling som alla medarbetare är tvungna att ta. Butik 2 berättar att de är medvetna 
om miljömålen men att de inte direkt märks av i den dagliga verksamheten.  
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Placering av produkter i butik 
Varje enskild ICA-butik har möjlighet att bestämma placering och upplägg av sina butiker 
rapporterar alla tre butiker. Vidare nämner samtliga dock att ICA erbjuder hjälp i hur en butik 
ska placera sina produkter för att optimera sin försäljning. Butik 2 berättar att det exempelvis 
kan handla om att mejeriavdelningen ska placeras så långt in i butiken som möjligt, eftersom 
många kunder kommer till butiken just för att köpa mjölk.  
 

“...på detta vis blir kunderna exponerade till andra produkter i butiken och 

då köper de förhoppningsvis mer saker än bara mjölk.”  

- Butik 2  

 
Likaså placeras till exempel godis och olika snacks närmare kassan, av anledning att detta ofta 
är ett spontanköp.  
 
Butik 1 berättar att förändring av produkters placeringar oftast sker när butiken renoverar eller 
om prioriteringar i vad butiken helst vill sälja förändras. Butik 1 berättar vidare att butiken 
gärna väljer att lyssna på ICA:s experter eftersom deras råd brukar vara tillförlitliga. Butik 3 
medger att det i början ofta finns en tydlig bild över hur allt i butiken ska placeras, men att det 
ändras med tiden. Ofta har ledningen ett mål över hur produkter ska placeras men att det inte 
alltid följs under stressigare perioder då uppackning måste gå fortare än vanligt. Butik 3 berättar 
vidare att vissa delar av butiken ser likadan ut året om medan avdelningar som "frukt och grönt" 
har en stor variation i placering på grund av många “säsongsprodukter".  
 
Utbud och efterfrågan  
Vid frågan om huruvida efterfrågan av produkterna Arla Mellanmjölk, Alpro Soya och Alpro 
mandeldryck varierar under olika säsonger svarade samtliga butiker att de inte varierar mer än 
någon annan produkt. Butik 3 förklarade att vissa produkter säljs det mycket mer av under en 
kort period; till exempel julskinka. Den sortens variation i försäljningsvolymer existerar inte 
för Arla Mellanmjölk, Alpro Soya och Alpro Mandeldryck då de anses vara basvaror och köps 
in året om. Butik 3 berättar vidare att efterfrågan ibland kan sjunka under semesterperioder hos 
en del butiker. För andra butiker kan semesterperioder vara deras den primära inkomstkällan 
för året, och kvarvarande tid går bara ”plus minus noll”. 
 
Butik 1 berättar att efterfrågan av mjölksubstituten har ökat under de senaste åren och att det 
nästan blir ett problem i det avseendet att utbudet inte täcker efterfrågan. Ibland är det är till 
slut på de produkterna på centrallagret. Även butik 2 nämner att det är för stor efterfrågan på 
mjölksubstituten och tog upp Oatlys havremjölk som exempel. 
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“...eftersom Oatly inte alltid har möjlighet att producera tillräckligt med 

havredryck så finns det oftare underskott på den produkten. Men det är ju 

inte att vi själva väljer att ha underskott...”   

- Butik 2  

 
Butik 3 berättar att mejeriavdelningen inte har särskilt stora marginaler på deras produkter. Det 
måste dock alltid finnas tillräckligt utbud av till exempel mellanmjölk eftersom det alltid 
existerar en efterfrågan. Butik 1 berättar att eftersom mellanmjölk står för så stora volymer av 
försäljningen i butiken är det viktigt att det finns tillräcklig av den produkten för att hålla 
kunderna nöjda.  
 
Alla butiker anser att de hellre vill ha överskott på produkterna, snarare än att riskera att de tar 
slut. Butik 1 och 3 berättar dock att det finns knappa lagerutrymmen i butiken vilket betyder 
att även om produkter inte är färskvaror har inte butikerna kapacitet nog att förvara särskilt 
mycket utöver det som finns ute på hyllorna i butiken. 
 
Sortiment  
Sortiment är något som varje enskild butik får bestämma själva men ICA har ett centrallager 
som alla deras butiker kan beställa från och de tre intervjuade butikerna är alla överens om att 
det är ett enkelt alternativ för att beställa sina varor.  
 

 “Vi får själva välja vad vi har fört sortiment i butiken men det är väldigt 

smidigt att beställa från ICA:s centrallager” 

 - Butik 2.  

 
ICA har centrallager på olika orter i Sverige och för Stockholm som tillhör region öst, ligger 
centrallagret i Västerås. Vidare förklarar butik 3 att det är fritt för varje butik att beställa även 
från lokala leverantörer. Butik 1 berättar att det kan bli dyrt när det handlar om mindre 
leverantörer då fraktkostnader kan vara väldigt dyra och att det därför inte blir lönsamt för 
butiken att ta in de produkterna. 
 
Alla butiker berättar att de är måna om att vara lyhörda för önskemål från kunder och vilka 
produkter som för tillfället är “trendiga”. Butik 1 berättar att om ett önskemål bedöms vara 
potentiellt lönsamt för butiken så beställs den produkten in på prov. Butik 3 berättar att i sådana 
situationer blir det en chansning i vilken volym som ska beställas in eftersom det är svårt att 
bedöma efterfrågan på nya produkter.  
 

“Beroende på hur de nya produkterna sedan säljs görs en övervägning i 

om vi ska ha kvar dem i vårt sortiment eller inte...”  

- Butik 1 
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Kampanjpriser 
När det kommer till kampanjpriser berättar alla tre intervjuade butiker att en del kampanjpriser 
gäller för alla ICA butiker inom ICA-koncernen; det är oftast de som visas i Tv-reklamen. 
Vidare finns det kampanjpriser som är specifika för de olika “ICA-profilerna” berättar butik 3. 
Det betyder att alla ICA Supermarket har samma kampanjer. Butikerna får information kring 
vilka produkter som det ska vara kampanjpris på fyra veckor innan kampanjstart. Butik 3 
berättar vidare att det är upp till varje enskild butik att se till att beställa in tillräckligt med 
produkter för den kampanjen. Viktigt är dock att det inte heller ska bli för mycket över efter 
kampanjens slut.   
 
“Det är viktigt att kampanjprodukterna aldrig tar slut före kampanjen är slut. Om det händer 

kan vi få många missnöjda kunder, och det vill vi ju inte ha.”  

 

- Butik 3 
 
Det finns även rum för varje butik att ha några egna extra erbjudanden för att locka kunder 
berättar butik 1. Generellt ser handlaren över vilka produkter som har högst marginal, och vad 
som kan tänkas vara populärt hos kunderna. Ofta handlar det att ta fram extrapriser som får in 
kunder i butiken berättar samtliga butiker. 
 
När det gäller produkter som mjölk, mandelmjölk eller sojamjölk förklarar samtliga intervjuade 
butiker att de av den anledningen inte behöver ha kampanjer eftersom kunder ändå köper de 
produkterna när de är i butiken.  
 
“Erbjudanden sker generellt inte på basvaror såsom mellanmjölk. Dessa produkter är en del 

av bassortimentet, och säljer sig själva.”   

 

- Butik 1 

 
Vidare förklarar butik 1 att eftersom det dessutom många gånger finns ett begränsat utbud av 
Alpro mandeldryck och Alpro Soya är det inte optimalt att ha kampanj på de produkterna. Det 
handlar snarare att marknadsföra nya eller smalare produkter.  
 
Vem som tar beslut om den enskilda butikens kampanjpriser beror mycket på ledningen i var 
butik berättar både butik 2 och 3. Ibland vill den högsta chefen i butiken bestämma alla 
kampanjvaror, samtidigt låter andra varje avdelningsansvarig förhandla och bestämma 
kampanjprodukter. Butik 1 berättar att det geografiska läget har stor betydelse för vilka 
produkter de väljer att marknadsföra. För dem är viktigt att erbjuda mycket ekologiskt och 
eftersom det alltid går åt, har de ofta extrapris på det. 
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5. DISKUSSION 
 
5.1 Arbetet mot svinn 
 
Det framkom tydligt av de tre butikerna som intervjuades att de aktivt försöker arbeta mot 
svinn. Det var dock tydligt att arbetet för att minska svinnet främst berodde på dess inverkan 
på butikens lönsamhet. När svinn förklarades under intervjuerna låg fokus på att minska svinnet 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det förklarades att allt handlar marginaler och 
hållbarhetsperspektivet inte är något som egentligen inte tas i beaktning så länge butiken 
fortsätter att tjäna pengar. Ur butikernas perspektiv är matsvinnet att “slänga pengar”.  Även 
om det kanske indirekt blir en tjänst för miljön kan det fortfarande ses som ett problem att det 
inte görs av rätt anledning och att butikernas fokus är såpass singulärt på marginalerna. I det 
stora hela blir dock slutresultatet detsamma och minskat svinn leder till mindre miljöbelastning. 
Vad beträffar de undersökta produkterna Arla Mellanmjölk, Alpro Soya och Alpro 
Mandeldryck tillförde den kvantitativa datainsamlingen inte särskilt mycket information mer 
än att visa att svinnet för dessa produkter inte var ett problem.  
 
Butikernas automatiska beställningssystem var något alla butiker ansåg underlättade avsevärt 
i arbetet för att minska svinnet. Butikerna nämnde att den mänskliga faktorn är det som 
påverkar svinnet mest. Saker tappas alternativt placeras fel, utefter datum, vilket i sin tur leder 
till att produkten går sönder eller blir dålig. Manuella ändringar i beställningssystemet kan även 
leda till svinn i samband med att ändringarna är en gissning på hur stor efterfrågan på en viss 
produkt kommer vara.  
 
Även ett datasystem har dock svagheter. Det är exempelvis svårt för en dator att inse den 
inverkan en nyhetsrapport i media kan ha på en speciell produkt. I samband med en sådan 
händelse kan efterfrågan minska avsevärt utan att datasystemet uppfattat att kommande 
beställningar måste justeras. Även när nya produkter har lagts till i sortimentet behöver en 
människa ta beslut om hur stor volym som förväntas beställas in. Detta beror på att produkten 
fortfarande är okänd för datasystemet. En fråga som kan ställas är huruvida det stora svinnet 
som existerar för nya produkter beror på att det är människor som sköter de beställningarna. 
En algoritm, som utgått från liknande produkter och försäljningsstatistik från när de 
introducerades i sortimentet, hade kanske varit möjligt att utveckla för sådana situationer. Det 
automatiska beställningssystemet är dock oftast fördelaktigt att använda eftersom det kan ta 
rationella beslut grundade på mer data än vad en människa har förmåga till att göra.  
 
5.2 Strategier 
 
Det fanns i princip inga skilda försäljningsstrategier för Arla Mellanmjölk, Alpro Soya eller 
Alpro mandeldryck. De tre produkter är alla basprodukter och behövs i samband med det inte 
marknadsföras eller exponeras på något speciellt vis. Butikerna hade inte heller någon avsikt 
att påverka sina kunder till att välja någon mjölk framför en annan. Det var viktigast att 
fokusera på den produkt med störst marginal eller som såldes mest. Det blir således en fråga 
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om vad som faktiskt kommer kunna förändra försäljningsration av mjölk och mjölksubstitut. 
Eftersom matbutikernas mål är att gå i vinst är kanske konsumenterna de enda som kan initiera 
en förändring. Genom en minskad efterfrågan på komjölk och ökad efterfrågan på de övriga 
mjölksubstituten, kommer miljöbelastningen från mjölkdrycker förmodligen att minska.  
 
Överkonsumtionen i samhället är ett faktum och eftersom det finns studier på att människor 
köper mer vid sänkta priser kan det diskuteras huruvida kampanjer faktiskt är en bra strategi 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Binkley and Chen, 2016). Det blev känt från intervjuerna att 
vid kampanjpriser köper butiken in större volymer av just de varorna. Det leder följaktligen till 
en större konsumtion alternativ mer spill. Eftersom kampanjvaror existerar för att locka 
kunderna till butiken och har minimal marginal på dessa varor, skulle det kunna ifrågasättas 
om det verkligen är en hållbar strategi och vilket ansvar butikerna har. Samtidigt skulle 
butikerna kunna välja att ha kampanjer på mer hållbara eller miljövänliga produkter och 
följaktligen få kunderna att omedvetet göra miljöfördelaktiga val. Det grundar sig dock i att 
kunderna avstår från att köpa de tidigare planerade produkterna och inte köper båda. Potentiellt 
skulle butiker på så vis kunna minska på sin miljöpåverkan genom att se över sina kampanjer. 
 
5.3 Spill av mjölk i ett större perspektiv  
 
I denna studie framkom det att spillet från mjölk var näst intill obefintlig för den valda 
produkten. Det var andra produkter på mejeriavdelningen som var mer problematiska. En 
tidigare studie som gjordes mellan 2010 och 2012 på 6 stycken medelstora Willys-butiker i 
Uppsala (mellan 2300–4900 kvadratmeter) visade att spillet av mellanmjölk under det 
tidsspannet låg på 7,7% (Scholz et al., 2015). Felaktiga leveranser av produkter är dock 
inkluderat som matsvinn i Scholz studie (2015) vilket det inte är i denna studie. Att butikerna 
som undersöktes var större i Scholz studie och dessutom utfördes på ett annat geografiskt 
område kan även ha betydelse för att resultaten mellan de två studierna skiljer sig. Det har i 
andra studier visat sig vara svårt att mäta spillet på mjölk i matbutiker på grund av stora 
variationer butiker sinsemellan, och därför har inte några säkra slutsatser kunnat dras (Brancoli, 
Rousta & Bolton, 2017). 
 
I ett större perspektiv finns det studier på det totala spillet under mejeriprodukters 
livscykel.Eftersom metoden för hur mjölk kasseras varierar; speciellt i hushållen har det visat 
sig vara svårt att mäta exakt hur mycket av den totala mjölkproduktionen som går till spill 
(Ridoutt et al., 2014). Tidigare studier som gjorts inom ämnet är dessutom svåra att jämföra 
eftersom det skiljer sig vad som definieras som spill. Följaktligen skiljer sig innehållet i 
studierna också.  En tidigare studie som gjorts på den Kenyanska mjölkproduktionen visade att 
det totala spillet i hela matförsörjningskedjan var 7% (Tostivint et al., 2017). I Pakistan gjordes 
en annan studie på spillet för olika mejeriprodukter där det totala spillet från mjölkproduktionen 
estimerades till 1,4% (Tostivint et al., 2017). I Australien gjordes en studie över mängden 
mejeriprodukter som resulterade i spill vilket beräknades vara ca 29% av den producerade 
mängden (Ridoutt et al., 2014). Det är tydligt att det finns stora variationer länder sinsemellan, 
även om den sistnämnda studiens resultat inte specifikt var på spill av mjölk utan alla 
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producerade mejeriprodukter. För studien som gjordes i Pakistan förklarades det låga svinnet 
med att det finns religiösa värderingar i mejeriprodukter, därav anses det vara fel att slänga 
(Tostivint et al., 2017). Detta kan tolkas som att arbetet för att minska matsvinn runt om i 
världen förmodligen behöver anpassas till befintlig kultur i landet.  
I en fransk studie som gjordes gick 1% av all producerad mjölk till spillo under 
mjölkframtagningen (Tostivint et al., 2017). Därför skulle ett ökat fokus på svinnet vid 
mjölkframtagningen kunna leda till en betydande minskning av det totala mjölksvinnet.  Mjölk 
produceras i stora volymer och därför skulle en liten procentuell minskning i matsvinn kunna 
innebära stora förändringar i hur mycket som slängs.  
 
För de nya mjölksubstituten har inga tidigare studier påträffats där det totala spillet mäts. 
 
5.4 Miljö och etik 
 
Genom att jämföra figur 2,3 och 4 går det att se att mjölksubstitutens försäljning fortfarande är 
mycket mindre än vanlig mellanmjölk. Det kan bero på att utbudet inte är lika stort för dessa 
mjölkdrycker som för vanlig komjölk, dessutom är mjölksubstituten fortfarande relativt nya på 
marknaden. Om utbudet inte skulle vara begränsat, utan försäljningen skulle kunna öka 
exponentiellt i hela världen, hade förmodligen problemområden för mjölksubstitutens 
produktion varit mer omdiskuterade. Även om svinn inte är inräknat i livscykelanalyserna så 
är det tydligt från tabell 1 att komjölk påverkar miljön genom utsläpp av koldioxid betydligt 
mer än både mandel- och sojadryck. Dock går det att diskutera utifrån andra aspekter än 
hållbarhet vad som är bäst av de tre produkterna. Soja- och mandeldryck transporteras långa 
avstånd för att hamna på kolonialavdelningen på ICA medan Arlas produkter tillverkas på 
gårdar i Sverige. Arbetsförhållanden för de som arbetar med sojabönor är omdiskuterat 
samtidigt som mjölkkornas välmående kan ifrågasättas (Wwf.panda.org, u.å.). Vidare torkar 
produktionen av mandelmjölken ut marken i Kalifornien vilket påverkar de som bor där 
avsevärt (Food Processing Technology, u.å.). Det är alltså väldigt subjektivt vad som är att 
föredra. Traditionellt räknat till koldioxidutsläpp är komjölk det som påverkar mest, men de 
andra produkterna kan ha förödande konsekvenser ur andra perspektiv. Det optimala 
mjölksubstitutet skulle behöva vara närproducerat, miljöneutralt och med goda 
arbetsförhållanden. Risken med ett sådant alternativ är att det kan bli väldigt kostsamt för 
konsumenten. 
 
Eftersom svinnet för de studerade produkterna var väldigt lågt kan en fråga vara; var matbutiker 
faktiskt kan minska sin miljöpåverkan? Transporterna från Arla och centrallagret sker mellan 
4–6 dagar i veckan och detta är något som kan vara en onödig miljöbelastning. Färre 
leveranstillfällen hade potentiellt kunnat vara till fördel för miljön men skulle även kunnat leda 
till ett större svinn eftersom det finns mer utrymme för mänskliga fel. För mandel- och 
sojadrycken som inte är färskvaror, och har längre hållbarhetstid, hade det inte varit så stora 
problem. För komjölken däremot, som är en färskvara, hade risken för svinn kunnat öka. 
Butikerna påpekade dock även att det inte finns lagerutrymme i nuläget i butikerna, vilket även 
det hade behövt ändras på för att möjliggöra färre leveranser i veckan.  
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Intervjuerna gav även en bild av butikernas strategier när det kom till försäljning och 
miljöarbete. Att ICA:s centrala miljömål, som dels finns beskrivna på deras hemsida, men även 
blev nämnda under intervjuerna, var svåra att implementera i de enskilda butikerna är något 
som ICA-gruppen bör se som ett problem. Det finns en viss obrydd inställning kring dessa 
centrala mål och det är ett tecken på att visionen som finns centralt kanske inte genomsyrar 
hela organisationen. Faktumet att varje ICA butik är fristående kan vara både till fördel och 
nackdel i detta avseende. Å ena sidan vill butiken optimera sin lönsamhet och det därför inte 
prioriterar miljöfrågor, vilket matkedjor som är styrda centralt kanske gör. Å andra sidan ökar 
sannolikheten att se alla små förbättringsmöjligheter i butiken, och i kombination med en 
proaktiv ledning, kan detta ge bättre resultat än för centralt styrda livsmedelsbutiker som missar 
detta. Vad ICA-koncernen hade kunnat göra är att fastställa miljökrav på sina butiker och se 
till att dessa följs och att belöna de butiker som gör bra ifrån sig i arbetet för miljön.  
 
5.5 Brister i studien och förslag för framtida studier 
 
Eftersom det framkom att det inte fanns så mycket svinn på de produkter som hade valts för att 
undersökas i detta arbete, hade det varit intressant att undersöka andra produkter som eventuellt 
har ett större svinn. I intervjuerna som gjordes nämndes det att svinn främst finns på frukt och 
grönt i matbutiken. På mejeriavdelningen var fruktyoghurt, nya produkter, samt i allmänhet 
“smala produkter” de varor som stod för majoriteten av svinn. Anledningen till att sådana 
produkter inte valdes i detta arbete berodde främst på det inte finns många livscykelanalyser 
på smalare, alternativt nya produkter på marknaden. En befintlig livscykelanalys hade varit 
väsentligt för att ställa produkternas svinn relativt resterande del av produktens miljöpåverkan. 
Det hade varit optimalt att titta på en produkt som hade mer svinn och en befintlig 
livscykelanalys för att ha möjlighet att se hur mycket svinnet bidrar till den totala 
miljöpåverkan i produktens livscykel.  
 
Eftersom datainsamlingen kom från relativt få butiker är det svårt att säkerställa att samma 
resultat hade upprepat sig om fler butiker hade deltagit, alternativt om samma undersökning 
gjorts under ett annat tidsspann med andra butiker. Det vore fördelaktigt för ett framtida arbete 
att få fler butiker att delta i studien och under en längre tidsperiod för att förbättra arbetets 
reliabilitet.  Det skulle även vara intressant att göra en studie över en större geografisk zon, 
istället för enbart på Södermalm. En annan infallsvinkel hade kunnat vara att studera olika 
storlekar på ICA-butiker för att se om deras arbete skiljer sig åt beroende på storlek. Vidare 
hade det varit intressant att studera flera butikskedjor vilka potentiellt hade haft helt andra 
siffror och arbetsmetoder. Det finns mycket förbättringspotential för denna studie.  
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6. SLUTSATS  
 

6.1 Hur matbutiker i Stockholm arbetar med svinn av mjölk och mjölksubstitut 
 
Få butiker har något nämnvärt svinn för produkterna Arla mellanmjölk, Alpro mandeldryck 
och Alpro Soya. Det beror främst på att dessa produkter är basprodukter, som det finns ständig 
efterfrågan på och vars försäljning inte varierar särskilt mycket under året. Matbutikerna som 
intervjuades arbetade mycket för att hålla sitt matsvinn lågt då det är väldigt dyrt för en butik 
att slänga mat. Butikerna använde sig av ett automatiskt beställningssystem, som använde sig 
av statistik på tidigare årsförsäljning, för att estimera hur stor efterfrågan på en specifik produkt 
kommer vara. Utan det systemet skulle förmodligen en betydligt större andel mjölk och 
mjölksubstitutprodukter slängas. Kontinuerlig inventering, för att kontrollera att datasystemets 
information stämmer överens med det som står på hyllan, kan förhindra att felaktiga 
beställningar görs. Ytterligare åtaganden som görs för att minimera onödigt svinn är att 
kontinuerligt se över butikens sortiment. Om det inte längre finns efterfrågan på en produkt 
finns det inte någon anledning att ha kvar den i sortimentet  
 
De produkter som faktiskt närmar sig sitt bäst-före-datum är oftast nyare eller "smalare 
produkter" till exempel laktosfria produkter eller fruktyoghurt. Annars är frukt och grönt den 
avdelning som har störst mängd matsvinn (mätt i vikt). Matbutikerna försöker använda de 
produkter som börjar bli gamla eller som blivit kantstötta. Detta görs genom att använda 
produkten i personalköket alternativt för matlagning till färdigrätter som senare kan säljas i 
butiken. Priset reduceras på produkter som inte kan användas på annat vis. Att slänga produkten 
var sista alternativet för butikerna. 
 
Efter en jämförelse av livscykeln för komjölk, mandeldryck och sojamjölk slogs det fast att 
vanlig komjölk har den största miljöpåverkan utifrån perspektivet “utsläpp av koldioxid”. 
Svinnet från matbutikerna hade ingen märkbar påverkan på de tidigare framtagna LCA:erna. 
  
6.2 Det strategiska arbetet för att sälja de olika mjölk och mjölksubstitut-
produkterna.  
 
Matbutikerna gör ingen ansträngning i att försöka sälja någon av mjölk eller mjölksubstituten 
mer än någon annan. På grund av att de är basprodukter så anser butikerna att mjölkdryckerna 
i princip säljer sig själva. Det är snarare ett problem att efterfrågan på mandeldrycken och 
sojadryckens har ökat så ansenligt, då det inte alltid finns tillräckligt i utbud. Det betyder också 
att det inte är aktuellt att ha kampanjer på dessa varor eftersom matbutiker aldrig vill riskera 
att få slut på sina kampanjvaror under kampanjperioden. 
 
Hur butiken exponerar produkterna är väsentligt för deras försäljning. Det är fritt för butikerna 
att välja hur de placerar produkterna men ICA centralt erbjuder experter till butiker som 
vägleder hur de kan “inreda” butikerna för att optimera försäljningen. Det är lönsamheten som 
står i fokus och det är produkterna med störst marginal som butikerna vill sälja. Det kan komma 
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att se annorlunda ut i framtiden, men det kommer förmodligen bero på ändringar av lagar och 
regleringar eller att fler kunder prioriterar miljöfrågor framför priset. Butikerna är i slutändan 
en affärsverksamhet vars mål är att tjäna pengar. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1.  

 
Intervjufrågor:  
Följande frågor var med under samtliga intervjuer: Dessa är anpassade för att fråga om 
svinnet och strategier som varje butik arbetar utefter.  
 
Allmänt 
●  Hur många leveranser och hur ofta får ni dem av Arlas mellanmjölk och Alpros Soya 

och mandelmjölk? 
 
Svinn 
● Arbetar ni på något visst vis för att minska ert svinn (generellt sett)? 
● När produkten närmar sig sitt Bäst-före-datum, agerar ni på något vis för att den ska 

bli såld? 
● Hur hanterar ni produkter som faktiskt går sönder eller blir dåliga? 
● Jobbar ni på något sätt för att minska miljöbelastningen? 
● Om något faktiskt slängs från mejeriavdelningen - vilka produkter handlar det om då?  

 
Strategi  
● Har Ica några centrala miljömål som styr hur ni arbetar (och hur påverkar det då)? 
● Får ni som enskild butik bestämma hur produkterna är placerade i butiken och i så fall 

har ni haft någon särskild strategi kring det? 
● Om efterfrågan sviktar (ökar/minskar) går ni då in manuellt och ändrar eller hur 

arbetar ni kring det? 
● Vill ni som butik sälja mer av någon särskild produkt? 
● Väljer ni att ha överskott av någon produkt för att eventuellt sälja mer? 
● Är ni medvetna om kundernas önskemål? 
● Hur går det till när ni bestämmer ert sortiment? 
● Har ni någonsin kampanjer eller annan marknadsföring av dessa specifika produkter? 
● Bestämmer ni själva era kampanjpriser? 
● Har det skett någon förändring i hur ni arbetar med inköp och marknadsföring under 

de senaste åren? 
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