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Sammanfattning 

Svinn är ett allmänt problem inom livsmedelshandeln och något som har en 

ekonomisk konsekvens för butiksledet såväl som en negativ miljöpåverkan. 

Studiens syfte har varit att kartlägga storleken på svinnet hos företaget Mathem samt 

identifiera de faktorer som orsakar detta svinn. Vidare har studien sett över åtgärder 

som Mathem kan använda sig av för att sänka sina svinnivåer samt kartlagt vilka 

produkter som är lämpliga att fokusera dessa åtgärder på. Studien har bland annat 

avgränsats till att endast undersöka kategorin färskvaror. 

Studien fann att Mathems svinnivåer inom kategorin färskvaror låg på 2,82 procent i 

genomsnitt under den studerade perioden och 8,67 procent för färskvaror med en 

garantitid på tre dagar. Vidare så kunde studien identifiera ett femtontal produkter 

som stod för den betydande delen svinn inom färskvaror med en garantitid på tre 

dagar. Studien föreslog att dessa artiklar var de som Mathem främst skulle fokusera 

på för att minska sitt svinn. 

De faktorer studien identifierade inom Mathems logistikprocess som orsakade svinn 

låg främst inom prognostisering, inköp, kampanjhantering, inlagring, samt 

plockning. De främsta svinnreducerande åtgärder som studien identifierade var en 

mer skräddarsydd prognosmetod som går ner på produktnivå samt tar hänsyn till 

säsongsvariationerna. En investering i ett större lagringsutrymme för att öka 

hanteringseffektiviteten. Reduktion av saldofelen som finns i lagret vilket bland annat 

genererar över- och underköp.  
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Abstract 

Waste is a common problem in the food industry and something that has a negative 

economical consequence for companies but also a negative impact on the 

environment.   

The study found that the waste levels for Mathem were at 2,82 percent average for 

perishable goods and 8,67 percent average for perishable goods with a guarantee time 

of three days. The study could also identify 15 products that were responsible for the 

largest part of the waste at Mathem, The study suggests that the work to reduce the 

waste levels should focus on these products to start with. 

The causes of the waste at Mathem that the study could identify were mainly in the 

areas of forecasting, purchasing, campaign management, goods receiving, storage 

and retrieving. The primary waste reducing action that the study identified was a 

more exact and detailed forecast model on a product level. Also the study found that 

Mathem needs to get their balance error in order as it is among other things 

generating errors for the purchasing system.  
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1.0 Inledning 
 

Det här kapitlet inleder med en bakgrund till studiens uppkomst som sedan kokas 

ned till en problembeskrivning. Vidare kommer studiens syfte, frågeställningar, 

avgränsningar, definitioner och vidare disposition presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Livsmedelsproduktion har under de senaste 50 åren gått igenom en enorm utveckling 

för att klara av att föda den snabbt växande befolkningen i världen. Storskalighet och 

nya effektiva bekämpningsmedel i jordbruket har gjort att mer mat än någonsin 

produceras och naturresurser förbrukas i snabb takt (Lindbom, Esbjörnsson, 

Forsman, Gustavsson & Sundström, 2013). 

Den svenska livsmedelshanteringen svarar för en betydande del av vår negativa 

miljöpåverkan. Ungefär en fjärdedel av svenskarnas utsläpp av växthusgaser kommer 

från vår livsmedelsproduktion därutöver bidrar den till övergödning, spridning av 

miljöfarliga kemikalier och utsläpp av fossila bränslen (Strid, Eriksson, Fogelberg & 

Hernant, 2013). 

 

Ett effektivt sätt att minska miljöbelastningen från livsmedelssektorn är att minimera 

dess svinn, mat som slängs utan att förtäras har haft en negativ miljöpåverkan helt 

till ingen nytta. Enligt beräkningar gjorda av Save Food Initiative så skulle en 

minskning på 25 procent av världens totala livsmedelssvinn motsvara mängden mat 

som behövs för att råda bot på världssvälten (Candy Industry, 2014).  

Enligt Eriksson & Strid (2012) finns det en stor potential att minska svinnet inom 

butiksledet främst eftersom butiken ligger långt fram i kedjan, varorna har då gått 

igenom fler delprocesser och därmed utnyttjat mer resurser. Trots att 

livsmedelssvinn i butikskedjan inte står för den största andelen av livsmedelssvinn så 

uppgår den årligen till cirka 125 000 ton i Sverige (Schütt och Strid, 2013). 

Även fast livsmedelssvinn är en relativt stor kostnadspost i många butiker så ses den 

generellt sätt som ett nödvändigt ont. Den hårda konkurrensen om kunderna gör att 

butiksägare måste fylla hyllorna i ett presentationssyfte fastän de vet att allt inte 

kommer bli sålt, detta kallas butikens dilemma. (Eriksson & Strid 2011) 

I dagsläget finns det ett fåtal studier som tar upp livsmedelssvinn i fysiska butiker, 

där man främst har försökt kartlägga storleken på svinnet. Men somliga studier har 

också tagit fram förbättringsförslag på området. (Eriksson & Strid, 2011). Dock har 

ingen studie gjorts på den kraftigt växande handeln med mat på internet. Enligt 

branschorganisationen Svensk distanshandel växte försäljningen av mat på nätet 
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med 30 procent från år 2012 till 2013, svenskarna handlade då mat på internet för 

cirka 2,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en procent av den totala 

livsmedelsförsäljningen (svensk distanshandel, 2013).  

Den här trenden tycks inte minska snarare tvärtom, och vilka konsekvenser det har 

för livsmedelssvinnet är således oklart. 

En av de största aktörerna i Sverige med handel av mat över internet är Mathem.  

Företaget som grundades år 2009 är en fullsorterad matbutik som även erbjuder 

färdiga middagslösningar med recept (Mathem, 2014). Trots att Mathem använder 

sig av ett nytt och modernt sätt att tillhandahålla och distribuera matvaror så har 

man i likhet med den fysiska butiken problem med livsmedelssvinn.  

Eftersom livsmedelssvinn i butiksledet har en stor negativ miljöpåverkan samtidigt 

som det minskar lönsamheten för butiksägare så anser vi att det är viktigt att denna 

del i logistikprocessen sker så effektivt som möjligt.   

 

1.2 Problembeskrivning 

 
Svinn är alltså ett allmänt problem inom livsmedelsbranschen och bidrar till minskad 

lönsamhet och en ökad negativ miljöpåverkan, detta är även fallet för Mathem som 

önskar minska sitt svinn och därigenom höja sin lönsamhet och minska företagets 

negativa miljöpåverkan. Eftersom Mathem befinner sig på en marknad som med all 

sannolikhet kommer konkurrensutsättas allt mer, med bland annat matvarujätten 

ICA:s planer på att lansera sin egen internetbutik, så menar vi att det kommer bli allt 

viktigare att aktivt arbetA mot ett lägre svinn. 

Vidare pekar utvecklingen mot att konsumenternas miljömedvetenhet ökar, vilket 

kan komma att gagna de aktörer som kan stoltsera med en låg andel svinn och 

därmed en mindre negativ miljöpåverkan. 

Idag råder det en brist på studier som undersöker livsmedelssvinn i matvarubutiker 

på internet. Dock finns det en handfull större studier som har undersökt fysiska 

matbutikers svinn. 

 

1.3 Syfte 

 
Studiens huvudsyfte är att ge rekommendationer på hur Mathem mest effektivt kan 

reducera sitt svinn i kategorin färskvaror utan att negativt påverka deras servicegrad 

till kunden.  

 

För att kunna uppnå ovannämnda syfte finner vi det även nödvändigt att kartlägga 

storleken på svinnet inom kategorin färskvaror hos Mathem och bestämma vilka 

artiklar de svinnreducerande åtgärderna främst bör inrikta sig mot. För att finna 
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vilka faktorer som ger upphov till att svinn uppstår ämnar vi att undersöka Mathems 

anskaffnings- och lagringsprocess. 

Vi hoppas även att andra företag inom livsmedelsindustrin som befinner sig i samma 

situation kan få nytta av denna studies resultat. 

 

1.4 Frågeställning 

 
Detta syfte har lett oss till följande frågeställningar. 

1.4.1 Delfrågor 

 

 

 

 

1.4.2 Huvudfråga 

 

 
 

1 
• Hur stort är Mathems svinn för kategorin färskvaror? 

 

2 
• Vilka färskvaruprodukter är mest lämpliga att fokusera 

svinnreducerande åtgärder mot? 

3 
• Vilka faktorer ger upphov till Mathems svinn inom 

färskvarukategorin? 

• Hur kan Mathem reducera svinnet inom 
färskvarukategorin utan att negativt påverka dess 
servicegrad gentemot kunderna? 
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1.5 Avgränsningar 
 

Vi har avgränsat vår studie till att endast studera Mathems anläggning i Bromma, 

Stockholm. Den här avgränsningen har varit nödvändig då vi inte har haft tillräckligt 

med tid eller resurser för att genomföra en flerfallstudie och inkludera Mathems 

andra anläggningar, något som vi annars tror hade varit intressant att inkludera. 

Det svinn av varor som sker hos extern part såsom hos kund eller leverantör tas inte 

med i beaktning. Svinn kan ske i alla led av värdekedjan men då vårt syfte med 

arbetet främst är att minska svinnet hos Mathem har det inte varit relevant att titta 

på svinn som sker utanför undersökningsföretagets verksamhet och kontroll. Vidare 

har vi endast undersökt det registrerade svinnet hos Mathem, oregistrerat svinn 

förekommer med stor sannolikhet men det har inte varit något som vi haft resurser 

till att ha med i beaktan vid studiens genomförande. 

 

Studien har avgränsats till att fokusera på färskvarusortimentet hos Mathem. 

Färskvarorna är dem som svinnas allra mest då de har korta hållbarhetstider. I 

samråd med Mathem valde vi att göra ytterligare en avgränsning då vi exkluderade 

grönsaks- och brödsortimentet från studien, på grund av svårighet att få access till 

personal på grönsaksavdelningen och att brödsortimentet är leverantörsstyrt och 

därmed belastas inte Mathem av bröd-svinn. 

 

1.6 Definitioner 

Bäst-före-datum 

Bäst-före-datum är en rekommendation, men det går ofta att äta ett livsmedel flera 

dagar till om det har förvarats rätt och i obruten förpackning. 

Färskvara 

Vi har valt att använda oss av Donselaar, Woensel, Broekmeulen & Fransoo (2006) 

definition av färskvaror, de menar att en vara som kräver särskilda 

lagringsförhållanden för att bromsa dess försämringsgrad ska klassas som en 

färskvara. 

Färskvara-3 

I studien kommer vi att behandla varor som vi kallar färskvara-3. Det är färskvaror 

som Mathem garanterat sina kunder har minst tre dagar kvar till sista 

förbrukningsdag när kunden erhåller varan. 

Krediteringsvinn 

Sådant svinn som uppstår då en butik reklamerar varor på grund av bristfällig 

kvalitet vid leverans. 
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Livsmedelssvinn 

Sådant svinn som hade kunnat förtäras om livsmedlet hade hanteras annorlunda.  

Sista förbrukningsdag 

Sista förbrukningsdag gäller för känsliga livsmedel som är olämpliga att äta efter ett 

visst datum – exempelvis köttfärs, färsk fisk, rå kyckling och korv. 

 

1.7 Studiens disposition 
 

1.0 Inledning 

Bakgrund till studiens uppkomst som sedan kokas ned till en problembeskrivning. 

Vidare kommer studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar, definitioner och 

disposition presenteras. 

2.0 Metod 

Redogörelse för hur studien är genomförd samt vilka val metodologiska val vi gjort, 

vidare för vi även en diskussion angående studiens sanningskriterier.  

 

3.0 Teoretisk referensram och tidigare studier 

Presentation av tidigare studier som är gjorda med inriktning på livsmedelssvinn i 

butiksledet samt andra mer vedertagna teorier som vi har använt oss av i studien för 

att lösa de frågeställningar studien ämnar besvara. 

 

4.0 Empiri 

Nulägesbeskrivning över hur Mathems prognos, inköps och lagrings process ser ut. Vi 

kommer även redogöra för vilka svinnstorlekar Mathem har idag på 

färskvarusortimentet samt beskriva några av de mest framträdande 

managementbeslut som påverkar svinn-nivåerna. 

 

5.0 Analys 

I det här kapitlet ställs vår teoretiska referensram mot vår insamlade empiri. Vi 

kommer även göra en jämförelse mellan tidigare studier på ämnet och det resultat 

som vi fått fram. 

 

6.0 Slutdiskussion 

I det här kapitlet besvaras studiens frågeställningar genom författarnas tolkningar av 

det resultat som tagits fram från analyskapitlet. Här presenteras även våra 

rekommendationer till Mathem. 
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2.0 Metod 
 

I detta avsnitt presenterar vi hur studien är genomförd samt vilka val vi har gjort 

inom olika metodologiska frågor, vidare för vi även en diskussion angående studiens 

sanningskriterier.  

 

2.1 Abduktiv forskningsansats 

 

Patel & Davidsson (2011) beskriver att forskning handlar om att relatera teori och 

verklighet till varandra. Arbetet med att just relatera teori med empiri ser olika ut 

beroende på vilken ansats forskaren arbetar efter. De två vanligaste ansatserna är 

enligt Bryman & Bell (2013) deduktion och induktion, flera andra metodologiska 

författare såsom Patel & Davidsson (2011) och Alvesson & Sköldberg (2008) redogör 

även för en tredje ansats som är en kombination av de bägge nämligen abduktion. 

 

Den deduktiva forskningsansatsen utgår ifrån befintliga teorier för att dra slutsatser 

om enskilda fall. Det empiriska materialets syfte är att bekräfta eller omkullkasta 

redan existerande teorier (Bryman & Bell, 2013).  

Teori -> Resultat 

Den induktiva forskningsansatsen har en omvänd koppling gentemot deduktion och 

utgår istället ifrån empirin för att formulera nya teorier, det empiriska materialet 

utgör grunden till skapandet av nya teorier (Bryman & Bell, 2013). 

Resultat  -> Teori 

Den abduktiva forskningsansatsen är en kombination av både induktion och 

deduktion (Patel & Davidsson, 2011). Vid abduktion börjar forskningsarbetet 

induktivt genom att man skapar sig en teoretisk referensram som man tror ska passa 

in på det studerande fenomenet. Sedan antar arbetet ett deduktivt mönster då man 

utifrån valda teorier skapar hypoteser som testas på verkligheten. Under 

forskningsprocessen fortgång kan sedan olika teorier testas och empiri omtolkas 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

2.1.1 Tankar vid val av abduktiv forskningsansats 

 

Vi har valt att använda oss av en abduktiv forskningsansats i den här studien då vi 

anser att det ger oss bäst förutsättningar att på ett bra sätt svara upp till studiens 

syfte. Den abduktiva forskningsansatsen gav oss möjligheten att tidigt utforma en 

teoretisk referensram. I det första skedet valde vi att ha med flertalet teorier som 

tidigare studier visat påverkar svinn rent generellt. Under arbetets gång har vi sedan 

kunnat gå tillbaka till ”ritbordet” och lyfta ut de teorier som inte alls passade in på 

vårt studieobjekt likväl som att slå fast de teorier som visade sig vara av stor 
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betydelse. Det här växelspelet har naturligtvis även speglat av sig på hur vi utformade 

våra intervjumallar och observationer samt tolkningen av erhållen empiriska data, 

vilket är något som Alvesson & Sköldberg (2008) menar är den främsta fördelen med 

abduktion, då den här typen av alternering mellan teori och empiri ger en större 

förståelse kring det studerande fenomenet. 

 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
 

Flera metodologiförfattare bland annat Bryman & Bell (2013) och Yin (2007) 

särskiljer mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Bryman & Bell 

(2013) menar att det är viktigt att åtskilja dessa två metoder då det finns flera reella 

skillnader på hur en studie genomförs som är direkt kopplade till vilken av de två 

forskningsmetoder forskaren utgår ifrån.  

 

Kvantitativ forskning har ett långt och nära släktskap till naturvetenskapen och 

lägger tonvikten på kvantifiering vid insamling och analys av data (så kallad ”hård 

data”), vilket passar bra då en studie ämnar svara på frågeställningar såsom ”hur 

mycket…?” eller ”hur många…?”. Vanligen har en kvantitativ studie en deduktiv 

ansats där teorier prövas mot verkligheten (Bryman & Bell, 2013). 

 

Kvalitativ forskning är sprunget ur samhällsvetenskapen och har ett större 

ordbaserat fokus vid insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2013). 

Datainsamlingen fokuserar på ”mjuka data” från exempelvis kvalitativa intervjuer 

och tolkande analyser (Patel & Davidsson, 2011). Tyngdpunkten i forskningen är 

interpretativ, med andra ord inriktad på att förstå och tolka verkligheten utifrån hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar den. Den kvalitativa forskningen har en stark 

anknytning till den induktiva ansatsen och dess teorigenerering (Bryman & Bell, 

2013). 

 

2.2.1 Tankar vid val av kvalitativ forskningsmetod 

 

Vi har valt att bygga vår studie på i huvudsak en kvalitativ forskningsmetod då vi 

anser att den är bäst lämpad för vår studies syfte och problemställningar.  

Vår studies huvudfråga ”Hur kan Mathem reducera svinnet inom 

färskvarukategorin utan att negativt påverka dess servicegrad gentemot 

kunderna?” menar vi bäst besvaras genom att beskriva och analysera processerna 

som de anställda utför. Därmed inte sagt att studien inte kommer innehålla 

kvantitativa inslag. Vid besvarandet av våra två första delfrågor ”Hur stort är 

Mathems svinn för kategorin färskvaror?” och ”Vilka färskvaruprodukter är mest 

lämpliga att fokusera svinnreducerande åtgärder mot?” så är det naturligt att vi 

kvantifierar data. En viss grad av blandning mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning är inget som går stick i stäv med ett vetenskapligt förhållningssätt, Bryman 
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& Bell (2013) uttrycker det på följande sätt; 

 

”Distinktionen är emellertid inte av ett orubbligt eller benhårt slag, utan olika 

undersökningar som uppvisar de grundläggande och generella drag som hör till 

den ena inriktningen kan också rymma drag av den andra inriktningen” 

-Bryman & Bell (2013, p51-51). 

 

2.3 Fallstudie som underökningsdesign 
 

En fallstudie kännetecknas av att man på ett detaljerat och djupgående plan studerar 

endast ett fall, vanligtvis en enda organisation, en enda plats, en speciell person eller 

en specifik händelse. Fallstudien är således lämplig då komplexa fenomen på 

specifika fall ska studeras (Bryman & Bell, 2013).  Vidare menar Yin (2007) att 

fallstudien bäst kommer till sin rätt när problemformuleringar som ”hur” och ”när” 

ska besvaras och där fokus ligger på ett aktuellt förlopp som forskaren inte kan 

kontrollera. 

Andra karakteristik för en fallstudie är att den intar ett helhetsperspektiv och strävar 

efter att erhålla så heltäckande information som möjligt, det är inte ovanligt att 

datainsamlingen sker med hjälp av flera olika medel såsom intervjuer, observationer 

och enkäter (Patel & Davidson, 2011).  

 

2.3.1 Tankar vid vårt val av fallstudie 

 

Då den här studien utgör vårt examensarbete inom ramen för KTH:s 

Magisterprogram inom Tillämpad Logistik så bestämde vi oss tidigt för att göra en 

fallstudie som kan tillåtas vara mer fördjupande och där vi kan tillämpa det vi har lärt 

oss. Då vi ämnar använda flera olika typer av datainsamlingsmetoder så passar sig 

fallstudie som undersökningsdesign, då den enligt Denscombe (2009) uppmuntrar 

undersökaren till att använda olika metoder för att samla data till studien. 

Fallstudien är även lämplig att använda sig av när man studerar ett pågående 

fenomen och man söker svar på frågor som börjar med ”hur” vilket studiens 

huvudfråga gör samt att det vi studerar är ett aktuellt skeende.  

 

Vårt val av att göra en fallstudie resulterar i att vårt resultat inte till någon högre grad 

kan sägas vara generaliserbart på andra fall. Ett intressant alternativ som 

undersökningsdesign hade varit att inbegripa multipla fall och göra en flerfallstudie. 

Men på grund av tidspress har vi aktivt valt bort en sådan lösning. Vi anser dock att 

resultatet till viss del kan vara intressant för andra organisationer som har liknande 

problem.  
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2.4 Urval 
 

Vår studie om butikssvinn gjorde det naturligt för oss att arbeta med ett 

undersökningsföretag som verkar inom dagligvaruhandeln och med försäljning av 

livsmedel. Flera tidigare studier har belyst problematiken i mer konventionella 

butiker såsom Coop, Ica, Willys med flera, men väldigt få om ens någon har studerat 

aktörerna som saluför sina matvaror på internet vilket gjorde att vi fann en sådan 

aktör som extra intressant. En annan aspekt med mathandeln på internet är att den i 

dagsläget är så pass ung och tillväxttakten är hög vilket vi på förhand antog leda till 

att svinn-problematiken i dagsläget inte hamnar lika högt upp på dagsordningen hos 

internethandlare, men som kommer ta allt mer plats framöver när marknaden börjar 

bli mättad och fokuset glida över mot kostnadsbesparingar. Därav var vi väldigt glada 

att höra Mathems entusiasm när vi tillfrågade dem om de var intresserade att delta i 

vår studie om butikssvinn. 

 

Vårt urval av undersökningsobjekt kallas subjektivt urval och är vanligt 

förekommande när författarna redan har lite förkunskap om ämnet och företaget 

ifråga. Ett subjektivt urvals största fördelar är att man på kort tid kan finna ett 

relevant undersökningsobjekt, tillskillnad från slumpartade- eller sannolikhetsurval 

(Denscombe, 2009). 

 
 

2.4.1 Undersökningsföretag 

 

Mathem startades år 2009 och är idag Sveriges största matvarubutik på nätet.  

Bolaget ägs av grundarna Tomas och Karolin Kull (VD resp. Marknadschef), 

riskkapitalbolaget Verdane, Karl-Johan Persson samt ett litet antal mindre aktieägare 

(MatHem.se 2013). Mathem har sitt huvudkontor i Stockholm och har 

distributionscentraler i Göteborg, Malmö och i Stockholm där in- och utleveranser 

sker till respektive område. 

Än så länge är tjänsten begränsad till boende i Stockholm, Uppsala, Göteborg, 

Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd. Mathems sortiment är brett och 

innehåller över 10 000 olika varor. Utleveranser sker sju dagar i veckan med deras 

egen fordonsflotta på cirka 70 lastbilar. Mathem har varje månad cirka 1,8 miljoner 

unika besökare. Företaget har åtnjutit en stark tillväxt sedan starten för sex år sedan 

och beräknas ha en omsättning på 250 miljoner kronor för 2013.  
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Figur 2.1 Mathems omsättning i miljoner, från 2009 till 2013. 

 

Även antal anställda ökar stadigt och är idag cirka 250 stycken (Mathem.se, 2014). 

Inom produktionen arbetar det 90 stycken chaufförer, 80 lagerarbetare samt 15 

tjänstemän. Mathem har även växt genom uppköp av bland annat Axfoods 

onlinebutik Netextra samt recepthemsidan Tasteline. (Mathem.se, 2014).  

Förutom att vara en fullsorterad onlinebutik erbjuder även Mathem möjligheten att 

abonnera på färdiga middagskassar med recept för tre och för fem dagar. Mathem 

har under de senaste åren vunnit olika priser för sin verksamhet såsom årets bästa 

matsajt 2012 och guldmobilen 2012 för deras telefonapplikation. (Mathem.se, 2014).  

 

2.4.2 Respondenter 

 

Namn  Befattning  Företag 

Sam Austin,   Produktionschef Mathem 

Erik Ahlström,  Inköpschef  Mathem 

Ursula Lilienmark Prognosutvecklare Mathem  

Catharina Ericsson Produktionsansvarig Mathem 

2.5 Datainsamling 

 
Vår studies empiriska grund utgörs i huvudsak av primärdata. Primärdata är data 

som forskaren själv har samlat in genom någon form av vedertagen insamlingsmetod 

(Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Patel & Davidson (2011) kan primärdata likställas 

med förstahandsinformation.  Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer, 

observationer och stickprov vid insamlandet av studiens primärdata. Att använda sig 

av flera metoder vid datainsamlingen ger en högre arbetsbörda men förstärker 
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studien (Yin, 2011). 

 

2.5.1 Semistrukturerade intervjuer 

 

Vid genomförandet av våra intervjuer har vi valt formen semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är flexibla där respondenterna till viss del 

kan styra intervju mot de ämnen som de finner är relevanta. Innan intervjuerna så 

har en lista på ämnen och frågor sammanställs men dessa behöver inte följas på ett 

förbestämt sätt utan kan anpassas efter vad respondenterna känner är viktigt. 

(Denscombe, 2009).  

 

En anledning till att vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer var för att 

finna vad våra respondenter tyckte var relevant samtidigt som vi ville hålla 

intervjuerna inom våra förbestämda ämnen. För att enklare kunna gå tillbaka till våra 

intervjuer och analysera dem så valde vi att spela in alla intervjuer och transkribera 

dem. Detta känner vi har gjort hanteringen av all den data vi samlat in mer 

lättillgänglig och enklare att strukturera. Ifall vi har varit osäkra på någon del i 

intervjuerna har vi enkelt kunnat gå tillbaka och lyssna om för att säkerställa att inga 

misstolkningar eller misstag gjordes.  

Samtliga intervjuer genomfördes på plats vid Mathems kontor och varade i 

genomsnitt cirka en timme. Vi genomförde total fyra intervjuer med olika personer 

på Mathem som hade insikt inom vårt valda ämnesområde. Utöver det har vi haft 

flertalet samtal och diskussioner med olika anställda på Mathem för att samla in 

information samt få frågor besvarade. 

 

2.5.2 Datahantering 

 

Vi var på plats hos Mathem i Bromma under en två veckors period i Mars 2014. 

Under denna tid genomförde vi intervjuer, observationer och stickprov. Detta gav oss 

en djup insikt i hur Mathems arbete går till och hur deras olika processer hänger ihop 

med varandra.  

För att få en förståelse om svinnet på Mathem så har vi analyserat och sammanställt 

data om svinn, försäljning och sortiment. Information och data har vi fått från 

Mathem rapporter och affärssystem vilket vi senare har sammanställt och analyserat 

med hjälp av verktyg som ABC-analys. Vi genomförde även stickprover under en 

kortare period där vi såg över bland annat lagersaldo, hållbarhetstid, inköp och 

inleverans. Detta gjordes på fyra produkter som Mathem sa de hade problem med. 

2.5.3 Sekundärdata 

 

Sekundärdata i denna studie är främst hämtad ifrån andra tidigare rapporter om 

svinn där olika forskare sett över orsaker till svinn samt kartlagt nivåerna av svinn 
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inom olika varukategorier. Merparten av vår sekundärdata kommer ifrån kända 

utgivare såsom Sveriges Lantbruks Universitet vilket resulterar att vi anser att den 

håller en god kvalitet och kan anses vara trovärdig. Men då vi inte själva har tagit 

fram informationen samt att den kan vara vinklad för att framhäva svinnet så ställer 

vi oss till en vis del kritiska emot den.   

2.5.4 Litteratursökning 

 

För att finna relevanta teorier för denna studie har vi främst använt oss av olika 

databaser såsom Business Source Premier och Emerald Journals. För att finna 

lämpliga vetenskapliga artiklar i dessa databaser så har vi använt nyckelord såsom 

Waste, Food Waste, perishables, perishable inventory management, Supply Chain 

Management och purchasing, vi har sedan kombinerat dessa olika nyckelord för att 

minska antalet träffar på artiklar för att sedan selektera de mest relevanta artiklarna 

för studiens syfte. 

Vi har även använt oss av vår kurslitteratur för att finna användbara teorier inom 

områden som inköp, prognos, lagerstyrning och inköp. 

 

2.6 Kriterier för bedömning av forskning 

 
Bryman & Bell (2013) menar att de två viktigaste kriterierna när kvalitativ forskning 

ska bedömas är reliabilitet och validitet. Vi ska mäta det vi avser mäta och vi ska 

mäta det rätt   

2.6.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet betyder trovärdighet och berör frågan om resultatet skulle bli detsamma 

eller särskilja sig om undersökningen skulle genomföras ytterligare en gång. En 

reliabel studie ska kunna genomföras flera gånger med samma reslutat, förutsatt att 

omständigheterna kring det studerande fenomenet inte har ändrats. Inom kvalitativ 

forskning kan det här dock vara svårt att åstadkomma då det inte går att ”frysa en 

social miljö” (Bryman & Bell, 2013:401).  

 

Patel & Davidsson (2011) menar att det ändock finns sätt för kvalitativa studier att nå 

en god reliabilitet, bland annat genom att använda sig av strukturerade observationer 

eller standardiserade intervjuer. Vidare menar de att det är bra att ha flera personer 

närvarande vid observationer och att intervjuer ska spelas in, på så sätt kan forskaren 

lyssna på respondentens svar även i efterhand och därmed minimera risken för 

feltolkningar. 

 

Sammantaget anser vi att vår studie håller en god reliabilitet. Vi har använt oss av 

strukturerade observationer och valt att alltid ha två observatörer på plats. Våra 

intervjuer har spelats in och vi har lyssnat på respondents svar flertalet gånger för att 
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undanröja risken för feltolkningar. 

Dock kan reliabiliteten sjunkit en aning då vi inte använt oss av helt strukturerade 

intervjuer utan valt att hålla dem semistrukturerade. De semistrukturerade intervjuer 

har dock gett oss utrymme att ställa följdfrågor och be respondenten att klargöra 

svårtolkade svar, något som torde minimera utrymmet för feltolkningar och öka 

reliabiliteten i studien. Vi vill dock tydliggöra faktumet att vår studie om svinn har 

fokus på en föränderlig process vars omständigheter är specifika för den tidpunkt då 

vi studerade dem, därmed borde inte en ytterligare undersökning med samma 

metoder leda till ett identiskt resultat. 

 

2.6.2 Validitet 

 

Svenning (2003) beskriver validitet som kopplingen mellan det teoretiska och 

empiriska planet, det vill säga att man mäter det som man avser mäta. Den här 

begreppsförklaringen ställer sig även Bryman & Bell (2013) bakom då de förklarar att 

validitet inbegriper frågan huruvida man mäter, observerar eller identifierar det man 

säger sig mäta. Patel & Davidsson (2011) argumenterar även för att validitet inom 

kvalitativ forskning har en bredare betydelse. De beskriver att en kvalitativ forskare 

bör ha ambition att upptäcka, tolka och förstå innebörden av livsvärlden för att 

uppnå en god validitet. I praktiken betyder det att forskarens skall ha en god 

förförståelse om ämnet och förmåga att göra trovärdiga tolkningar av insamlad data. 

 

2.6.2.1 Intern validitet 

 

Syftar på om studiens slutsatser är trovärdiga eller inte. Det ska finnas ett logiskt 

mönster genom studien där teori och empiri knyts ihop och mynnar ut i en analys där 

författarna fångar upp det relevanta (Svenning, 2003).  

 

Patel Davidsson (2011) argumenterar för att validiteten ökar om forskaren har 

förmåga att fånga och diskutera kring data som strider mot den gängse 

uppfattningen. Man kan med fördel formulera flera olika tolkningar och sedan 

argumentera för den starkaste. Ett vanligt arbetssätt i linje med sådana multipla 

tolkningar och argumentationer är att triangulera, vilket betyder att man hämtar 

data genom olika metoder eller från flera källor. Exempelvis kan en intervju följas 

upp med en observation, om resultatet dem emellan skiljer sig har man underlag för 

en rikare och mer intressant tolkning, något som stärker studiens interna validitet 

(Patel & Davidsson, 2011). Detta ligger i linje med hur vi utfört vårt arbete då vi 

genomfört både intervjuer, observationer samt sett över kvantitativ data. Detta anser 

vi har höjt vår studies interna validitet.  

Vid skapandet av vår teoretiska referensram började vi med att brett gå igenom en 

stor mängd studier och tidigare undersökningar gjorda på ämnet livsmedelssvinn. 

Vi lät studiernas resultat få ett eget kapitel i vår teoretiska referensram, och likställer 

därmed studiernas resultat med teorier. Det här kan vara ett problem då mycket av 
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resultaten inte är vetenskapligt vedertagna men vi fann det acceptabelt då väldigt lite 

studier är gjort inom området och väldigt lite teorier finns specifikt för 

livsmedelssvinn. Vi har varit väldigt restriktiva med vilka studier vi tagit med och 

endast valt kändare forskare inom branschen som blivit publicerade på större 

organisationer exempelvis Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) och 

Naturskyddsföreningen. 

 

För att få en större teoretisktyngd och ett bredare angreppssätt så utvidgade vi även 

vår litteraturstudie till att inbegripa mer vedertagna teorier inom ämnen som 

omgärdar livsmedelssvinn dessa är, Prognostisering, inköp och Supply chain, Lager- 

föring och -styrning, samt ABC-analys. 

 

2.6.2.2 Extern validitet  

 

Extern validitet berör huruvida resultatet går att applicera på andra liknande fall det 

vill säga om det är möjligt att generalisera, något som en kvalitativstudie generellt bör 

göra med försiktighet och i synnerhet en fallstudie som bara studerar ett fall 

(Svenning, 2003, S. 66-67). 

 

Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie på endast en av Mathems 

anläggningar kommer vi inte med någon vetenskaplig tyngd kunna dra några 

allmänna slutsatser från Mathems fall. För att göra den sortens generalisering hade 

det krävts ett betydligt större urval. Våra slutsatser bör därmed ses som specifika för 

Mathems organisation, därmed inte sagt att vårt resultat inte praktiskt kan användas 

av andra företag i samma bransch för att bland annat belysa möjliga processer som 

kan skapa svinn. 

2.7 Konfidentiell data 

 
Studien innehåller konfidentiell data som vi på Mathems begäran valt att censurera. 

Uteslutande rör det sig om artikelnamn i tabeller och påverkar således inte studiens 

läsbarhet särskilt mycket. Artikelnamnen specificerar endast varunamnet och i vissa 

fall även vikten på varan. Vi har i samråd med Mathem valt att istället namnge 

artiklarna efter vilken sorts färskvara de är. kyckling (Ky), kött (Kö) fisk (F). För att 

ytterligare särskilja produkterna inom samma kategori kommer de även ges en siffra 

efter bokstaven. 

 

Avtal angående konfidentialitet upprättades mellan studiens författare och; 

 

Sam Austin Produktionschef 

Mathem i Sverige AB 

Masugnsvägen 28 

168 67 Bromma  
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3.0 Teoretiskreferensram och tidigare studier 
 

 

I det här kapitlet kommer vi presentera tidigare studier som är gjorda med inriktning 

på livsmedelssvinn i butiksledet samt andra mer vedertagna teorier som vi har använt 

oss av i studien för att lösa de frågeställningar studien ämnar besvara. 

 
 

3.1 Tidigare studier kring Livsmedelssvinn i butiksledet 

 

Det är av stort intresse för vår studie att kunna jämföra svinnet hos vårt 

undersökningsföretag och sätta det i relation till något, då det inte finns några 

tidigare studier kring matsvinn i matbutiker på internet har vi valt presentera den 

tidigare forskningen som har genomförts på de närbesläktade fysiska matbutikerna. 

Vi har valt att sammanställa de resultat som studierna kom fram till gällande storlek, 

orsaker samt hur det kan reduceras.  

 

3.1.1 Storlek på svinn i butiksledet 

 

Matsvinn är något som på senare tid fått ett ökat intresse från media och forskare. 

Butikerna står för en mindre andel svinn, men det rör sig ändå om stora mängder 

mat, årligen i Sverige svinnar matbutikerna cirka 125 000 ton mat. (Eriksson & Strid, 

2013). 

 

Forskare på området har olika sätt att studera och mäta svinnet i butiker. Ett tydligt 

exempel visar sig om vi jämför Eriksson & Strid (2013) rapport som mäter svinnet i 

vikt (Kg) mot Andersson, Köherstrand Mellgren & Rydmark (2010) som använder sig 

av monetära mått (Kr). Hur man mäter svinnet spelar roll då man vid användandet 

av viktenhet tenderar att få ett resultat som är 25 % -50 % lägre än om samma 

mätning hade gjorts med ett monetärt mått (Eriksson & Strid, 2013). Utöver det så 

inkluderar somliga undersökningar oregistrerat-svinn (varor som slängts utan att 

registreras) och krediteringsvinn (varor som reklamerats till leverantör) vilket andra 

utelämnar.  

 

Den vanligaste ekvationen för att räkna ut svinn är följande;  

Q=W/D 

Q=  Andel svinn 

W= Svinnets storlek mätt i vikt, enheter eller pris 

D= Levererad vikt, levererade enheter eller omsättning 

(Eriksson et al, 2012).  

Mena et al. (2011) hävdar att ett stort problem med matsvinn är att kostnaderna ofta 
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är dolda samt undervärderade och ifall medvetenheten runt dessa dolda kostnader 

ökade skulle det resultera i en större ansträngning att lösa grundorsakerna till 

problemet. 

Nedanstående studier har kommit fram till följande svinn-storlek i sina studier 

 Hanssen & Schakenda (2013) har genomfört en mycket omfattande studie på 

29 stycken norska butiker mellan åren 2009-2012. Studien visade på en 

genomsnittlig svinnstorlek på 3,43 procent i förhållande till omsättningen, 

med väldigt liten fluktuation under perioden samt ett svinn på 4,6 procent för 

färskt kött.  

 

 En studie av Andersson et al.(2010) som gjordes på tre Coop-butiker av 

varierande storlek visade på ett svinn på cirka 5,6 procent för den minsta 

butiken, 4,53 procent för den medelstora och 3,74 procent för den allra största 

butiken. 

 

 Eriksson & Strid (2013) genomförde mellan åren 2010- 2013 en studie där 

man studerade färskvarusvinn i 6 stycken Willys butiker. Resultatet visade på 

ett genomsnittligt svinn på 0,76 procent i förhållande till levererad mängd. 

Den låga svinnandelen går stick i stäv med annan samtida forskning som 

generellt sätt visar på ett högre svinn. Författarna pekar på att en stor andel 

krediteringssvinn för frukt och grönt, och en väl fungerande mejeriavdelning 

som drar ner genomsnittet. Högst andel svinn stod chark- och 

köttavdelningarna för med 1,60 procent respektive 1,31 procent. Nivån 

varierade kraftigt mellan veckor och årstider under mätperioden varpå 

författarna drar slutsatsen att svinn skall mätas under en lång tidshorisont. 

 

3.1.2 Faktorer som ger upphov till livsmedelssvinn i butiksledet 

 

Mena et al (2011) hävdar att det finns tre övergripande anledningar till matsvinn, 

dessa är ”mega trends”, ”naturliga begränsningar” och ”management orsaker”. Med 

mega trends menas branschtrender som påverkar svinnstorleken som till exempel en 

ökad efterfrågan på färska produkter eller en minskad efterfrågan på produkter med 

konserveringsmedel.  Med naturliga begränsningar menas faktorer som påverkar 

svinnet men som är kopplat till produktens karaktär såsom kort produktlivscykel, 

säsongsvariationer eller långa ledtider för importerade produkter. Den tredje orsaken 

är management beslut och processer som påverkar svinnet och det är dessa butiker 

kan påverka (Mena et al., 2011).  
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Nedan presenteras olika faktorer som studierna identifierade som orsakar svinn. 

 Svårighet att prognostisera 

Mena et al. (2011) beskriver att den vanligaste orsaken till att svinn uppstår i 

detaljledet är att man sitter på ett överutbud som inte kan säljas eller att bäst-före 

datumet passeras. Eriksson & Strid (2011) utvecklar detta resonemang och pekar på 

butikers svårighet att prognostisera den väldigt volatila efterfrågan. Prognostisering 

är en komplicerad process som kan påverkas av många olika faktorer såsom väder, 

säsong, kampanjer, produktlanseringar och olika högtider såsom jul och påsk. Mena 

et al. (2011) hävdar att det aldrig går att helt ta bort felaktigheter i prognoser, men de 

kan minimeras genom att korrekt och aktuell data används. Beställningar görs 

baserat på pris och mängdrabatt istället för faktisk efterfråga vilket resulterar i svinn 

då för mycket produkter köps in och inte hinner säljas av (Mena et al, 2011).  

 Varans omsättningshastighet 

Varor som har en hög omsättningshastighet har också ett lägre procentuellt svinn, 

och vice versa. Fenomenet kan förklaras genom att varor som köps och säljs med hög 

frekvens inte löper lika stor risk att bäst-före datum passeras, en kortare lagringstid 

minskar även risken för skador på produkten. (Eriksson, Strid & Hansson, 2014).  

 Val av servicegrad 

Eriksson & Strid (2011) förklarar att en butiks lagertillgänglighet eller servicegrad 

påverkar svinnet. Butikens inköp är hela tiden en balansgång mellan att hålla nere 

lagernivåerna samtidigt som inget får ta slut i hyllorna. Butiker vill egentligen inte 

köpa in mer än vad de kan sälja men för att vara konkurrenskraftiga krävs det fyllda 

hyllor även fast allt inte kommer säljas menar (Eriksson & Strid, 2011), även kallat 

”butikens dilemma”. 

 Omfattningen av Informationsdelning 

Tillförlitlig information i rätt tid är väsentlig för företag för att kunna planera sin 

verksamhet och skapa goda prognoser. När informationen är begränsad kan det leda 

till stora variationer i prognoserna och den verkliga efterfrågan.  Om 

informationsdelningen är bristande mellan de olika företagen i värdekedjan så kan 

det förvärra den här skillnaden, även kallat kaskadeffekten Mena et al., 2011).  

 Träning  

Ifall personalen inte följer företagets procedurer för lagring, hyllplacering och 

varurotation så kan det leda till ett ökat svinn. Detta är fram för allt vanligt vid 

användning av temporär inhyrd personal. (Mena et al., 2011). 
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 Kampanjer 

Promotions och andra kampanjer är viktiga för att driva försäljning och efterfrågan 

dock skapar de ofta oförutsägbara efterfrågemönster samt sänker efterfrågan för 

andra produkter genom kannibalism. Ifall företag har dålig hantering av sina 

promotioners kan detta leda till överproduktion och svinn. (Mena et al., 2011). 

 Prestationsmättning och management 

Inom livsmedelsindustrin ligger ett stort fokus på kostnad, effektivitet och tillfällighet 

vid mätning av företagets resultat. Även fast svinn påverkar och till viss del 

inkluderas i dessa faktorer så är det inte ett nyckeltal som följs och prioriteras. Fokus 

på ekonomiska faktorer påverkar mängden genererat svinn efter hela värdekedjan. 

Till exempel väljs oftast billiga transportmedel och fyllda lastbilar vilket ökar risken 

för skada samt att produkter oftast transporteras längre sträckor. Även 

tillgängligheten påverkar svinnet då företagen prioriterar fyllda varuhyllor och höga 

lager nivåer för att undvika brist vilket ofta resulterar i osålda produkter. (Mena et al., 

2011). 

 Ansvarig person 

Företag som inte har någon som är ansvarig för att mäta och hantera 

livsmedelssvinnet tenderar att ha ett större svinn än genomsnittet (Mena et al, 2011). 

 

3.1.3 Svinnreducerande åtgärder i butiksledet 

 

Flertalet av studierna som har tagit fram förslag på hur man kan arbeta för att 

minimera livsmedelssvinn delar in sina förslag i två kategorier, med två väldigt 

principiell skillnader. Den ena berör hur man kan trimma flödet för att minimera 

risken att svinn uppstår, den andra kategorin behandlar hur man kan tillvarata och 

skapa värde av det svinn som ändå uppstår (Strid et al., 2013; Lindbom et al., 2013). 

  

3.1.3.1 Trimma varuflödet  

 

Genom att trimma flödet kan butiker kapa kostnader och minska sitt svinn. Det är 

här företagens fokus ska ligga. Följande svinnreducerande åtgärder har tidigare 

studier betonat; 

 Implementering av datoriserade beställningssystem 

Eriksson & Strid (2013) menar att datoriserade beställningssystem är ett mycket 

effektivt hjälpmedel för att minska svinnet. Med hjälp av bra datoriserade verktyg 

kan prognostiseringen och behovsidentifieringen bli enklare. Dock är den här 
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åtgärden oftast inte tagen för att minska just svinnet utan ett minskat svinn av 

beställningssystem är en positiv bieffekt. 

 Från färskt till fryst 

Eriksson & Strid (2013) har gjort en teoretisk beräkning på hur mycket svinnet 

minskar om man lyfter ut en del färska köttprodukter ur sortimentet och ersätter 

dem med deras frysta motsvarighet. Deras beräkningar gör gällande att andelen 

svinn exempelvis kan minskas med 83 procent på köttfärs. 

 Prissänkning och exponering av produkter med kort datum 

Fogelberg, Vågsholm & Birgersson (2011) fann att en mycket effektiv åtgärd för att 

minska svinnet var prissänkning och exponering av produkter som började närma sig 

sitt bästföredatum. Produkterna märktes med gröna etiketter med texten ”ät snart” 

för att förmedla att om du planerar att äta produkten inom till exempel två dagar så 

är den här produkten lämplig att köpa, där den gröna etiketten förmedlade en insats 

för miljön och sin egen plånbok.  

 Flödesperspektiv 

Lindbom et al. (2013) ger mer övergripliga tips om hur svinn kan undvikas. Enligt 

författarna handlar det mer om att se till orsaken om varför varje specifik artikel 

svinnas. De påtalar att det oftast råder brist på förståelse för hur ens egna handlingar 

kan leda till svinn i en annan del av kedjan. Utöver det förespråkar de även ett bättre 

samarbete mellan organisationer i en försörjningskedja, ofta kan grundorsaken till 

svinn ligga utanför sin egen organisation varpå man bör samarbete med leverantörer 

för att komma till roten med problemet. 

 Mäta svinnet 

Genom att mäta svinnet över en längre tid och sedan försök analysera vad som hänt 

och vad man gjorde under perioder då det svinnades mycket respektive lite så kan 

man dra viktiga lärdomar och utveckla rutiner som reducerar svinn (Mena et al., 

2011). 

 

3.1.3.2 Tillvarata det svinn som ändå uppstår 

 

Genom att skapa värde av det svinn som ändå uppstår kan butiker skapa goodwill och 

minimera sina kostnader som svinnet annars hade orsakat. Studierna tar främst upp 

två sätt som företag kan tillvarata svinnet på; 

 

 Andrahandsmarknad 

 

Att sälja vidare kött med kort- eller utgånget datum skulle enligt Eriksson och Strids 

(2013) beräkningar kunna generera en vinst för butiken samtidigt som 
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livsmedelssvinnet skulle tillvaratas och därmed inte påverka miljön negativt. 

 

 

 Skänka till välgörenhet 

 

Det är idag vanligt att butiker skänker varor de inte kan sälja till välgörenhet. 

Lindbom et al. (2013) menar att det är bra, men samtidigt påpekar hon att det inte 

löser grundproblematiken med att överbeställningar dagligen sker för att 

upprätthålla leveranssäkerheten. Hon poängterar även att bara mängden returbröd 

som kommer tillbaka från butikerna varje dag är nog för att föda fler hemlösa än vi 

har i Sverige idag. 

 

3.2 Logistikprocessen 

 
Logistikprocessteorin skapar en förståelse för hur flödena inom och mellan företag 

fungerar. Då logistikprocessteorin redan från första dagen och igenom hela arbetets 

gång varit en viktig del i studien så ämnar vi här brett presentera vad 

logistikprocessen innebär.  

För att skapa effektiva försörjningskedjor krävs det att man skapar bra 

förutsättningar för effektiva flöden mellan företag men och mellan de olika interna 

funktionerna i företaget. En intern process börjar eller fortsätter oftast in i ett annat 

företag, främst inom just försörjningskedjor. (Mattsson, 2002).  

Det traditionella funktionella sättet att organisera en distribuerandeverksamhet är en 

uppdelning av uppgifter och ansvar där avdelningar förväntas utföra sina uppgifter 

avgränsade från andra avdelningar. En av grundtankarna inom det funktionella 

synsättet är att företag blir effektivare genom att specialisera sig. Till exempel 

placeras alla inköpare i en grupp för att fokusera på försörjningen av material in till 

företaget medans produktionspersonalen placeras i en grupp för att svara för 

produktionskapaciteten. (Mattsson, 2002).  

Det har dock blivit allt vanligare att organisationer lämnar det traditionella sättet att 

dela upp arbetsuppgifter efter vilken avdelning man tillhör och istället fokusera på 

flödet. 

Gemensamt för en flödesorganiserad organisation är att man utgår ifrån vad som ska 

göras. I praktiken innebär det att mindre flödesgrupper skapas för varje 

produktgrupp inom företaget. Huvudansvaret ligger sedan på gruppen att själva hitta 

ett arbetssätt som gör att produktgruppens flöde från inköp till leverans blir så 

effektivt som möjligt. Tanken är att de självständiga grupperna ska arbeta efter 

företagets övergripande målsättning och marknadsförutsättningar men utöver det ha 

ett stort eget ansvar. Fördelarna med den här typen av flödesorganisering är många 

det har bland annat visat sig att produkterna får kortare genomloppstider och bättre 
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kvalitet, anställdas engagemang och förbättringsförslag ökar samt att det blir lättare 

att följa upp gruppens resultat. (Storhagen, 2011). 

Ett problem i en kedja av processer och aktiviteter är att dimensionera och organisera 

resurser. Den största anledningen till detta är att det finns någon form av 

begränsning, även kallat flaskhals i processerna. När en flaskhals existerar i 

processerna styr den outputen och begränsar hela systemet vilket resulterar i längre 

ledtider och en högre andel bundet kapital samt en sämre förmåga att tillgodose 

kundens krav. (Lumsden, 2012). Därför är det viktigt för företag att försöka skapa ett 

jämt dimensionerat flöde (Oskarsson et al, 2006).  

 

3.3 Prognostisering  

 
Prognosers syfte är att underlätta olika typer av beslutsfattande i ett företag genom 

att analysera befintlig kunskap och data för att minska osäkerheten i besluten. Säkra 

prognoser kräver ofta mer avancerade metoder som också är förknippade med en 

högre kostnad. (Edlund, Högberg & Leonardz, 1999). Björnland, Persson & Virum 

(2010) menar att långtidsprognoser ofta kan vara på en aggregerad nivå medans 

prognoser på kort sikt ofta är på produkt nivå eller produktgruppsnivå. 

För data om efterfrågan på varor är det enligt Björnland et al. (2010) främst fyra 

mönster som en bra prognos ska kunna täcka in. 

Trend 

Visar om efterfrågan under en längre period har ökat, minskat eller varit oförändrad 

 

Säsongvariation 

Variation i efterfrågan som upprepar sig under perioder över ett år, till exempel 

under sommar, höst och vinter. För kortsiktiga prognoser är främst 

säsongsvariationen betydelsefull då den kan variera kraftigt. 

 
 

Cykliskvariation  

Långsiktiga förändringar i efterfrågan och beror ofta på till exempel den ekonomiska 

utvecklingen.  
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Slumpmässigvariation 

Förändringar som inte direkt kan förutses. 

 

 

3.3.1 Glidande medelvärde 

 

Det glidande medelvärdet är en beräkning av medelvärdet för ett bestämt antal 

historiska observationer som då ska representerar den kommande perioden. 

Prognosmetoden är en genomsnittsberäkning vilket betyder att den ger tillförlitliga 

värden när variationen är liten men felmarginalen ökar då variationen är hög. 

Glidande medelvärde använder hela tiden samma antal perioder där antalet perioder 

ofta är inkluderat i namnet, till exempel fyra månaders glidande medelvärde. Med 

glidande medelvärde menas att varje ny beräkning skall ha samma antal perioder där 

den äldsta skal bytas ut mot den nyaste, detta för att ha så aktuell data som möjligt 

(Björnland et al., 2010). 

 

Ekvationen presenteras nedan där n är antal observationer; 

                     
   

Glidande medelvärde inte hänsyn till säsongsvariationer. En metod som kan 

användas för att få med säsongsvariationerna i denna prognos är att inkludera ett 

säsongsindex. Indexet anger förhållandet mellan efterfrågan i en period med den 

genomsnittliga efterfrågan under året. Varje månad får då ett värde som anger hur 

försäljningen i den specifika månaden är gentemot medelförsäljningen. (Björnland et 

al., 2010). 

 

3.3.2 Tidsserieanalys 

 

Med tidsserieanalys försöker man upptäcka och förstå regelbundenheter i variationen 

i data över tiden. Prognosvärdet erhålls genom polynomet nedan där t är den 
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tidpunkt eller period som data avser (Edlund et al., 1999);  

 

                

 

På kort sikt är det ofta säsongskomponenten som dominerar medans längre 

prognoser tenderar att påverkas mer av trendkomponenten. (Edlund et al, 1999). För 

att prognosen ska uppnå en tillfredställande tillförlitlighet menar Björnland et al., 

(2010) att historisk data över minst två år krävs. 

 

3.4 Lager 
 

Genom att ha ett lager kan man erbjuda kunder en kortare ledtid och säkrare 

leveranser. En bra lagerhållning ger också den fördelen att man får mer ekonomi i 

sina inköp, främst genom volymrabatter, minskade ordersärkostnader och lägre 

transportkostnader per inköpt vara. För att ett lager ska vara effektivt så krävs det att 

det är rätt dimensionerat efter företagets behov (Lumsden, 2012). 

 

3.4.1 Lagerstruktur 

 

Det är av stor vikt att gå igenom sina lagrade artiklar och klassificera dem efter hur  

Ett lager kan generellt sätt anta två olika uttagsprinciper, FIFO (first in first out) eller 

LIFO (Last in first out). Varornas genomströmning i lagret avgörs till stor del av 

vilken uttagsprincip som används. FIFO kommer bäst till sin rätt i ett rakt flöde där 

mottagning sker i den ena änden och avsändning i motsatt ände, medan LIFO är bäst 

lämpad i en struktur där mottagning och avsändning sker på samma plats.  

Med LIFO kan man erhålla en kortare medianliggtid för varor men liggtiden för varor 

med kortast respektive längst liggtid varierar stort vilket kan ha till följd att varor 

måste svinnas. FIFO har en längre medianliggtid men har till fördel att varornas 

liggtid är jämnare och därmed minskar risken för svinn under lagringen. (Lumsden, 

2012). 

 

Hur lagret är utformat har stor inverkan på hanteringen och lagringen av varorna. 

En effektiv hantering uppnås genom att man har en mycket god åtkomst av alla 

lagrade varor. Medan lagringseffektiviteten istället påverkas av hur hög 

fyllnadsgraden är i lagret. De båda begreppen är varandras motpoler då en hög 

hanteringseffektivitet ger en lägre lagringseffektivitet och vice vers. Att exempelvis 

endast lagra varor på golvet för att det ska vara lätt att plocka ger en mycket låg 

hanteringskostnad men en allt högre lagringskostnad, på liknande sätt skulle en 100 

procentig fyllnadsgrad i ett lager göra hanteringsprocessen oerhört ineffektiv och 

kostsam. För att uppnå kostnadseffektivitet så måste man istället hitta en balans 

mellan lagrings- och hanteringseffektiviteten (Lumsden, 2012). 
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3.4.2 Lagerstyrning 

 

3.4.2.1 Säkerhetslager och servicegrad 

 

Säkerhetslagret är en buffert mot osäkerhet i ledtiden på beställda varor och 

osäkerheten i efterfrågan under ledtiden. Att fastställa storleken på säkerhetslagret 

görs genom en känslighetsanalys där man beaktar osäkerheten i ledtiden såsom 

leveransprecision, olika typer av störningar som kan ske och alternativa möjligheter 

vid en bristsituation och osäkerheten i efterfrågan under ledtiden. (Björnland et al.. 

2010). Ekvationen för säkerhetslagret storlek; 

SL= K * σ 

SL =Säkerhetslager 

K =Säkerhetsfaktorn beräknad från önskad servicenivå 

σ =Efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 

 

Servicegraden eller lagertillgängligheten är ett mått som uttrycker den procentuella 

sannolikheten att ett företag kan leverera direkt från lager. Då det är dyrt att hålla 

lager innebär det alltid en avvägning mellan servicegraden och 

lagerhållningskostnader, något som en effektiv lagerstyrning balanserar. (Björnland 

et al., 2010). Servicegraden påverkar storleken på säkerhetslagret eftersom det ska 

täcka upp variationer i efterfrågan, därmed kommer en hög servicegrad också kräva 

ett stort säkerhetslager (Lumsden, 2012). Gemensamt för alla säkerhetslager är att de 

aldrig helt kan garderas mot att bristtillfällen uppkommer (Storhagen, 2011). 

 

Säkerhetsfaktorn som används är ett tal som relateras till den valda servicegraden.  

Servicegrad  Säkerhetsfaktor 

50 % 0 

75 % 0,67 

80 % 0,84 

85 % 1,04 

90 % 1,28 

95 % 1,65 

98 % 2,05 

99 % 2,33 

99,50 % 2,57 

99,99 % 4 

 

Tabell 3.1 Säkerhetsfaktor. 
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Företag bör arbeta mot att minimera sin säkerhetslager. Det kan man främst göra 

genom att bearbeta de olika osäkerheterna man står inför Lumsden (2012); 

 Reduktion av servicenivån 

Genom att kunderna accepterar en lägre servicenivå, och därmed till högre 

grad accepterar bristsituationer. 

 

 Ledtidens längd 

Kortare ledtider på inköpta varor minskar spridningen i efterfrågan. 

 

 Efterfrågans spridning 

En tät och bra kommunikation med kunden reducerar osäkerheten. 

 

 Ledtidens spridning 

En högre precision av inleveranser minskar osäkerheten kring ledtidens längd. 

3.4.2.2 Inventering 

 

En inventering jämför det bokförda lagersaldot med det fysiska lagersaldot. Om det 

inte överensstämmer har man en differens och man får då inventera upp eller ned 

lagerplatsen så att det bokförda lagersaldot överensstämmer med det som faktiskt 

finns på lagerplatsen (Lumsden, 2012). Lumsden (2012) menar att det är mycket 

viktigt att inventeringar görs ofta då differenser kan medföra mycket svåra 

situationer för materialstyrningen. 

 

3.4.2.3 Färskvarulagerstyrning 

 

En av de viktigaste aspekterna vid driften av färskvarulager är att tillämpa och följa 

principerna om FIFO för att minska svinnet. Därmed är det viktigt att strukturera sitt 

lager så att det enkelt går att skilja produkterna efter deras kvarstående hållbarhet 

(Stanger, Wildin, Yates & Cotton, 2012).  

Genom att dela upp större orders i mindre delar säkerställer företagen att produkter 

har olika lång hållbarhet vilket minskar stressen av att stora kvantiteter riskerar att 

passera deras hållbarhetsdatum och bli svinn. (Stanger et al., 2012).  

För att ha ett välfungerade lager krävs det att utbilda sin personal och öka deras 

medvetenhet om vad bra lagerhållning går ut på. Detta leder till att personalen får en 

djupare förståelse för konsekvenserna av deras beslut. Detta kan uppnås genom 

regelbunden träning och genomgångar av hur processer skall genomföras. (Stanger et 

al, 2012). Det är även av betydelse att förmedla och öka medvetenheten om 

problematiken med kort hållbarhet för färskvaror utöver alla avdelningar inom 

företaget. Genom att få alla avdelningar att arbeta efter att undvika onödigt stora 
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lagernivåer ökar det flexibiliteten i lagret och till en mer effektiv användning av 

resurserna. (Stanger et al., 2012).  

Att fastställa lagernivåer tillräckliga för att täcka efterfrågan samtidigt som man 

undviker svinn är huvudmålet med lagerhållning av färskvaror. Oftast används 

enklare modeller och processer för att fastställa lagernivåer och sedan bestämma ett 

ordermönster som fyller upp lagret till dessa är ett enkelt men framgångsrikt 

koncept. Lagernivåerna ska vara dynamiska och ständigt förändras beroende på 

efterfrågan och andra faktorer. Nivåerna ska vara en samlad bedömning av 

erfarenhet, prognoser och gott omdöme från de anställda. För att detta skall fungera 

på ett tillfredställande sätt måste tillgången på korrekt och detaljerad informations 

finnas samt erfarna medarbetare som kan fatta goda beslut baserad på den 

tillgängliga informationen. (Stanger et al., 2012). 

Det är vitalt för företagen att ständigt mäta lagernivåerna för att få insyn i lagret och 

synliggöra lagernivåerna. (Stanger et al, 2012).  En framgångsfaktor i färskvarulager 

management är simpla lagerprocesser. 

 

3.5  Supply Chain Management 
 

Storhagen (2011) menar att dagens företag är väldigt beroende av att ha ett nära 

samarbete med de andra aktörerna i försörjningskedjan då dagens konkurrens sällan 

sker mellan enskilda företag utan snarare mellan olika flödesunioner eller nätverk 

som utgörs av flera samarbetande företag.  

 

Figur 3.1 Försörjningskedja Storhagen (2011). 
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Genom att bygga upp en effektiv försörjningskedja kan kostnader minskas, produkter 

kundanpassas och produktflödena trimmas. Det finns många alternativa tolkningar 

av vad Supply Chain Management (SCM) egentligen betyder och Storhagen (2011) 

gör ett försök att fånga alla aspekter som berör ämnet i en kärnfull mening;  

 

”Medvetna ansatser längs material- och produktflödena mellan två eller flera led 

från råvara till slutanvändare, med det gemensamma långsiktiga målet att skapa 

bästa möjliga värde för slutkunden till lägsta möjliga totala kostnad för flödet i sin 

helhet.” (Storhagen, 2011; sid 221) 

En av de mest uppmärksammade artiklarna skrivna inom inköp och Supply Chain 

Management är Peter Kraljics artikel Purchaising must become Supply management 

där han menar att traditionellt operativt inköp måste utvecklas mot ett mer 

strategiskt supply management (Foerstl, Hartmann, Wynstra & Moser, 2013).  

Kraljics (1983) menar att inköp inte kan vara en isolerad operativ funktion i företaget 

utan måste var mer tvärfunktionell och samarbeta med andra avdelningar och 

externa leverantörer. Beroende på den finansiella risken och leverantörsriken så 

utvecklade han en modell som avgör hur inköpsavdelningen skall arbeta mot 

leverantörerna. För att kunna ha ett effektivt inköpsarbete krävs det detaljerad 

information och markandsdata. Ifall detta saknas kan det leda till 

leveransflaskhalsar, kortsiktiga efterfrågesvängningar, ad hoc köpbeslut samt högre 

kostnader och stora lager (Kraljics, 1983).  

En utmärkande karaktär för färskvaror är att de har en begränsad livstid vilket leder 

till att stora mängder produkter går förlorade till bland annat svinn, detta är ett stort 

incitament till att investera i informationsdelning (Ferguson & Ketzenberg, 2006)     

Informationsdelning kan ske både uppströms och nerströms i en Supply kedja, 

Ferguson & Ketzenberg (2006) såg över vikten av informationsdelning nerströms där 

leverantören informerar återförsäljaren om produktens ålder och kvarstående 

hållbarhetstid innan orderläggning, så att återförsäljaren kan utnyttja denna 

information i sitt beslutfattande.  Informationsdelningen lönade sig som mest när 

variationen i efterfrågan är hög, när produktens hållbarhetstid är kort och när 

produktvärdet var högt samt när återförsäljaren använde sig av en FIFO policy. Detta 

resulterade i en längre hållbarhetstid på produkterna, ett minskat svinn och högre 

lönsamhet. (Ferguson & Ketzenberg, 2006).     

Det är när man finner kostnadseffektiva lösningar för hela försörjningskedjan som 

mervärde kan skapas då grundtanken med SCM handlar om en ”Win-Win” relation 

mellan alla aktörer i försörjningskedjan där medräknat slutkonsumenten (Mattsson 

2002).  

En central del i ett SCM arbete är att försörjningskedjan utbyter information med 

varandra. En av de vanligaste typerna av information som kan delas både uppströms 

och nerströms är de olika parternas lagernivåer (Lee & Whang, 2000). Genom att 
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dela information om lagernivåerna kan de totala lagernivåerna i försörjningskedjan 

minskas då parterna tillsammans kan optimera sina lagernivåer. Två aktörer inom 

samma försörjningskedja som är ovetandes om varandras lagernivåer hade med stor 

sannolikhet byggt upp varsitt säkerhetslager för att säkra en hög servicenivå 

gentemot sina kunder (Lumsden, 2011).  Ett steg längre i denna informationsdelning 

är leverantörsstyrda lager (VMI) där kunden delar med sig av sina lagernivåer till 

dess leverantör och där leverantören själv inom givna riktlinjer fyller på kundens 

lager. (Lee & Whang, 2000).   

Säljdata är en typ av information som kan delas uppströms för att underlätta 

leverantörernas planering. Vanligtvis delas information om efterfrågan först vid 

kundens orderläggning vilket kan ha en tendens att snedvrida den verkliga 

dynamiken i marknaden. Ett välkänt fenomen i sammanhanget är kaskadeffekten 

som gör att efterfrågesvängning nära nog fördubblas för varje led man går bakåt i 

försörjningskedjan. Även om slutkundens efterfrågevariation är liten så växer den för 

varje led bakåt i kedjan man tittar. Storleken på fluktuationen längst bak i kedjan 

beror till stor del på hur aktörerna i försörjningskedjan förhåller sig till varandra rent 

relationsmässigt men även på försörjningskedjans längd (Mattsson 2002). Segerstedt 

(2008) beskriver kaskadeffekten på liknande sätt och menar att man måste råda bot 

på den för att en högre servicenivå och en optimerad lagerhållning ska vara möjlig.   

 

 

Figur 3.2 Kaskadeffekten, Mattsson (2002). 

En annan betydande faktor enligt Mattsson (2002) är de tidsfördröjningar som 

infaller vid överföringen av information om marknadens efterfrågan bakåt i kedjan. 

Han beskriver det traditionella systemet där en inköpsorder stegvis passades bakåt i 

kedjan, exempelvis från en detaljhandlare till en grossist till en undergrossist för att 

slutligen hamna hos producenten . Det traditionella systemet är både långsamt och 

oberäkneligt då informationen riskerar att försenas och förvrängas innan den når 

tillverkaren (Mattsson, 2002). 
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Genom att företag istället delar med sig av säljdata såsom storleken och tidpunkten 

kring deras reella behov så underlättar man planeringen i försörjningskedjan. Det är 

heller inte ovanligt att varje led sitter med egna säkerhetslager för att kunna 

tillfredställa sina kunder vilket genom att både underlättar planeringen nerströms 

och håller de totala lagren i kedjan på lägre nivåer (Mattsson, 2002). 

 

En effektiv informationsdelning underlättas av att man inom försörjningskedjan 

integrerar sina system med varandras så att alla har tillgång till snabb och aktuell 

data. Det kan dock understrykas att integrerade system inte automatiskt skapar 

effektivare flöden utan snarare ger möjligheten till att skapa dem (Storhagen, 2011). 

 

3.5.1 JIT-leveranser  

 

Just in time (JIT) har sin grund i den Japanska produktionsfilosofi och mer specifikt 

Toyota production system (TPS). TPS utvecklades under 1970-talet hos 

bilproducenten Toyota där fokus ligger på att minimera produktionskostnader. TPS 

har blivit populärt världen över och många företag i Västeuropa och USA har 

implementerat filosofin (Björnland et al., 2010). 

JIT innebär i grunden att produkter och material skall vara tillgängliga vid den tid de 

behövs, varken tidigare eller senare. Vilket betyder att inget skall produceras eller 

köpas utan att det finns en verklig efterfråga (van Weele, 2012).  

Storhagen (2011) poängterar att målen istället för att optimera inköpskvantiteten är 

att minimera dem och istället för att anpassa säkerhetslagren eliminerar man dem. 

JIT-leveranser skiljer sig från de mer traditionella arbetssätten vid leverans och 

transport. Vid JIT-leveranser rör det sig ofta om korta leveranstider, mindre 

beställningskvantiteter och därmed högre beställningsfrekvens (Lumsden, 2012). 

Dessa leveranser har även generellt sett en högre leveransprecision och 

leveranssäkerhet (Oskarsson et al, 2006). 

 

3.6 ABC-analys 

 
ABC-analysen är ett vanligt verktyg inom logistiken och är en så kallad 

volymvärdesanalys. Metoden går ut på att man kategoriserar ett företagets produkter 

i olika klasser som benämns A, B och C baserat på hur viktiga produkterna är för det 

man mäter. Oftast används ABC-analysen för att kategorisera betydelsen av företags 

produkter sett till omsättning men kan även användas i andra sammanhang. De 

artiklar som har högst inverkan på resultatet klassificeras som A-artiklar och dessa 

ses som viktigast att arbeta med då de har störst påverkan på det man mäter. 

(Storhagen, 2011).  
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Enligt Paretos princip eller 80/20 lagen som den också kallas bör 80 procent av 

omsättningen kunna tillskrivas 20 procent av artiklarna och alltså hamna i A-klassen. 

Lumsden (1998) redovisar ett spann som kan tjäna som en måttstock på volymvärdet 

och hur många antal artiklar respektive kategori oftast brukar ha;   

 

Kategori  Volymvärde Antal artiklar 

Kategori A   60 - 80 %  5 –   20  % 

Kategori B  15 - 30  %  10 – 30 % 

Kategori C  5 – 15   %  50 – 85 % 

 

Tabell 3.2 ABC-kategorisering Lumsden (1998, sida 386). 
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4.0 Empiri 

 
I det här kapitlet kommer vi ge en nulägesbeskrivning över hur Mathems prognos, 

inköps och lagrings process ser ut. Vi kommer även redogöra för vilka svinnstorlekar 

Mathem har idag på färskvarusortimentet samt beskriva några av de mest 

framträdande managementbeslut som påverkar svinn-nivåerna. 

 

4.1 Mathems storlek på svinn 

 
I våra intervjuer framkommer det att Mathem tidigare hade en svinn andel på 3 

procent sett till hela omsättningen, men Mathem menar att det har minskat den 

senaste tiden och att man idag ligger på cirka 1.6 procent sett till hela omsättningen. 

Mathem har som mål att ha en svinn-andel som inte överstiger 1 procent sett till hela 

omsättningen, det här målet har dock inte vidareförmedlats till de anställda på golvet 

ännu.  

Färskvaror 

Mathems färskvarusortiment utgörs av drygt 1500-1600 artiklar beroende på säsong. 

I våra intervjuer med Mathem så uppskattade de att svinnet i kategorin ligger på 

ungefär 3 procent. I tabellen nedan presenteras Mathems försäljning respektive svinn 

sett i antal produkter under vår mätperiod för kategorin färskvaror. 

 

Månad Försäljning st Svinn st 

nov-13 341258 5674 

dec-13 284931 18723 

jan-14 374319 10340 

feb-14 348405 6908 

mar-14 413352 4758 

   Totalt 1725774 46403 

Tabell 4.1 Försäljning och svinn för färskvaror 

 

 

Färskvaror med garantitid tre dagar 

I färskvarusortimentet finns det 75 stycken artiklar som har en mycket kort 

hållbarhetstid och har därmed endast tre garantidagar, vilket är den kortaste garantin 

Mathem erbjuder sina kunder. Det är i det här segmentet som Mathem upplever att 

de har mest svinn men de har inte själva kontrollerat hur stort svinnet är i den här 

kategorin. 
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I tabellen nedan presenteras Mathems försäljning respektive svinn sett i antal 

produkter under vår mätperiod för kategorin färskvaror med 3 dagars garanti. 

 

Månad Försäljning st Svinn st 

nov-13 13975 680 

dec-13 11816 2718 

jan-14 17872 719 

feb-14 16926 1245 

mar-14 22478 928 

   Totalt 80949 6290 

 

 Tabell 4.2 Försäljning och svinn för färskvaror med garantitid tre dagar. 

 

4.2 Svinnet hos Mathem 
 

Mathems svinn uppstår främst genom att bästföredatumet på varor närmare sig sitt 

slut. En liten del av svinnet består även av ”kross” vilket betyder att en varans 

förpackning har blivit förstörd under hanteringen. Den stora andelen av svinnet sker i 

färskvarukategorin där varorna har en kortare hållbarhetstid än resterande del av 

sortimentet. 

 

Mathem har garantitider på de varor de levererar som garanterar kunden att varan är 

hållbar en viss tid efter att de fått hem den, garantitiden varierar beroende på vilken 

sorts produkt det är. Lagrade varor hos Mathem vars garantitid löpt ut men som 

fortfarande har dagar kvar innan bäst före datumet passeras blir likväl osäljbara och 

måste därmed svinnas. 

I nedanstående figur illustreras färskvarornas garantidagar.  

 

Produkt    Garantidagar 

Färsk- fisk, kött, kyckling  3 

Korv & köttbullar   7 

Mjölk    5 

Grädde & Keso   5 

Färskpressad juice   5 

Filmjölk & yoghurt   5 

Drickyoghurt, ekologisk yoghurt  5 

Ägg    7 

Delikatessost   5 

Tabell 4.3 Garantidagar hos Mathem. 
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Exempel, Garantidagarna fungerar på följande sätt, 

 

Vara:   Färsk kyckling 

Garanti tid till kund: 3 dagar 

Förpacknings dag:  2014-04-20 

Bäst föredatum: 2014-04-30 

Osäljbar:  2014-04-28 

 

Att ge garantidagar på varorna är enligt Mathem ett måste för att konsumenter ska 

överväga deras alternativa sätt att köpa mat på. I en fysisk butik kan konsumenterna 

se och känna på varorna för att bilda sig en uppfattning om de vill köpslå eller inte, 

Mathem kan inte erbjuda en sådan förhandsvisning varpå garantidagarna blir viktiga. 

I en fysiskbutik kan man på ett enkelt sätt erbjuda varor med kort datum genom att 

sortera ut varorna från hyllan och lägga dem på en dedikerad plats eller ”fyndhörna” i 

butiken märkt med exempelvis ett klistermärke som anger en procentuell rabatt som 

i kassan dras av det ordinarie priset. För Mathem är det betydligt mer komplicerat att 

rea ut varor på det här sättet då det hade inneburit att man hade fått skapa helt nya 

artikelnummer och plockplatser för artiklarna med kort datum. Återigen 

framkommer den besvärande faktorn att kunden inte kan bilda sig en egen 

uppfattning om varans kvalitet genom att se och känna på den utan Mathem hade 

varit tvungen att på sin hemsida försöka förmedla dess egenskaper. 

Mathems uppfattning är därmed att det är för omständigt och oekonomiskt att 

införliva den här typen av utförsäljningar i sin verksamhet. 

”Jag tänker liksom alla hemlösa, alla som har det svårt att få de gå ihop, liksom, 

ensamstående mammor som inte har råd att äta, det är tragiskt när man står att 

slänger bra mat i en container, och har man den inställningen till svinn, så försöker 

man göra det bästa av det och komma ner i lägre nivåer.” 

Personal Mathem 2014-03-26 

Enligt flera intervjuade personer på Mathem så tar det emot att slänga mat vars bäst 

före datum ännu inte har löpt ut vilket var den tyngsta anledningen till öppnandet av 

en personalbutik i Mars månad 2014. Butiken ska erbjuda sina anställda svinnvaror 

till kraftigt reducerade priser. Företaget ser den verksamheten som viktig då man tar 

tillvara på livsmedlen samtidigt som det är en personalförmån som kan stärka deras 

varumärke. Man har tidigare haft sporadiska samarbeten med diverse 

välgörenhetsorganisationer, dit företaget donerade svinnvaror, men det visade sig ta 

upp mycket tid och då kvantiteterna inte alltid var jättehöga så ebbade dessa 

samarbeten ut.  

Svinnet följs upp dagligen av inköpschefen som är svinnansvarig på Mathem. Han ser 

då över vad som svinnats och varför.  Noteringar görs även ifall svinnet var inom den 

accepterade gränsen som Mathem har eller ifall det var något onormalt. Den 
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accepterade gränsen är inte något fastställd procentsats utan kan variera mycket och 

baseras mer på erfarenhet och känsla. I slutet av varje månad sammanställs svinn-

historiken till en månadsrapport som skickas iväg till diverse intressenter bland 

annat ekonomiavdelningen. Mycket av arbetet runt uppföljningen av svinn är 

manuellt och tidskrävande, vilket är resultatet av att ett fungerande butiksdatasystem 

saknas. Dock så håller Mathem på att försöka ta fram ett bättre datasystem för att 

kunna se över svinnet. Att ta fram statiskt på svinnet är idag relativt svårt, detta då 

information måste tas fram ifrån flera olika system. Till exempel tas antalet svinnade 

produkter fram från lagersystemet Astro medans priset tas fram från 

administrationssystemet. Vidare måste priserna konverteras då de säljs till styckpris 

men ofta köps in till ett kilopris. 

Mathem menar att svinn är ett viktigt område och ett nyckeltal som ständigt följs 

upp. Dock kommer andra faktorer och nyckeltal före svinnet, såsom 

lagertillgänglighet, servicegrad och kundservice i allmänhet. På Mathem sätts kunden 

alltid först och prioriteras i samtliga beslut vilket då ibland sker på bekostnad av 

nyckeltal som svinn. 

4.3 Försäljningsprognos  

 
”Vi är extremt känsliga, av hur prognosen stämmer in, hade försäljningen varit, 

konstant, man ligger på en halv miljon eller en halv miljard konstant, då är det hur 

lätt som helst att köpa in, men igår hade vi liksom största dagen någonsin. En 

onsdag i mars slog årets största dag som är dagen innan julafton, med råge också, 

Det är helt galet.” 

(Intervju med kontorspersonal Mathem 2014-03-27) 

Att göra träffsäkra prognoser är oerhört svårt för Mathem. Det är många parametrar 

som ska täckas in och i slutändan blir prognosen bara en kvalificerad gissning över 

den framtida försäljningen, det enda de säkert vet är vad de kommer att leverera ut 

imorgon. Mathem har en heltidsanställd som arbetar med prognostisering och 

vidareutveckling av de befintliga prognosmetoderna som skapas i ett avancerat Excel 

dokument.  Försäljningsprognos tas fram varje vecka och visar antalet förväntade 

kundorders. Prognosen blir tillgänglig cirka tio dagar innan prognosperioden vilket 

ger inköpsavdelningen tid att planera sina inköp. 

Försäljningsprognosen tar hänsyn till; 

 Försäljningen under samma period föregående år. 

 Det glidande medelvärdet för de fyra senaste veckorna. 

 Marknadsföringsaktiviteter i anslutning till perioden. 

 Specifika helgdagar som infinner sig i perioden 

Försäljningsprognosen genererar en förväntad förbrukningsfaktor för 

prognosperioden, denna faktor bedömer periodens försäljning i relation till 
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försäljningens medelvärde under de fyra föregående veckorna. Om 

förbrukningsfaktorn exempelvis visar 1.2 så förväntas försäljningen för 

prognosperioden vara 20 procent högre än genomsnittet för de fyra föregående 

veckornas medelförsäljning. 

 

Huvudsyfte med försäljningsprognosen är att dels att vara ett beslutsunderlag till 

lagerchefen och transportchefen så att de kan planera vilken bemanning som behövs, 

dels påverkar förbrukningsfaktorn behovsidentifieringen för inköpsavdelningen och 

därmed vilka kvantiteter som köps in. 

Eftersom prognosen endast görs för antal kundorders och inte går ner specifikt på 

produktgrupp eller artikelnivå så får alla produkter samma säsongsvariation, 

kampanjvaror undantaget. 

Den ökande omsättningen adderar till osäkerheten vid prognostiseringen. Men 

Mathem menar att prognostiseringen förhoppningsvis kan komma att komma att bli 

mer tillförlitligt i takt med att kunderna blir fler och dataunderlaget växer. 

 

 

Figur 4.1 Mathems omsättning i miljoner, från 2009 till 2013.  

 

4.4 Behovsidentifiering 
 

Förbrukningsfaktorn som tas fram i försäljningsprognosen är bara en av många 

faktorer som påverkar behovsidentifiering av en specifik produkt och därmed hur 

mycket som köps in. Ordermodellen eller autoordern som den internt kallas är ett 

Excel baserat beställningssystem som är Mathem har byggt upp. 
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Autoordern genererar automatiskt ett beställningsförslag dagligen enligt beräkningen 

nedan. 

 

Behov = (ledtid+omsättningslager)*medelförsäljning*förbrukningsfaktor 

stdAvvikelse*servicenivå+inkurrans+kundordrar-lagersaldo-

inkommandebeställningar 

     

Autoordern skapar ett behov för en produkt då det framtida behovet är större än vad 

som idag finns på lagret. Behovet som sedan beställs varierar från varje produkt 

beroende på bland annat dess standardavvikelse och hållbarhetstid. De faktorer som 

autoordern tar hänsyn till när den beräknar fram ett behov är ledtid från 

leverantören, det önskade omsättningslagret, medelförsäljningen av produkterna 

från de fyra föregående veckorna, den specifika periodens förbrukningsfaktor, önskat 

säkerhetslager, specifika kundorders och inkurans. Detta ställs sedan mot nuvarande 

lagersaldo och inkommande leveranser, ifall behovet är större än dessa skapas ett 

orderförslag. När autoordern kollar på medelförsäljningen fyra veckor bakåt tittar 

den endast på vardagar samt exkluderar alla dagar då produkten varit under 

kampanj. När produkter har legat på kampanj under en längre tid baseras 

medelförsäljningen på en 12 veckors period istället för att få en mer representativ 

medelförsäljning.  

 

4.5 Inköp 
 

Mathems inköpsavdelning består av en inköpschef och två inköpare som tillsammans 

hanterar alla artiklar, där en inköpare är specifikt ansvarig över färskvarorna. Dock 

kommer Mathem inom kort att anställa fler inköpare då deras arbetsbelastning i 

dagsläget är mycket hög. Inköparna har stöd av en sortimentsansvarig som 

bestämmer vilka artiklar som ska ingå i sortimentet. 

”Det krävs fingertoppskänsla när man lägger beställningar 

det är mer en ICA-handlar känsla.” 

(Intervju med kontorspersonal Mathem 2014-03-26) 

Även om inköparna på Mathem har autoordern till hjälp är det upp till dem att till 

ändra parametrarna i autoordern så att beställningskvantiteten blir mer 

skräddarsydda för den specifika produkten. Då autoorderns förbrukningsfaktor inte 

tar hänsyn till säsongsvariationer och inte går ner på produktnivå så krävs det att 

inköparen kontrollerar förslagen och använder sin erfarenhet och analytiska förmåga 

för att justera dem innan beställning läggs. 
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Orderförslagen exporteras sedan från autoordern till ett administrationssystem för 

att sedan skickas iväg till leverantörerna som skarpa orders. 

Leverantörerna skickar i sin tur iväg en orderbekräftelse till Mathem som inköparna 

sedan går igenom och stämmer av. Orderbekräftelsen ses oftast mer som ett kvitto på 

att ordern är mottagen och korrekt förstådd då det ofta är rutin att leverantören 

dagen innan leverans även skickar en lista på produkter som de med största 

sannolikhet inte kommer att kunna leverera, det är först i detta skedde som Mathem 

får reda på ifall dess leverantörer kan leverera produkten eller inte. Varor som inte 

levereras, restas inte utan måste beställas på nytt. 

Inköpsavdelningen ansvarar även över något som de internt kallar för släckningsfil. 

Den går ut på inköparna släcker ner varor på deras hemsida när den förväntade 

försäljningen är högre än det förväntade lagersaldot för nästkommande dag. Genom 

att släcka ner produkter som de har för lite av i lager riskerar de inte att göra kunder 

besvikna över att deras beställda varor inte kan levereras. 

 

Vid de tillfällena då de har kundorder på en vara som tar slut i lager ersätter man 

kunden med en vara av samma eller högre kvalitet till samma pris. På vardagar 

brukar man först kontakta kunden innan ersättning görs för att få det bekräftat att 

ersättningen accepteras men på helgerna då det är svårare att nå kunderna sker 

ersättningarna utan kundens medgivande. 

Mathems sortiment är idag väldigt brett med totalt cirka 10 000 artiklar. Inom 

färskvarulagret ryms det cirka 3000 artiklar. Det breda sortimentet är i hög grad en 

marknadsföringsfråga men även en ekonomisk fråga då Mathem kan erhålla bonusar 

från varumärken som vill in i deras portfolio. Många av artiklar är snarlika varandra 

vilket ibland försvårar besluten vid anskaffningstillfällena då det är svårt att veta 

vilket produktmärke av två identiska produkter som kommer efterfrågas mest.  

Det breda sortimentet gör det dock lättare för Mathem att ersätta kunder med 

substitutvaror. Inom färskvarusortimentet spelar det oftast ingen roll vilket 

produktmärke som står på förpackningen bara kvaliteten och egenskaperna är 

desamma.  

 

Vilka artiklar som ska ingå i sortimentet kan inte inköpsavdelningen råda över då det 

avgörs av sortimentsansvarig.  Det här är något som ibland negativt påverkar svinnet 

då inköpsavdelningen pressas att hålla stora lager av så kallade ”premium-produkter” 

då de aldrig får ta slut. 

Vissa premium-produkter inom färskvarusortimentet svinnas det rejält av men     

då ledning och sortimentsansvarig anser att premium-produkter är viktiga för 

företagets image och genererar mervärde i form av ökad försäljning av andra varor så 

är det något som inköpsavdelningen har förståelse för och accepterar. 
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4.5.1 Leverantörer 

 

Mathem har idag cirka 100 stycken leverantörer för hela sortimentet och cirka 25 

stycken leverantörer för färskvaror. Dagab som tillhör Axfood koncernen är dock den 

i särklass största med cirka 80 % av Mathems sortiment. Beställningar till Dagab 

läggs varje dag och har en ledtid på två dagar. Vissa leverantörer har endast leverans 

en gång i veckan då Mathems inköpskvantiteter är för små för att köras ut mer 

frekvent.   

Mathem anser sig ha en bra relation till sina leverantörer och menar att de arbetar 

tillsammans för att få inköpsarbetet att gå smidigt. Leverantörerna har en servicenivå 

på cirka 95 procent i genomsnitt enligt Mathem. 

Ett fåtal av Mathems leverantörer främst bröd leverantörer erbjuder JIT leveranser. 

Den inköpta kvantiteten är då helt baserad på den verkliga efterfrågan och levereras 

in samma dag som de ämnas säljas vilket i praktiken innebär att Mathem skickar en 

order innan midnatt på de varor som de ska sälja nästkommande dag och 

leverantören levererar nästkommande morgon.  

 

4.5.2 Kampanjer 

 

Större kampanjer initieras av Dagab och dess ägare Axfood. Mathem erhåller 

erbjudande om vilka kampanjer som finns till förfogande och om de vill vara med ska 

de leverera en prognos för förväntad försäljning två veckor innan kampanjstart så att 

Dagab kan planera distributionen.  

Vi ska ha kampanj för vecka 15 och har sänkt priset till 59:90 för ett kg och det är 

ett jättebra pris, ska vara på tv-annons, viktigt vara, den får vi inte vara slut på, 

hur mycket ska jag köpa in? Måste lägga order nu. vi har ökat med 40 % om du ska 

jämföra med förra gången vi hade en kampanj på den, det är en omöjlighet att veta 

vad vi kommer sälja!” 

(Intervju med kontorspersonal Mathem 2014-03-27) 

 

Som personen ovan slår fast är det svårt att förutsäga efterfrågan kring 

kampanjprodukter och det är sällan som man kan pricka in så att exakt korrekt volym 

köps in. Däremot har Mathem det senaste halvåret arbetat mer aktivt under 

kampanjperioden för att undvika stora mängder svinn när kampanjen tar slut, 

exempelvis genom att justera ned priset för att sälja av ett för stort lager av 

kampanjvaror. Vid kampanjer tar Mathems inköpsverktyg inte hänsyn till detta för 

närbesläktade produkter, alltså föreslår Mathems inköpssystem samma 

inköpskvantiteter som vanligt för dessa produkter. 
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4.6 Lagerhållning 

4.6.1 Varumottagning och inlagring  

 

Mathems varumottagning är enligt dem själva deras största flaskhals i flödet. Går 

man förbi på förmiddagen då aktiviteten är som högst ser man stora kvantiteter med 

varor som väntas på att godsmottas. 

 

 Arbetet går till så att man under dagen registreras alla inkomna produkter och 

staplar dem i burar som dras in ett baklager som ligger i anslutningen till 

godsmottagningen. När dagens plockning är gjord runt klockan fem på 

eftermiddagen börjar man rulla ut burarna från baklagret och fyller på lagerhyllorna 

med de nyinkomna varorna. Genom att sköta inlagringen på eftermiddagen slipper 

man den värsta trängseln som är under dagen då flera plockare rör sig i gångarna 

samt att hyllorna är tommare vilket underlättar inlagringen. Därmed blir varor som 

inkommer under morgonen och dagen först möjliga att plocka dagen efter.   

Mathems leveransmottagningssystem är långsamt jämfört med de system som större 

butiker använder sig av. Brukligt då är att man scannar pallar vid mottagningen och 

sedan fyller på hyllorna i butiken om det behövs. Mathems system gör att personal 

manuellt måste registrera varje mottagen orderrad var för sig. I det momentet 

innebär det att de måste lyfta varje vara manuellt låda för sig, öppna den, scanna den, 

se över bästföredatumet, skriva in datumet i systemet, stänga lådan, sätta upp lådan 

på en bur och dra buren till baklagret. Om det råder brist av en vara i hyllorna kan det 

ske att man hämtar varor från baklagret men det förutsätter generellt sätt att buren 

eller lådan är lättåtkomlig. 

Mathem har på sina färskvaror garantier på hållbarhetsdatumen från deras 

leverantörer. Ifall en produkt kommer in med för kort hållbarhetstid kvar säger 

Mathems inleveranssystem ifrån vilket resulteras i att varan inte kan tas emot.  

 

Vanliga fel som kan uppstå vid varumottagningen är att leverantören har skickat fel 

kvantitet, vilket kommer generera lagersaldo fel om det inte uppmärksammas av 

mottagningspersonal, eller att leverantören har skickat varor med olika 

bästföredatum, då Mathem inte har tillräckligt med tid eller personal för att kunna gå 

igenom och kontrollera varje enskild vara så kan det lätt hända att detta inte 

uppmärksammas. Det förekommer även slarvfel av mottagningspersonalen.  

Mathem överväger i dagsläget att införa en ny rutin vid varumottagningen där varor 

som är slut ute på lagret sorteras ut vid varumottagningen, för att på en gång kunna 

fyllas på i hyllan ute på lagret. Tanken är att när varor kommer in och scannas så ska 

ett meddelande dyka upp som indikerar att detta är en prioriterad vara som skall 

sorteras ut från alla andra varor och placeras i en specifik bur som direkt ska köras ut 

till lagret för inlagring. I dagsläget vet inte varumottaget vilka varor som är kritiska 

och kan därför inte sortera ut dem varor från alla andra pallar som dagligen kommer 



 
42 

 

in. 

 

4.6.2 Stickprov inlagring 

 

Nedan presenteras antal dagar som våra stickprovsartiklar hade från det att 

producenten registrerade förpackningsdatumet till att de låg redo för plock Eftersom 

varor som inkommer på morgonen inte blir inlagrade förens plocket är klart för 

dagen har vi valt att räkna den sena inlagringen som att varan först är redo för plock 

dagen efter då varorna faktiskt kan plockas av personalen.  

 

Artikel Dagar mellan förp.dat till redo för plock 

Ky1 3,5 

Ky2 3,3 

Ky3 4 

Kö1 3,3 
 

Tabell 4.4 Stickprov inlagring. 

 

4.6.3 Lagerstruktur  

 

Mathems lager har tidigare varit en Willys butik och lagerstrukturen är fortfarande 

väldigt lik en vanlig matvarubutik. Flera anställda vi pratade med menar att man idag 

utnyttjar lagerlokalen till det yttersta. På grund av den höga beläggningen så finns det 

inget utrymme bakom hyllraderna som skulle förenkla inlagringen av nya varor 

bakifrån. Som det ser ut idag tvingas man vid påfyllning att plocka ut de varor som 

redan ligger på platsen för att kunna lägga in de nya bakom dem. I samband med 

inlagringen händer det att misstag sker och varor med längst datum istället hamnar 

längst fram och sedermera plockas, varpå de varorna med kort datum riskerar att bli 

osäljbara.  

Hyllornas konstruktion med olika fackstorlekar är inte heller optimalt enligt de 

anställda vi intervjuat, främst då det bidrar till att man får svårare att hitta vilken 

artikel som tillhör vilket fack. Enligt lagerpersonal hade ett bättre alternativ varit att 

ha lika stora hyllfack för alla varor och istället göra dem djupare. 

 

4.6.4 Lagertillgänglighet 

 

På Mathem sätts kunden i fokus och prioriteras i alla beslut vilket resulterar i att en 

hög servicegrad, bra kundservice och ett brett sortiment alltid trumfar en reduktion 

av svinnet. För närvarande har man en servicegrad på 99 % men man planerar att 

öka den ytterligare till 99,8 %. Servicegraden är baserad på hela sortimentet där 

många torrvaror med lång hållbarhetstid förenklar en ökad servicegrad. 
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4.6.5 Lagersaldo 

 

För att sortera ut de produkter vars bästföredatum har passerat genomförs det en 

daglig inventering på lagret efter att plockningen av varorna ut till kund är gjord. En 

lista med alla artiklars vars bästföredatum har passerats tas ut från Mathems 

lagersystem Astro. Sedan går en anställd genom lagret för att ta bort och svinna de 

olika produkterna som numera är osäljbara. Vid denna runda görs även 

kontrolleringar av lagersaldon samt att produkterna är inlagrade på rätt sätt och i rätt 

struktur. Alla svinnvaror placeras sedan på en specifik plats på baklagret så att de 

nästkommande dag kan kontrolleras av inköpschefen innan de slängs. 

Vid vår observation av hur en inventering går till uppmärksammade vi att cirka en 

fjärdedel av de kontrollerade platserna hade fel lagersaldo eller fel bästföre datum 

registrerat i systemet. Det här beskriver flera källor som ett stort problem. Det är 

dock svårt att åtgärda då felen beror på väldigt många faktorer såsom felplock, fel i 

godsmottagning, felinventering eller påfyllning på lager utan registrering av 

returvaror. 

Ett annat exempel på att datasystemet inte reflekterar verkligheten är att den 

signalerar att det ska finnas cirka 300 lediga hyllplatser på lagret, trots att bara en 

bråkdel av dem är lediga. 

 

4.6.6 Stickprov lagersaldo 

 

Redovisning av stickprov som genomfördes för att jämföra Mathems systemsaldo 

mot faktiskt fysisktsaldo. 

Tisdag Artikel Systemsaldo Fysiskt saldo Differens 

  Ky1 181 18 -163 

  Ky2 43 31 -12 

  Ky3 115 117 2 

  Kö1 46 21 -25 

Onsdag         

  Ky1 124 0 -124 

  Ky2 38 26 -12 

  Ky3 212 191 -21 

  Kö1 34 37 3 

Torsdag         

  Ky1 -9 3 12 

  Ky2 25 25 0 

  Ky3 146 138 -8 

  Kö1 59 59 0 
 

Tabell 4.5 Stickprov lagersaldo. 
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Störst differens under veckan var det på Ky1 där 163 stycken respektive 124 stycken 

saknades på lagret på tisdagen och onsdagen. Vid ett senare tillfälle fick vi 

förklaringen på den stora differensen, lagerpersonal hade gjort ett stort uttag av 

kycklingen som aldrig registrerades. 

 

Av de 12 mätningarna vi gjorde så var bara systemets lagersaldo korrekt vid två 

tillfällen. Med andra ord var lagersaldot fel vid 83 procent av gångerna. 75 procent av 

dem hade en negativ inventeringsdifferens, systemets lagersaldo var alltså högre än 

det fysiska saldot.  

4.6.7 Plockning från lager 

 

Mathems plockningspersonal använder sig av ett plocksystem som kallas ”pick by 

voice”. Systemet instruerar plockpersonalen genom en automatisk röst som anger 

vilken hylla, gång och sektion som plockaren ska till. När plockaren har anlänt till den 

anvisade platsen verifierar hen sin position genom att läsa en säkerhetskod som är 

angiven på hyllan. Systemet informerar på liknande sätt hur många produkter som 

skall tas från plockplatsen, innan plockaren kan gå vidare måste antalet man tagit 

från platsen verifieras. Pick by voice används även av Mathems leverantör Axfood och 

den gemensamma åsikten inom företaget är att systemet hjälper till att minska risken 

för att fel vara plockas. Ibland kan lagersystemet be plockarna att inventera 

hyllplatsen för att kontrollera att saldona stämmer. När personalen genomför de här 

inventeringarna så försvinner de olika bästföredatumen från lagersystemet vilket 

medför lagersaldofel. 

Personalen ska alltid tillämpa FIFO men i regel behöver de inte kontrollera 

datummärkningen på varorna utan det ska räcka att veta vart ifrån man börjar 

plocka. Systemet utgår alltid ifrån att plockarna tar de varor som har kortast 

hållbarhetstid, om felplock sker här kommer systemet fortfarande tro att rätt vara 

plockades vilket genererar lagersaldofel. När plockpersonalen kommer fram till en 

lagerplats är det viktigt att de kan plockordningen för att rätt vara ska tas ut.  
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Figur 4.2 Plockordning. 

 

 

Plockordningen som råder hos Mathem är att man alltid ska börja ta produkter längst 

fram till vänster om de varorna är slut plockar man från stapeln till höger, sedan 

diagonalt bak till det bakersta vänstra hörnet och sedan horisontellt till bakre högra 

hörnet. De varor som är placerade i ruta ett ska därmed vara dem med kortast 

hållbarhetstid kvar och de i ruta fyra är de med längst hållbarhetstid. 

 

Intervjuad personal menar att den här plockrutinen inte alltid efterlevs och att 

felplock sker, främst beror det på stress och slarv men man pekar även på att alla 

hyllplatser är olika stora vilket gör det problematiskt att veta vart man ska plocka och 

vilken produkt man ska ta då det ständigt är annorlunda. Då många i lagerpersonalen 

utgörs av temporär och inhyrd personal kan de sakna erfarenhet och kunskap om 

plockrutinerna på Mathem. 

Våra fyra stickprovsartiklar var under alla tre dagar korrekt lagrade efter FIFO. 

Plockar man efter Mathems plockrutin så hade man plockat rätt även utan att 

kontrollera datumet på förpackningen.  

Påfyllnaden av de fyra lagerplatserna kräver dock att man först plockar ut de äldsta 

varorna först för att kunna placera de nyinkomna varorna längst bak. 
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5.0 Analys 
 

 
I det här kapitlet ställs vår teoretiska referensram mot vår insamlade empiri. Vi 
kommer även göra en jämförelse mellan tidigare studier på ämnet och det resultat 
som vi fått fram. 

 

5.1 Storlek på Mathems svinn  
 

Mathem har som mål att ligga under en procent i svinn sett till hela omsättningen, 

o,5 procent för färskvarorna och inget mål är idag satt för färskvarorna med 

garantitid 3 dagar. De satta målen delas inte med alla i personalen vilket Stanger et 

al. (2012) menar är viktigt för att ha ett välfungerande färskvarulager. 

Nedan följer en sammanställning av data kring försäljning och svinn inom 

färskvarusortimentet som helhet respektive för färskvaror med tre dagars garanti. 

Genom att dividera det registrerade svinnet mätt i antal med försäljningen mätt i 

antal har vi kunnat härleda andelen svinn för perioden november 2013 till och med 

mars 2014. 

5.1.1 Färskvaror 

 

Månad Försäljning st Svinn st Svinn andel 

nov-13 341258 5674 1,66 % 

dec-13 284931 18723 6,57 % 

jan-14 374319 10340 2,76 % 

feb-14 348405 6908 1,98 % 

mar-14 413352 4758 1,15 % 

    Totalt 1725774 46403 2,82 % 

 

Tabell 5.1 Andel svinn färskvaror. 

Det genomsnittliga svinnet under vår studerade period var 2,82 procent för 

färskvaror. Under december månad sköt svinnet i höjden och uppgick till 6,57 

procent. Då Mathem uttryckte att de har svårt att prognostisera högtider tolkar vi det 

som att december månads höga andel svinn är ett resultat av månadens många 

högtider såsom jul och nyår. Något förvånande är att Mathem i december sålde 

mindre färskvaror än någon annan månad i mätperioden vilket visar på hur svårt det 

är att uppskatta konsumenternas köpbeteenden. 

 

Även januari har ett något högre svinn än normalt vilket vi tror till en viss del kan 

förklaras av att en del produkter som inte blev sålda över högtiderna i december då 

kasserades och registrerades som svinn. 
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Mathem menade att de låg på cirka 3 procent i svinn på färskvarusegmentet vilket är i 

linje med de uträkningar vi har utfört på det registrerade svinnet, om än lite för högt. 

5.1.2 Färskvaror garantitid 3 dagar 

 

När det gäller färskvaror-3 visste Mathem att de hade en högre andel svinn, men 

kunde inte uppge ett exakt tal. När vi talade med dem menade de att de hade ett mål 

att ligga på cirka 0,5 procent i svinn för det här segmentet vilket är långt ifrån vad de 

haft under vår mätperiod. 

Månad Försäljning st Svinn st Svinn andel 

nov-13 13975 680 4,87 % 

dec-13 11816 2718 23,00 % 

jan-14 17872 719 4,02 % 

feb-14 16926 1245 7,36 % 

mar-14 22478 928 4,13 % 

    Totalt 80949 6290 8,67 % 

Tabell 5.2 Svinnandel för färskvaror garantitid tre dagar.   

Mathem hade under mätperioden en svinn-andel på 8,67 procent. Även här sticker 

december ut med en kraftigt ökad andel svinn på 23 procent. December var även 

bland detta segment den sämsta månaden för Mathem sett till försäljning av antal 

produkter, det i samband med att man också svinnade mest varor i december gör att 

andelen svinn sticker iväg.  

5.1.3 Jämförelse med andra studier 

 

Endast ett fåtal studier som mäter butiksledets svinn har genomförts och det går inte 

utifrån dem ge ett generellt svar på hur mycket svinn en butik generellt brukar ha då 

resultaten kraftigt varierar (Eriksson & Strid, 2011). En bidragande orsak till den 

höga variationen är att det inte finns något standardiserat sätt att mäta svinn på. 

parametrar såsom om man mäter efter omsättning eller vikt, om man inkluderar 

oregistrerat svinn och så vidare. Även om vi är medvetna om svårigheten att ställa 

dessa resultat mot varandra så tycker vi att det finns ett värde i att jämföra resultaten 

med varandra, för att se vart vårt undersökningsföretag står idag.  

Undersökning Hela sortimentet Färskvaror Färskvaror färskt kött/kyckling/fisk 

Hansen Schakenda          3,40 % - 4,60 % 

Andersson et al 4,60 %* - - 

Eriksson strid - 0,76 % 1,31 % 

Medelvärde tidigare studier 4,00 %  0,76 % 2,95 % 

Mathem - 2,85 % 8,76 % 
*Medelvärdet för de tre butikerna 
 

  Tabell 5.3 Jämförelse med tidigare studier. 
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Noterbart är att de undersökningar vi jämför vårt resultat med genomfördes under en 

längre period, ett år eller längre vilket resulterar i att de kraftiga variationerna och 

topparna i andelen svinn inte blir lika tydliga. Eriksson & Strid (2013) drog slutsatsen 

att svinn måste mätas under en längre tidshorisont för att resultaten ska bli rättvisa. 

 

5.2 ABC klassificering 

 
Paretos princip eller 80/20 regeln menade att 20 procent av varorna stod för 80 

procent av det man mäter. I grova drag stämmer det även på Mathem då 20 procent 

av artiklarna (15 stycken) står för nästan 68 procent av det totala värdet som svinnas. 

Enligt Storhagen (2011) är det först och främst A-produkterna man ska lägga fokus på 

då de har störst inverkan på resultatet. Genom att fokusera på kategori A och 

möjligtvis B artiklarna så skulle Mathem kunna fokusera sina krafter på ett fåtal 

artiklar som har stor inverkan på nivån och kostnaderna för svinnet. 

Nedan presenteras en sammanfattning av ABC klassificeringen för hela tabellen se 

bilaga 5. 

Kategori 
Antal 

artiklar 
Andel av 

produkterna 
Andel svinn 

(Antal) 
Andel svinn 

(Värde) 

Totalt A 15 st 20% 64,86% 67,90% 

Totalt B 17 st 23% 22,83% 22,11% 

Totalt C 43 st 57% 12,31% 9,99 

 

Tabell 5.4 Sammanfattande ABC klassificering. 

 

 

5.3 Prognostisering och behovsidentifiering 
 

Mathems försäljningsprognos och Autoorder är starkt sammankopplade. 

Försäljningsprognosen som är på en aggregerad nivå spår om försäljningen kommer 

öka minska eller vara konstant jämfört med förre perioden. Försäljningsprognosen 

genererar en förbrukningsfaktor som sedan används i autoordern för att ge en 

indikation på hur mycket man ska köpa hem av varje produkt.  

5.3.1 Försäljningsprognos 

 

Erikson & Strid (2011) nämner att otillräckliga prognoser är en anledning till att 

svinn uppstår, svårigheten ligger i att fånga en varierande efterfrågan. 

En allt för positiv försäljningsprognos leder till att för mycket produkter köps in 

varpå produkternas bästföredatum passeras och produkterna måste svinnas. 

 

Mathem använder sig idag av en prognosmodell som liknar det Björnland et al (2010) 

kallar för glidande medelvärde fyra veckor. Utöver det ändrar man manuellt 
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prognosen efter erfarenhet och kvalificerade gissningar huruvida man går in i hög- 

eller lågsäsong jämfört med de fyra tidigare veckorna. Försäljningsprognosen som tas 

fram är på en aggregerad nivå för alla produkter det vill säga antal kundorders. Att 

göra korttidsprognoser på en aggregerad nivå tillhör inte vanligheten hävdade 

Björnland et al (2000) istället brukar de oftast gå ner på produktnivå eller 

produktgruppsnivå. I den bemärkelsen skiljer sig Mathems försäljningsprognos från 

den vedertagna teorin. 

Björnland et al (2010) menade att de mönster som är väsentliga att titta på i 

försäljningsdata är trend, säsong, konjunktur och slumpmässiga variationer.  

I våra intervjuer med Mathem framkommer det att prognostiseringen försvåras av 

att:  

 Efterfrågan har en skarpt stigande trend 

 Efterfrågan varierar efter säsong 

 Efterfrågan har en slumpmässig variation 

 

En metod som skulle kunna vara behjälplig i samband till det glidandemedelvärde är 

säsongsindex (Björnland et al, 2010). Ifall Mathem använde sig av även denna metod 

skulle de få med säsongsvariationerna vilket är den viktigaste variationen i 

kortsiktiga prognoser. Metoden skulle inte behöva medföra ett allt för stort extra 

arbete då den kan användas på produktgruppsnivå. 

En mer avancerad modell som tar hänsyn till säsongsvariationen är den så kallade 

tidsserieanalysen som är en metod för att förutsäga den framtida efterfrågan (Edlund 

et al, 1999). Ifall denna metod istället användes skulle Mathem kunna identifiera och 

anpassa inköpen efter produkternas egna säsongsvariationer och trender vilket skulle 

resultera i mer exakta inköp och därmed lägre svinn. Men så är tidsserieanalys mer 

tidskrävande och medför högre kostnader då det antingen hade krävts att ett nyare 

affärssystem med prognosverktyg köps in eller att man bygger om dagens 

prognosmetod. (Edlund et al, 1999).  

Mathem hade fått säkrare försäljningsprognoser om de hade använt sig av glidande 

medelvärde som tar hänsyn till säsongsvariation, cykliskvariation och trend 

alternativt en tidsserieanalys. Försäljningsprognosen borde även gå ner på 

produktnivå eller produktgruppsnivå för att fånga specifika produkter eller 

produktgruppers säsongsvariation, trender och cykler detta sköter idag inköparna 

manuellt med hjälp av sin erfarenhet i Autoordern. 

 

Genom att använda sig av säsongsindex i kombination med det glidande medelvärdet 

eller tidsserieanalys på produktnivå så hade Mathem kunnat få mer träffsäkra 

prognoser vilket hade minskat deras svinn. Detta kan antingen göras genom att man 

utvecklar det prognosverktyg man har idag eller genom att man investerar i ett 

program skräddarsytt för att prognostisera efterfrågan för butiker. 
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5.3.2 Fel indata till Autoordern  

Autoordern är inköparnas redskap vid anskaffning av varor. Ordermodellen kan ses 

som en förlängning av försäljningsprognosen där försäljningsprognosen ger 

autoordern förbrukningsfaktorn som avgör hur många procent mer eller mindre man 

ska köpa av produkten jämfört med medelförsäljningen för de fyra senaste veckorna. 

 

Mena et al. (2011) menar att prognoser alltid kommer att innehålla felaktigheter men 

att dessa kan minimeras genom att använda korrekt och aktuell data som grund i 

prognosen. Mathem använder aktuell data och baserar sina prognoser och inköp på 

historisk försäljning samt saldo från deras olika system. Dock har Mathem problem 

med att datan ofta innehåller fel. 

 

De faktorer som Autoorderns beställningsförslag tar hänsyn till och som ofta är 

inkorrekt är; 

 

Medelförsäljningen 

Då specifika produkters säsongsvariation inte beaktas kan man missa en ökad eller 

minskad efterfrågan då man går in i en hög eller låg säsong. Även släckningsfilen och 

kampanjer kan skapa en medelförsäljning på specifika varor som blir missvisande, 

exempelvis kommer en ”släckt” vara få en lägre medelförbrukning likaså kan en 

kampanjvara ”kannibalisera” på närbesläktade varor som då får en lägre 

medelförbrukning. Medelförsäljningen baseras endast på historiskdata vilket 

ytterligare är en felkälla då Mathems försäljning har en positiv trend. 

 

Inkurans 

Då bästföredatumen på varorna som lagras dels registreras in fel och dels kan 

inventeras bort så kan den här informationen inte i dagsläget anses vara tillförlitlig.  

 

Lagersaldo 

Ett stort problem idag är att produkters saldo i systemet inte överensstämmer med 

det verkliga saldot som finns på hyllorna. 

Inkommande beställningar 

Stämmer oftast men det händer att leverantören meddelar dagen innan leverans att 

vissa produkter kommer saknas och dessa måste då inköpsfunktionen då lägga en ny 

order på. 
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5.4 Inköp 
 

5.4.1 Underbemanning 

 

Eriksson & Strid (2013) menar att ett datoriserat beställningssystem kan reducera 

svinn då det hjälper företagen att optimera inköp och överblicka lagrets täcktid för de 

olika produkterna. Vi menar att inköpsavdelningen idag delvis har stöd av 

autoordern vid behovsidentifiering men att avdelningen ytterligare skulle kunna 

effektiviseras genom att man utformar ett mer dynamiskt beställningssystem som tar 

hänsyn till bland annat trend, kampanj och säsongsvariation på produktnivå, då 

mycket av detta idag görs manuellt och är tidskrävande. Den höga arbetsbelastningen 

många manuella momenten vid inköpsarbetet kan resultera i onödiga felbeslut där 

underköpen i värsta fall resulterar i att man får brist på lagret och överköpen i svinn. 

5.4.2 Sortiment 

 

Mathems breda sortiment med 3000 artiklar bara inom färskvaror gör att de har 

många produkter som är snarlika varandra. Det här resulterar i att 

försäljningsvolymerna och frekvensen på varor med många substitut dras ned 

eftersom försäljningsvolymen delas på fler olika varianter. Vikten av att ha hög 

frekvens på varorna poängteras av Eriksson et al. (2014) som beskriver att ju högre 

omsättning en produkt har, desto lägre procentuellt svinn har de generellt då varorna 

inte löper lika stor risk att bästföredatumet passerar samt att den kortare 

lagringstiden minskar risker för skador på produkterna. 

 

De tio mest sålda färskvarorna-3 har 2,72 procent svinn; 

Mest omsättning färskvaror-3 Försäljning Svinn 
Andel 
svinn 

Kö1 17856 204 1,13% 

Kö2 9197 113 1,21% 

Kö3 4796 180 3,62% 

Ky1 4284 262 5,76% 

Ky2 3655 84 2,25% 

Kö4 3342 27 0,80% 

Ky3 2623 228 8,00% 

Kö4 2583 39 1,49% 

Kö5 1822 100 5,20% 

Ky4 1694 171 9,17% 

Totalt 51852 1408 2,72% 

 

Tabell 5.5 Mest omsatta varorna i färskvaror-3 sortimentet. 
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De tio minst sålda har en svinnandel på 42,15 procent, vilket stödjer Erikssons et al. 

(2014) studie; 

Minst omsättning Färskvaror-3 Försäljning Svinn 
Andel 
svinn 

Ky1 11 4 26,67% 

Kö1 15 4 21,05% 

Kö2 17 3 15,00% 

Kö3 21 3 12,50% 

Kö4 33 3 8,33% 

Kö4 34 0 0,00% 

Kö5 49 1 2,00% 

Kö6 57 111 66,07% 

Kö7 62 2 3,13% 

Kö8 64 22 25,58% 

Totalt 363 153 42,15% 

 

Tabell 5.6 Minst omsatta varorna i färskvaror-3 sortimentet. 

Mathem skulle därmed kunna minska sitt svinn genom att smalna av sortimentet och 

ge färre produkter en högre omsättning och frekvens. En sådan åtgärd skulle dock gå 

emot företagets ambitioner att erbjuda en hög service och ett brett sortiment till 

kunden. Somliga varumärken betalade sig även in i Mathems portfolio vilket säkert är 

ett välkommet kapitaltillskott. Mathem bör ända räkna in kostnaderna för svinn när 

de beslutar om hur framtidens sortiment ska se ut då produkternas 

omsättningshastighet är nära besläktat med dess andel svinn. 

5.4.3 Släckningsfil 

 

Det framkom av våra intervjuer att inköp är ansvariga över något som de internt 

kallade släckningsfil. Släckningsfilen gick ut på att man på hemsidan inte 

marknadsför de produkter som har lägre saldo än den förväntade efterfrågan. Ligger 

det exempelvis 7 kycklingar på lager och den förväntade efterfrågan är 8 stycken så 

säljs inte dessa utan de får ligga kvar på lager tills antingen fler kycklingar inkommer 

i lagret eller att den förväntade efterfrågan sänks av prognosen. Det här är 

problematiskt sett ur ett svinn-perspektiv av två anledningar dels löper produkterna 

risk för att hållbarhetstiden går ut, dels genererar det fel signaler till prognosen som 

då ger varan en lägre medelförbrukning än vad som hade varit fallet om den inte hade 

varit släckt på hemsidan. Konsekvensen av en släckt vara blir att kunden inte kan 

köpa varan. Om släckningsfilen inte används köper kunden varan men kan inte få 

den levererad. I det första fallet riskerar man att tappa kundens intresse då denne 

kan tro att varan aldrig finns i sortimentet och därför få en negativ bild av Mathem 

som butik. I det andra fallet väljer kunden att köpa varan och förutsätter att den kan 
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bli levererad men då lagret är på låg nivå tar man en risk i att göra kunden besviken. 

 

5.4.4 Supply Chain Management  

 

Mathem anser idag att de har en bra relation med deras leverantörer. Trots att det 

inte sker mycket informationsdelnings mellan dem och deras leverantörer. Det enda 

undantaget är vid större kampanjer då Mathem måste lämna en försäljningsprognos 

till Axfood Dagab för att de ska kunna vara med på kampanjen. Lee & Whang (2000) 

beskrev att ett bra SCM arbete innebär att information kring efterfrågan och 

saldonivå fritt delas upp- och nerströms i kedjan vilket vi inte kan se sker på Mathem 

idag. 

För att minska risken att en leverantör har slut på en produkt kan kunden dela med 

sig av sin säljdata, detta för att underlätta leverantörens planering. (Lee & Whang, 

2000). Ifall information om säljdata delas kan värdekedjan undvika den så kallade 

kaskadeffekten som skapar en ineffektivitet i lagernivåer samt svårigheter i 

prognoser.    

Mena et al. (2011) nämner att just bristande informationsdelning är en orsak till att 

svinn kan uppstå. Detta då prognoserna blir svårare att genomföra vid saknaden av 

informationsdelning vilket leder till att det blir svårt att planera sin verksamhet 

(Mena et al., 2011). Ferguson & Ketzenberg (2006) menar att ifall leverantörer delar 

med sig av information till dess kunder om deras lagernivåer, produktens ålder och 

kvarstående hållbarhetstid innan orderläggning så kan kunden undvika att svinn 

uppstår samt få en längre genomsnittlig hållbarhetstid på produkterna och en högre 

lönsamhet. Mathem kan då enklare planera sin verksamhet och justera sina volymer 

till att bli mer optimala utifrån denna information. Ferguson & Ketzenberg (2006) 

menar att denna typ av informationsdelning lämpar sig bäst när variationen i 

efterfrågan är hög, när produkternas hållbarhetstid är kort samt när produktvärdet är 

högt. Detta är fallet för Mathems, då deras produkter i färskvarukategorin ofta har ett 

högt värde samt en kort hållbarhetstid.  

I dagsläget skulle det vara svårt för Mathem att upprätthålla en SCM relation med 

sina leverantörer då deras system inte är integrerade vilket Storhagen (2011) menade 

är en fördel för att snabbt kunna utbyta aktuell information. Troligen skulle de 

administrativa kostnaderna för att ta fram sådan aktuell information som 

leverantörerna kan ha nytta av vara väldigt höga. Då man idag inte fullt ut kan lita på 

att lagersaldona i systemen är korrekta och chansen är stor att man därmed 

förmedlar felaktig information kring lagernivåerna uppströms.  

Dock skulle potentialen för försörjningskedjan om en SCM-strategi implementeras 

vara väldigt höga. Färskvarorna lagras idag i flera led dels hos producenten, 

leverantören och hos Mathem troligtvis hålls säkerhetslager även i de två första 

leden. En gemensam lagerstyrning i samband med en effektiv informationsdelning 

hade kunnat minimera lagrena i försörjningskedjan. Om försörjningskedjan hade 
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haft ett effektivt flöde med SCM inriktning kombinerat med JIT-leveranser så hade 

de teoretiskt sätt inte behövt lagerhålla några färskvaror överhuvudtaget vilket 

givetvis skulle ha en dramatiskt positiv påverkan på deras svinn nivåer utan att för 

den delen försämra servicegraden mot kund. 

 

För att möjliggöra ett mer effektivt flöde i Mathems försörjningskedja så bör man få 

ordning på de interna lagersaldona och integrera sina system med leverantörerna.  

Det bör ligga i alla aktörers intressen i försörjningskedjan att investera i ett närmare 

samarbete med varandra då det skulle göra deras flödesunion mer 

konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter. Storhagen (2011) pekar på att 

utvecklingen redan idag går mot att företag inom samma försörjningskedja 

samarbetar och istället konkurrera mot andra flödesunioner. Ett incitament för 

aktörerna nedströms i försörjningskedjan är att ett närmare samarbete kan minska 

den så kallade kaskadeffekten som skapar en ineffektivitet i lagernivåer samt 

svårigheter i prognoser. 

Även internt inom företaget kan ett fokus på flödet vara ett effektivt sätt att 

organisera sig genom. Storhagen (2011) beskrev hur bildandet av flödesgrupper som 

sätter upp egna mål kan ge kortare genomloppstider, bättre kvalitet och öka de 

anställdas engagemang. Idag ansvarar inköpsavdelningen bland annat över 

släckningsfilen, kampanjer och de har även en dedikerad person som följer upp det 

registrerade svinnet och ser över dess orsak och storlek. En omorganisering som 

tydligare sätter fokus på flödet skulle i Mathems fall kunna vara att utveckla en 

färskvarugrupp inom företaget som är specifikt tillsatt för att effektivisera flödet av 

detta sortiment. Förslagsvis bör gruppen innehålla representanter från ledning, 

prognos, inköp, godsmottagning och plockpersonal som sätter egna mål de ska infria. 

Genom att gruppen känner ett helhetsansvar för färskvarorna och dess svinn så 

skulle man både kunna utveckla rutiner och ett arbetssätt som kan effektivisera flödet 

och sänka svinnet.  

 

5.4.5 JIT 

 

Mathem använder sig av JIT-leveranser för vissa leverantörer. Den inköpta 

kvantiteten är då helt baserad på den verkliga efterfrågan och levererades in samma 

dag som de ämnades säljas viket är i linje med vad van Weele (2012) beskrev som JIT 

leveransernas styrka att varorna ska finnas på plats när de behövs inte före eller efter. 

Lumsden (2012) klargör att en JIT leverans ofta har korta leveranstider, mindre 

beställningskvantiteter och därmed högre beställningsverkens, vilket helt är i linje 

med de Mathems JIT leverantörer då de beställer endast några timmar innan 

leverans, det handlar inte om några stora volymer och beställningarna läggs varje dag 

förutom söndagar. Vid dessa leveranser erhåller Mathem endast de produkter som de 

ska skicka ut under dagen vilket helt borde eliminera deras svinn för dessa produkter 

bortsett från den försvinnande lilla andel som utgörs av kross då förpackningar går 

sönder. Därför menar vi att om Mathem och dess leverantörer hade klarat av att styra 
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om fler leveranser av varor inom färskvaror3 till JIT så skulle man kunna dra ner 

svinn nivåerna rejält.  

Något som vi kunde se när vi gick igenom statistik över svinnet var att dessa varor 

hade en närmast obefintlig andel svinn vilket är resultatet av att exakta kvantiteter 

sett till den verkliga försäljningen köps in.  

5.4.6 Kampanjer 

 

Autoordern innehåller inga hjälpmedel vid kampanjer utan det är upp till inköparna 

att bestämma hur mycket som ska köpas in. Det framkom i intervjuerna att det är 

omöjligt att veta hur mycket som kommer säljas och därmed är det inte ofta som rätt 

kvantiteter köps in. I våra intervjuer framkom det även att kampanjer som 

annonseras i tidning och tv genererar en viss ängslan över att man ska få slut på 

lager. Vilket resulterar i att man hellre köper in mer varor än vad man kan sälja hellre 

än att man köper in för lite, något som i slutändan resulterar i svinn. Mena et al. 

(2011) hävdade att kampanjer driver försäljning men samtidigt skapar oförutsägbara 

efterfrågemönster vilket stämmer väl in på det vi såg hos Mathem då flera av de 

färskvaror som hade högst svinn-kostnad under den studerande perioden även hade 

legat som kampanjvaror. 

 

Ett annat problem som Mena et al (2011) tillskriver kampanjer är att de har en 

förmåga att kannibalisera på försäljningen av närbesläktade produkter vilket Mathem 

också uppmärksammat men som deras system inte tar någon hänsyn till. I praktiken 

innebär det att en kampanj på en färskvara gör att de närbesläktade varorna får 

minskad försäljning och riskerar att bli till svinn och att dess framtida 

medelförbrukning i Autoordern kommer blir för låg. 

 

5.5 Lagerhållning 
 

5.5.1 Flaskhals i godsmottagning och inlagring  

 

Mottagningsstationen på Mathem är enligt dem själva en av de större flaskhalsarna i 

flödet. Oskarsson et al (2006) beskriver att flaskhalsar i en process styr outputen och 

begränsar resterande delar av flödet med bland annat längre ledtider som följd. I 

Mathems godsmottagning yttrar sig en längre ledtid i att inlagring av varor sker först 

på eftermiddagen, efter plocket är klart vilket äter upp en dag av varans 

försäljningsfönster. Flaskhalsen i godsmottagningen beror delvis på den höga 

beläggning i lokalen vilket enligt Lumsden (2011) genererar en hög lagereffektivitet 

men sämre hanteringseffektivitet. Att hanteringen blir lidande är tydligt då stora berg 

med varor staplas på varandra i väntan på inregistrering.  Vi fick även indikationer 

från personalen att deras nuvarande mottagningssystem är väldigt långsamt och 

omständigt jämfört med konkurrenters.  Flaskhalsen skulle därmed kunna elimineras 
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genom att göra mer plats för godsmottagningen och därmed höja 

hanteringseffektiviteten och investera i ett smartare och snabbare systemstöd för 

godsmottagning. 

 

Även beläggningen i Mathems lager upplevs som hög vilket är något som Lumsden 

(2012) menar genererar en sämre hanteringseffektivitet. Något som främst 

återspeglar sig vid lagerpåfyllnaden där ingen baklagring är möjlig på grund av för 

tätt ställda hyllplatser vilket medför en omständig process där varor först måste tas ut 

från hyllorna för att de nya ska inlagras på rätt ställe i enlighet med FIFO metoden. 

Ett fel vid denna inlagring kan få konsekvensen att varor med längst 

hållbarhetsdatum placeras ytterst vilket kan leda till svinn av varorna med kortare 

hållbarhetstid. Den höga beläggning gör att även om flaskhalsen i godsmottagningen 

skulle försvinna är det inte alltid möjligt att inlagra varor på sina hyllplatser innan 

plocket har gjorts då lagerplatserna är för små. 

 

Genom att arbeta bort flaskhalsen i godsmottagningen och strukturera om lagret så 

att baklagring direkt i lagerhyllan är möjligt och att hyllplatsernas breddas och görs 

djupare så skulle Mathem få ett mer harmoniserat flöde där varorna på ett bättre sätt 

kan flyta igenom flödet utan onödigt långa icke förädlande stopptider. En färskvara 

som har ett försäljningsfönster på bara några dagar har mycket att tjäna på att 

komma direkt in på hyllan för plock och man kan samtidigt få ner kapitalbindningen i 

lager.  

 

5.5.2 Lagerplock  

 

Plockningspersonalen använder sig av ”pick by voice” som är ett mer avancerat 

tekniskt plockningsverktyg. Genom att ha båda händerna och ögonen fria att 

koncentrera sig på att ta rätt vara bör minimera antalet felplock. De felplock som 

förekommer beror således inte på tekniken utan är ett resultat av brist på kunskap, 

slarv eller medvetna felplock. Mena et al (2011) pekade på att en faktor som avgör 

svinnets storlek ute hos företag är hur väl personalen följer företagets procedurer för 

lagring, hyllplacering och varurotation. Vidare visade hennes studie att företag med 

en hög andel temporärt inhyrd personal också hade sämst efterlevnad av dessa 

procedurer Att plocka varor är hektiskt och man jobbar mot en deadline att då 

samtidigt vara inhyrd och oerfaren är något som även kan orsaka många felplock hos 

Mathem. 

 

Mathem använder sig av uttagningsprincipen FIFO något Lumsden (2011) förklarar 

som är det naturligaste valet vid handhavande av produkter med kortare 

hållbarhetstid och när man har ett rakt flöde med inkommande varor i ena änden och 

avsändning i den andra. Enligt Lumsden (2011) ger LIFO en kortare medianliggtid 

men spridningen av liggtiderna varierar betydligt mer än vid FIFO lagring. 
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Variationen i liggtiden är något Mathem vill försöka undvika då det riskerar att göra 

de färskvaror som får ligga längre tid osäljbara och därmed till svinn. 

Vidare menar Stanger et al. (2012) att en av de viktigaste aspekterna vid 

lagerhantering av färskvaror är att FIFO följs samt att lagret är strukturerat på ett 

sätt så att det enkelt går att skilja på produkterna efter deras kvarstående 

hållbarhetstid. De stickprov vi genomförde visade att alla fyra undersökta artiklar var 

korrekt lagrade enligt FIFO. En plockare som följer Mathems plockningsprocedur 

hade därmed plockat korrekt varor utan att behöva kolla på hållbarhetsdatumen. 

Däremot finns det inga skyltar som visar plockordningen vid hyllplatserna och en 

lekman skulle inte ståendes vid ett en hyllplats med säkerhet kunna plocka rätt vara 

vilket går emot Stranger et al (2012) beskrivningen av en enkel struktur för 

särskillnad av kvarstående hållbarhetstid. 

Mathem bör använda sig av FIFO för att hålla nere spridningen i liggtiderna på 

färskvarorna. Det är viktigt för Mathem att minimera felplock inte bara för att 

upprätthålla en god leveransservice gentemot kund men även för att Mathem internt 

ska kunna ha tillförlitliga lagersaldon i sina system då ett felplock genererar fel 

lagersaldo för två artiklar. Även om våra stickprov visade att varorna var korrekt 

inlagrade och därmed inte borde leda till några felplock så pekade Mena et al. (2011) 

studie på att oerfaren inhyrd personal ofta förorsakar felplock genom att de inte följer 

den vedertagna plockningsproceduren. Därav vore bra om Mathem försäkrar sig om 

att de oerfarna plockarna får en bra genomgång i hur man ska plocka samt att 

hyllplatserna tydligare märks upp med plockningsordning som en påminnelse.  

 

5.5.3 Lagertillgänglighet  

 

Mathem har väldigt höga ambitioner med deras mål att ha en lagertillgänglighet på 

99,8 % över hela sortimentet. För att uppnå den bör man använda sig av en 

säkerhetsfaktor på närmare 3 vilket grovt räknat betyder att lagret kommer behöva 

ökas med en tredjedel jämfört med att hålla den på 98 % och säkerhetsfaktor 2,05. 

Att utöka säkerhetslagret så mycket kommer innebära en drastiskt ökat andel svinn 

något som går tvärsemot Lumsden (2012) uppfattning om att företag bör minska sina 

säkerhetslager genom att om möjligt sänka lagertillgängligheten.  

 

Lagertillgängligheten är en balansgång mellan att hålla nere lagernivåer och 

samtidigt alltid ha välfyllda hyllor hävdade Eriksson & Strid (2011). Argumentet 

skapade de när de undersökte fysiska butiker. En internetbutik som Mathem borde 

ha en viss konkurrensfördel här gentemot den fysiska butiken men ”butikens 

dilemma” tycks även gälla för Mathem. Man har naturligtvis inte samma krav på sig 

från kunderna att hyllorna ska vara välfyllda och se estetiskt tilltalande ut. Men tar en 

vara slut på lagret så tvingas de släcka ner artikeln på hemsidan, vilket i värsta fall 

kan ha till följd att kunden väljer en konkurrerande internetbutik eller en fysisk butik 
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istället. Eftersom matbutiker på internet är ett relativt nytt fenomen så kan Mathems 

val att försöka erbjuda en hög servicenivå vara en kostnad företag tar för att vinna 

över mer kritiska och oerfarna internetkunder. 

 

5.5.4 Lagersaldofel och dess konsekvenser 

 

Mathem inventerar sitt färskvarulager varje dag men går då endast igenom de 

lagerplatser som datorn signalerar innehålla varor som har för kort hållbarhetstid för 

att kunna säljas. Dessa kontinuerliga inventeringar är något som Lumsden (2012) 

förespråkar för att undvika saldofel och tillhörande problem med materialstyrningen. 

Trots det framkom det i våra intervjuer att lagersaldofel är ett stort problem vilket 

även kunde styrkas genom vårt stickprov där flera artiklar hade en negativ 

inventeringsdifferens. Oavsett vilket affärssystem man har så kan det inte bli 

tillförlitligt utan att man matar det med korrekt data. Saldofelen Mathem dras med 

idag negativt påverkar deras verksamhet på följande sätt; 

 
Figur 5.1 Fel lagersaldo, konsekvenser  

 

(1) Underköp 

Resulterar i att varor måste släckas på hemsidan då efterfrågan är större än 

tillgången. De varor som hamnar i släckningsfilen får en lägre 

medelförsäljning än vad de borde ha och riskerar därmed bli underköpta i 

framtiden samtidigt som försäljningen ökar av substitutvarorna vilket riskerar 

leda till framtida överköp av dessa varor. 

 

(2) Överköp 

Varorna riskerar att bli osäljbara och därmed bli till svinn. 

5.6  Utförsäljningar 

 

En stor skillnad för Mathem jämfört med vanliga fysiska butiker är att de inte kan 

exponera och prissänka produkter med kort datum som Fogelberg et al. (2011) menar 

är en effektiv åtgärd för att minska svinn. Detta då Mathems system gör det allt för 

omständigt och komplicerat att särskilja ett antal av en produkt och sedan sälja ut 

dessa till ett rabatterat pris.  

Mathem har tidigare haft sporadiska samarbeten med olika 

välgörenhetsorganisationer för att ta till vara på det svinn som uppstår men allt som 

oftast har svinnat hamnat rakt ner i soporna. Från och med i Mars 2014 säljer man 
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svinn-varor i en personalbutik till ett fördelaktigt pris. Då Mathem har sina 

garantidagar på maten är den fortfarande av god kvalitet när den säljs i 

personalbutiken. Enligt Strid (2013) är detta ett bra tillvägagångssätt för att skapa 

värde av det svinn som uppstår samtidigt som företaget kan skapa en goodwill bland 

de anställda. Vidare menar Lindblom et al. (2012) att det inte löser 

grundproblematiken att det sker överbeställningar. Även Mathem är medvetna om 

detta och fokuserar främst på åtgärder som reducerar det svinn som faktiskt uppstår. 

 

5.7 Försäljningsfönster  
 

Lindbom et al (2013) menar att den vanligaste orsaken till livsmedelssvinn är att 

bästföredatumen går ut. En viktig faktor vid inleveransen av varor är att de varor som 

levereras har ett så långt försäljningsfönster som möjligt. Så här långt 

försäljningsfönster hade våra fyra artiklar som kom in under de tre dagar vi 

genomförde stickprov. 

Artikel Hållbarhetstid Garantidagar Dagar mellan förp.dat 
till redo för plock 

Totalt försäljningsfönster 
för Mathem 

Ky1 10 3 3,5 4,5 

Ky2 8 3 3,3 2,7 

Ky3 10 3 4 4 

Kö1 8 3 3,3 2,7 

 

Tabell 5.7 Försäljningsfönster. 

De fyra stickprovsartiklarna har ett spann mellan förpackningsdatumet och 

bästföredatumet på 8-10 dagar. Medan Mathems försäljningsfönster för samma 

artiklar under veckan endast låg i spannet mellan 2,7 - 4,5 dagar. Dels kortar 

Mathems 3 dagars garanti till sina kunder ner försäljningsfönstret, men vi ser också 

att dagarna mellan att producenten stämplar förpackningsdatum på produkten till 

dess att Mathem har mottagit varan och lagrat den på plockplats äter upp mellan 3,3 

– 4 dagar.  

Stickproven visar på den potential det faktiskt finns att förlänga försäljningsfönstret. 

Mathem hade på de fyra artiklarna i medel knappt 3,5 dagar att sälja produkterna på. 

Svinnet skulle kunna kapas rejält genom att förlänga detta fönster. Vilket antingen 

kan göras genom att byta strategi till att sälja mer frysta varor med längre 

hållbarhetstid, sänka garantitiden till kunderna, arbeta med sina leverantörer för att 

minska dagarna mellan förpackningsdatum och inleverans samt att arbeta bort 

flaskhalsen i godsmottagningen och öka hanteringseffektiviteten vid inlagringen. Av 

de här alternativen torde de två senaste förslagen vara mest lämpad då de andra 

försämrar Mathems service mot sina kunder. 
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6.0 Slutdiskussion 

I det här kapitlet så besvaras studiens frågeställningar genom författarnas tolkningar 

av det resultat som tagits fram från analyskapitlet. Här presenteras även våra 

rekommendationer till Mathem. 

 

Svinn är som tidigare nämnt ett stort problem för fysiska butiker och så även för 

Mathem, då svinn både har en negativ miljöpåverkan samt en ekonomisk konsekvens 

är det viktigt att Mathem fortsätter att arbeta mot att reducera sitt svinn. 

Flera  myndigheter, organisationer samt den Europeiska unionen sätter upp mål för 

svinn och arbetet runt detta tyder på att det kommer bli allt viktigare för butiker, 

grossister men även konsumenter att aktivt arbeta mot att reducera sina svinn-

nivåer. Vi har sett att det finns ett starkt engagemang på Mathem att minska sitt 

svinn och de har mål och planer för att reducera det ytterligare. Vi tror att denna 

inställning är avgörande ifall företag vill sänka sina svinn-nivåer. 

 

 

Vi väljer vi att återigen presentera studiens delfrågor samt huvudfråga.  

Delfrågor 

• Hur stort är Mathems svinn för kategorin färskvaror 

• Vilka produkter är mest lämpliga att fokusera svinnreducerande åtgärder 

mot? 

• Vilka faktorer ger upphov till Mathems svinn inom färskvarukategorin? 

 

Huvudfråga 

• Hur kan Mathem reducera svinnet inom färskvarukategorin utan att 

negativt påverka dess servicegrad gentemot kunderna? 

 

För att underlätta och strukturera vår slutdiskussion väljer vi att besvara dessa frågor 

var för sig för att sedan avsluta med en övergripande diskussion.  
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• Hur stort är Mathems svinn för kategorin färskvaror 

 

Genomsnittet under den studerade fem månadsperioden var 2,85 procent för 

färskvaror och 8,76 procent för färskvaror-3. Diagrammet nedan visar dock på en 

kraftig minskning av svinnet då det i mars har gått ner till 1,28 procent för färskvaror 

respektive 4,56 procent för färskvaror-3, vilket också är de lägsta nivåerna under den 

studerade perioden.  

 

 

Figur 6.1 Andel svinn. 

December var en mycket dålig månad sett ur ett svinn-perspektiv. Näst intill var 

fjärde inköpt färskvara3 resulterade i svinn. Detta kan förklaras av att det infaller 

många högtider under månaden vilket gör december till en mycket svår månad att 

prognostisera efterfrågan för. 

När vi jämför Mathems andel svinn mot tidigare studier på fysiska butiker så kan vi 

dra slutsatsen att det är mycket svårt att jämföra en studie mot en annan då sättet 

man genomför och mäter svinn i alla studierna varierar.  Grovt räknat så kan vi se att 

vårt resultat ligger på liknande nivåer men att de tidigare studierna visar väldigt olika 

resultat. Vidare kan vi konstatera att en mätperiod över ett år hade gett ett mer 

rättvisande och intressant resultat. Troligtvis hade det genomsnittliga andelen svinn 

blivit lägre då december månads höga resultat medräknat i en femmånaders period 

fick ett stort genomslag. 
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• Vilka produkter är mest lämpliga att fokusera svinnreducerande åtgärder 

mot? 

  

För att ytterligare precisera vilka produkter som Mathem bör fokusera på så har vi ur 

ABC analysen sorterat ut A-produkterna. Det är tydligt att dessa produkter orsakar 

mer svinn än andra hos Mathem, då 15 stycken (20 %) av artiklar inom kategorin 

färskvaror med garantitid tre dagar stod för 65,60 procent av antalet varor som blivit 

till svinn, räknar vi i monetära mått blir denna siffra 68,29 procent (se bilaga 4) 

Kategori Artikel Försäljning Svinn Andel svinn av varan Andel av totala färskvarusvinnet Svinn i kr 

A Kö1 1674 1671 49,96% -26,57% 87961 

A Ky1 4284 262 5,76% -4,17% 20041 

A F1 440 141 24,27% -2,24% 10247 

A Kö3 320 204 38,93% -3,24% 9918 

A Ky2 1570 342 17,89% -5,44% 8577 

A Ky3 1694 171 9,17% -2,72% 8309 

A Ky4 1627 137 7,77% -2,18% 8204 

A Kö2 1496 236 13,63% -3,75% 6927 

A Ky6 2623 228 8,00% -3,62% 6346 

A Kö6 57 111 66,07% -1,76% 5864 

A Kö4 4796 180 3,62% -2,86% 5670 

A Ky7 133 122 47,84% -1,94% 4951 

A Ky9 80 129 61,72% -2,05% 2997 

A Kö5 602 153 20,26% -2,43% 3672 

A Kö7 128 38 22,89% -0,60% 3574 

Totalt A 15st 21524 4125   65,60% 193258 

Totalt B 16st 43048 8250   20,13% 60537 

Totalt C 44st 28371 899   14,29% 29497 

TOTALT ABC   80949 6290   -100,00% 283292 

 

Figur 6.2 ABC-analys Kategori A. 

Vi har i vår ABC analys dels beaktat varans svinnandel sett till dess egen försäljning 

och dels tagit hänsyn till kostnaden för dess svinn. Varor som har haft en hög svinn-

kostnad på grund av att de har en hög omsättning har inte nödvändigtvis klassats 

som en A-artikel då dess procentuella andel svinn av sig själv varit låg och vice versa.  

Därför är det just ovanstående A-artiklar som Mathem bör fokusera sina 

svinnreducerande åtgärder emot. 
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• Vilka faktorer ger upphov till Mathems svinn inom färskvarukategorin? 

 

Efter att ha gått igenom Mathems logistikprocess så har vi kunnat identifiera ett antal 

faktorer som orsakar svinn hos Mathem. Förutom dessa så har vi kunnat identifiera 

några olika Management beslut som direkt påverkar svinnets storlek. Dessa 

presenteras i nedanstående figur. Något vi har kunnat konstatera är att många av de 

faktorer som skapar svinn går in i varandra och sker över funktions- och 

företagsgränser. Ett exempel på detta är att lagersaldo fel orsakar felaktigheter i 

autoorder och beställningsunderlaget på samma sätt som släckningsfilen genererar 

felaktigt prognosunderlag.  

Vi drar därmed slutsatsen att ett svinreducerande arbete bör ha ett helhetsperspektiv 

och vara tvärfunktionellt. Det är alltså viktigt för Mathem att konstant se till helheten 

och inte låsa in sig i funktioner när de arbetar med sitt svinn och de faktorer som 

orsakar det. 

 

Figur 6.3 Orsaker till Mathems svinn. 
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Av de faktorer som visas i ovanstående figur så menar vi att försäljningsprognosen är 

en ledande orsak till svinnet. Försäljningsprognosen hos Mathem tar inte hänsyn till 

säsongsvariationer samt går inte ner på produktnivå vilket gör att dess tillförlitlighet 

inte är alltför stor i dagsläget. En annan stor tjuv i dramat är att den data som går in i 

prognosen inte stämmer då de bland annat har lagersaldofel både sett till antal i 

hyllan och för datumen på de lagrade produkterna. Lagret har idag ingen stor 

hanteringseffektivitet vilket bland annat ger uttryck i att godsmottagningen, med allt 

högre volymer, har blivit en flaskhals och att bakpåfyllning av varor i lagret inte är 

möjligt. Färskvaror3 har redan ett väldigt kort försäljningsfönster och det faktum att 

produkterna ligger en dag i varumottagningen innan de kan säljas gör detta fönster 

än kortare vilket ökar risken för att de inte hinner säljas. 

 

Inköpsavdelningen köper in många olika artikelvarianter vilket gör att 

omsättningshastigheten på vissa varor är väldigt låg vilket resulterar i att dessa varor 

svinnas mycket. Uppföljningen på kampanjer är idag bättre än den tidigare har varit 

men problemet med att kampanjvaror kannibaliserar på närbesläktade varors 

försäljning är fortfarande stor. Det faktum att Mathems autoorder inte tar hänsyn till 

kampanjvarans närbesläktade produkters inköpsvolym är något som direkt orsakar 

svinn. 

Till sin hjälp har inköpsavdelningen en släckningsfil vilket även den har en förmåga 

att generera svinn på två sätt dels genom att de produkter som hamnar där inte kan 

bli sålda och därmed löper en stor risk att svinnas men även genom att 

släckningsfilen genererar en felaktig medelförbrukning när inköp ska göras i 

autoordern. Autoorderns oförmåga att ge exakta inköpsförslag gör att beslut rådande 

inköpskvantiteter i hög grad måste justeras manuellt av de få inköparna som idag 

arbetar på Mathem, detta orsakar en högre arbetsbelastning vilket kan resultera i 

svinn då inköparna inte hinner med allt arbete som behöver göras.  

 

En annan orsak som vi ser orsakar svinn är Mathems brist på informationsdelning 

och integrering med dess leverantörer. Svinn-nivåerna tror vi skulle kunna reduceras 

ifall lagren optimerades utifrån hela försörjningskedjan samt ifall Mathem hade 

tillgång till information såsom varans förpackningsdag samt kvarstående 

hållbarhetstid.   

 

Vi kan även se att olika management beslut såsom garantidagar, servicenivå och 

premiumprodukter har en direkt koppling till svinn. Likväl så har dessa ett nära 

samband till den erbjudna kundservicenivån vilket gör att det är svårt att justera 

dessa utan att servicenivån för kunden blir lidande. Vi vill dock poängtera och 

uppmärksamma att dessa beslut resulterar i mer svinn. 
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• Hur kan Mathem reducera svinnet inom färskvarukategorin utan att 

negativt påverka dess servicegrad gentemot kunderna? 

 

De åtgärder som har utkristalliserats sig i studien presenteras i nedanstående figur;  

 

Figur 6.4 Svinnreducerande åtgärder. 

 

En implementering av säsongsindex eller övergång till tidsserieanalys på produktnivå 

för att fånga varje enskild produkts säsongsmönster hade skapa ännu bättre 

beställningsförslag i autoordern och därmed minskat överköpen. Vi tror att det är 

viktigt att Mathem börjar göra prognoser på produktnivå och inte aggregerad nivå, 

detta då alla produkter har sina egna variationer i efterfrågan. Förslagsvis så skulle 

Mathem kunna fasa in en sådan ny prognosmodell och börja med att endast använda 

den på A-produkterna till en början för att se ifall den har någon effekt samt ifall 

Mathems nuvarande system kan hantera denna metod.  

Prognoserna hade också förbättrats om man kunde få bukt med lagersaldofelen vilket 

kan ske genom att man stoppar den fria inventeringen och istället utser en anställd 

på lagret att sköta och ansvara för all inventering. Felplocken som förekommer bör 

kunna minskas genom att man tydligare märker upp varje hyllplats och ger ny 

personal en mer omfattande utbildning kring plockningsproceduren och 

konsekvenserna av felplock. Att även dela med sig av information kring vilka mål 

man kopplat till svinn man har satt samt hur väl man lever upp till dem kan göra 

personalen mer engagerad i arbetet och det finns potential till fler förbättringsförslag 

från den anställda.  
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Flaskhalsen i godsmottagningen och den låga hanteringseffektiviteten på lagret är en 

stor källa till Mathems svinn. Genom att varor först blir tillgängliga för plock dagen 

efter dem har anlänt gör att försäljningsfönstret på de redan kortlivade färskvarorna 

minskas med en dag. Ett snabbare datasystem för inlagring och en större yta att 

handhava det inkommande godset på skulle råda bot på flaskhalsen.  

Idag är även lagret trångt vilket skapar en låg hanteringseffektivitet något som blir 

synligt vid hyllgångarna där bakpåfyllnad av hyllplatserna är omständigt. Vi kan se 

att Mathem till en viss del har växt ur sitt befintliga lager. En investering i ett nytt 

större lager som möjliggör en effektiv bakpåfyllnad med samma struktur och storlek 

på alla hyllplatser skulle kunna ha en reducerande effekt på svinnet genom att varor 

snabbt och smidigt kan inlagras och risken för felplock minimeras. 

 

Mathem har gjort ett stort arbete med sin hantering av kampanjer. Vi menar att det 

är viktigt för Mathem att fortsätta detta arbete och bland annat få deras 

beställningssystem att ta hänsyn till närbesläktade produkters inköpskvantitet och 

reducera dessa i samband med en kampanj, då kampanjprodukter visar en tendens 

att ta försäljning från deras substitutvaror. En annan väsentlig åtgärd är att 

implementera en ny hantering av deras släckningsfil. Förutom att den generar direkt 

svinn så skapar den även missvisande försäljningshistorik. Vi föreslår att Mathem ska 

ha en restriktivare hållning till släckningsfilen och endast använda den för produkter 

som de har en verklig brist av. 

Vidare rekommenderar vi Mathem att se över sitt breda sortiment då vissa produkter 

har en väldigt låg omsättning och ett högt procentuellt svinn. Dessa varor menar vi 

att man med fördel kan fasa ut ur sortimentet då de varken efterfrågas av kunderna 

och genererar svinn.  

Även om det kortsiktigt kan vara svårt att inleda ett SCM samarbetet med 

informationsdelning så anser vi att det borde vara en ambition och ett mål på längre 

sikt. Det finns stora fördelar med att vara i en integrerad kedja med sina leverantörer, 

där information fritt delas om bland annat saldonivåer och kvarstående 

hållbarhetstid på produkterna. Ett nära samarbete skulle försörjningskedjans behov 

av att hålla säkerhetslager och därmed också reducera mycket av det svinn som 

uppstår genom att varar inte hinner säljas. Vi föreslår även att Mathem försöker styra 

mer av sina inköp till JIT-leveranser. De varor som idag går med JIT-leveranser har 

en väldigt låg andel svinn. En positiv bi-effekt av JIT är att kapitalbindningen i lagret 

skulle minska då den exakta volymen som efterfrågas köps in.   

Vi anser att Mathem bör överväga deras beslut att höja deras servicenivå till 99,8 

procent då det kommer innebära ett mycket större säkerhetslager och därmed ett 

betydligt mera svinn, framförallt då deras leverantörer i genomsnitt håller 

servicenivån på 95 procent gentemot dem . Om beslutet står fast så bör det sättas ett 

lägre mål specifikt för färskvarorna för att minska risken för en ökad andel svin av 

färskvarorna. 
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Flera av de åtgärder vi har presenterat påverkar varandra, inför man en åtgärd så 

påverkar det en annan vilket gör att man med fördel bör ha ett flödesperspektiv 

snarare än ett funktionelltperspektiv när man arbetar med att reducera svinn.  

Att organisera sig med flödet i fokus hade i det här fallet kunnat innebära att Mathem 

skapar en färskvarugrupp med personer från samtliga relevanta funktioner på 

Mathem som tillsammans kan ta ansvar över färskvaruflödet och aktivt kan arbeta för 

att minska dess svinn.  

 

Avslutningsvis anser vi att det är viktigt för Mathem att fortsätta sitt arbete med en 

personalbutik för svinn, då det är ett utmärkt sätt att ta tillvara på det svinn som 

uppstår och ta bort en stor del av den onödiga negativa miljöpåverkan samtidigt som 

en del av den ekonomiska förlusten täcks upp. 
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6.1 Rekommendationer 

I nedanstående figur så presenterar vi våra förslagna åtgärder efter vilken ekonomisk 

potential vi tror de kan ha samt svårighetsgraden och resurskraven på att genomföra 

dem. Vi föreslår att de åtgärder som Mathem först skall fokusera på är de som har en 

hög ekonomisk potential kombinerat med en låg svårighetsgrad och resurskrav. 

Vidare så rekommenderar vi Mathem att se över de åtgärder som har låg ekonomisk 

potential men även en låg svårighetsgrad och resurskrav, detta då de är relativt enkla 

att genomföra och kan medföra en viss reduktion av svinnet. Sist så menar vi att 

Mathem skall implementera och genomföra de åtgärder som befinner sig i det översta 

högra hörnet dessa åtgärder är omständliga och kommer kräva stora resurser för att 

genomföra men har en hög ekonomisk potential och kan på sikt kraftigt reducera 

Mathems svinn. 

 

Figur 6.5 Rekommendationer till Mathem. 
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6.2 Framtida forskning 
 

Under studiens gång har vi förstått att matbutiker på internet har förutsättningar att 

ha lägre svinn-nivåer än vad fysiska butiker har. Om så är fallet skulle det finnas en 

samhällsekonomisk vinst ifall fler konsumenter handlade mat över internet.  Vi anser 

därför att detta skulle vara ett intressant område att se vidare på i framtida studier, 

där de olika förutsättningarna för fysiska butiker respektive internetbutiker närmare 

studeras och jämförs. 
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7.5 Muntliga källor  
 

Sam Austin,   Produktionschef Mathem 

Erik Ahlström,  Inköpschef  Mathem 

Ursula Lilienmark Prognosutvecklare Mathem  

Catharina Ericsson Produktionsansvarig Mathem
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide Sam Austin 
Intervjun med Sam Austin handlade mycket om Svinn allmänt hos Mathem samt hur 

deras processer och verksamhet ser ut. Vi ställde även frågor och förde en diskussion 

kring deras data om svinn samt hur tillgången till den såg ut. Vi lätt respondenten 

föra samtalen i den riktning han kände för och ställde inte samtliga frågor och inte 

alltid i nedanstående ordning  

Fråga 1. Hur mycket data har ni om ert svinn samt hur tas den fram och hur är den 

strukturerad?  

Fråga 2. Hur ser möjligheterna ut till att få till gång till data krig ert Svinn? 

Fråga 3. Kan du beskriva era processer och vart i processerna du tror svinnet 

uppstår?  

Fråga 4. Påminner denna process karta er verksamhet? 

Område Behov/Prognos. 

(Kopplat till lagerstyrning, inköpsteori och informationsdelning)  

Fråga 5. Hur fastställs prognos? 

Fråga 6. Hur väl överensstämmer prognoserna med verkligt utfall? 

Fråga 7. Har era leverantörer insyn i prognoserna? 

Område Orderläggning 

(Kopplat till inköpsteori) 

Fråga 8. Hur långa är ledtiderna (admin, produktions)? 

Fråga 9. Hur ser beställningsfrekvensen ut? 

Område Inleverans 

(kopplat till Leveranskvalitet) 

Fråga 10. Frekvens på inleveranser? Regularitet? Får ni rätt kvantitet och kvalitet vid 

leveranserna?  

Fråga 11. Hur registreras varor som inte håller era kvalitetsmål (krediterings svinn)?  

Fråga 12. Erbjuder era leverantörer er bra kontrollerbarhet på inleveranser? Fråga 13. 

Finns det någon rutin för reklamation (eller avgör var och en om frukt o grönt är i 

bra/dåligt skick)? 

 

Område Lagring 

(kopplat till lagerstyrning och färskvarulagerstyrning) 

Fråga 14. Vilken lagertillgänglighet/Servicegrad vill ni hålla, procentuellt? 

Fråga 15. Anser du att er lagernivå ligger på en korrekt nivå? 

Fråga 16. Går det tydligt att se vilka leveranser som kom in först (dvs att rätt vara 

plockas)?  
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Fråga 17. Arbetar ni med att höja livsmedelskompetensen hos er lagerpersonal? 

 

Område Plockning & Packning 

(Kopplat till lagerstyrning.) 

Fråga 18. Följs och tillämpas FIFO, väljs korrekt ”vara” ? 

Fråga 19. Hur ser märkningen av produkterna ut, går det enkelt att skilja på deras 

ålder (datummärkning)? 

Fråga 20. Hur förpackas råvarorna? 

Område Allmänna frågor kring svinn. 

Fråga 21. Hur registrerar ni ert svinn idag? Hur ser processen ut? 

Fråga 22. Vart ser du att de största orsakerna till svinnet ligger? 

Fråga 23. Har ni uttalade mål om svinn nivåer? Följer ni regelbundet upp detta? 

Fråga 24. Inom vilka färskvarukategorier har ni störst svinn?  

Fråga 25. Vad för specifika åtgärder har ni för att reducera svinnet hos er? 

Förhindrande åtgärder för att svinn skall uppstå samt försöka skapa värde i det svinn 

som faktiskt uppstår?  

Fråga 26. Hur hanterar ni svinnet som uppstår? Slängs allt? 

Fråga 27. Kan du övergripande presentera er produktionsprocess, från att behov 

uppstår till att det finns tillgängligt i lager?  

Fråga 28. Tränar ni er personal på lagren angående svinn, problematiken och hur de 

ska arbeta för att minska svinnet? Till exempel FIFO osv.  

Fråga 29. Har ni någon anställd hos er som har en dedikerad roll för hantering av 

svinnet, som har ett övergripande ansvar?  

Fråga 30. Har ni många kampanjer inom olika varugrupper?  

Fråga 31. Hur många leverantörer har ni inom färskvaror?  

Bilaga 2. Intervjuguide Catarina Ericson 
Intervjun med Catarina Ericson handlade om området lagerhållning. Vi lät 

respondenten föra samtalen i den riktning hon kände för och ställde inte samtliga 

frågor och inte alltid i nedanstående ordning. 

Område inleverans 

Fråga 1. Vid vilken tid kommer inleveranserna från leverantörerna till lagret? 

Fråga 2. Vilka fel kan och brukar uppstå vid varumottaget?  

Fråga 3. Hur registreras de svinn som uppstår här? 
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Fråga 4. Hur ser er leveransmottagningsprocess ut? 

Fråga 5. Hur fylls varor på i lagret efter de har mottagits?  

Område lagring 

Fråga 6. Hur fungerar er lagringsprocess?  

Fråga 7. Vad orskar svinn i denna process?  

Fråga 8. Vilka fel uppstår inom lagringen?  

Fråga 9. Hur ser er lagerstruktur ut? 

Fråga 10. Vad kan förbättras? 

Område plockning 

Fråga 11. Tillämpas FIFO? 

Fråga 12. Hur plockas varorna?  

Fråga 13. Hur ser uppdelningen ut för personalen? 

 Fråga 14. Får lagerpersonalen ta del av olika svinn mål? 

Fråga 15. Finns det mycket inhyrd personal? 

Fråga 16. Hur registreras ert svinn? 

Fråga 17. Hur stort tror du ert svinn är? 

Bilaga 3. Intervjuguide Ursula Liliemark  
Intervjun med Catarina Ericson handlade om området prognostisering samt 

behovsidentifiering. Vi lät respondenten föra samtalen i den riktning hon kände för 

och ställde inte samtliga frågor och inte alltid i nedanstående ordning. 

Område Prognostisering 

Fråga 1. Kan du beskriva och förklara hur er prognos fungerar? 

Fråga 2. På vilken nivå görs prognosen? 

Fråga 3. På hur lång sikt görs prognosen samt hur lång tid i förväg tas de fram? 

Fråga 4.  Hur fungerar allt med prognoser och kampanjer? 

Fråga 5. Tar ni hänsyn till närbesläktade produkter vid kampanj? 

Fråga 6. Hur pass bra brukar era prognoser stämma?  
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Fråga 7. Vad för typ av data använder ni i era prognoser samt hur lång tid tillbaka 

tittar ni? 

Fråga 8. Hur gör ni med prognostisering under högtider såsom jul? 

Fråga 9. Vad tror du kan förbättras i ert prognosarbete? 

Fråga 10. Vad tror du genererar svinn inom processen prognos och 

behovsidentifiering?  

Fråga 11. Vad är er största utmaning med prognostiseringen? 

Område Behovsidentifiering  

Fråga 12. Hur identifierar ni ett behov, alltså vad initierar en order? 

Fråga 13. Hur ofta sker beställningar till leverantören och vilken ledtid har ni? 

Fråga 14. Kan du förklara hur släckningsfilen fungerar? 

Fråga 15. Krävs det mycket manuellt arbete för att justera inköpsförslagen ni får från 

ert inköpssystem?  

Fråga 16. Har ni någon form av informationsdelning med era leverantörer?  

 

Fråga 17. Vad skulle kunna förbättras vid er orderläggning för att minska ert svinn? 

Bilaga 4. Intervjuguide Erik Ahlström 
 

Intervjun med Erik Ahlström handlade om området inköp, svinn och 

behovsidentifieringen.  Vi lät respondenten föra samtalen i den riktning han kände 

för och ställde inte samtliga frågor och inte alltid i nedanstående ordning. 

Område inköp 

Fråga 1. Beskriv er inköpsprocess? Från det att ett behov identifieras till att en order 

går iväg till kund 

Fråga 2. Vad anser du att inköpsavdelningen kan göra för att minska svinnet? 

Fråga 3. Hur ser beställningsfrekvensen ut? 

Fråga 4. Vilka leverantörer har ni för färskvaror? 

Fråga 5. Hur ser Leveransprecision ut hos era leverantörerna? 

Fråga 6. Använder ni er av periodbeställning eller beställningspunkt? Eller skiljer sig 

beställningspunkt och beställningsdag beroende på lagersaldo och förväntad 

förbrukning?  

Fråga 7. Vilka minimi-hållbarhetsdatum har ni från leverantören å dessa färskvaror? 

Fråga 8. Uppfyller leverantören dessa? Mindre bra/mycket bra? 
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Fråga 9. Följs inköpsprognosen slaviskt eller kompletteras den av fingertoppskänsla? 

Fråga 10. Hur är lagersaldots tillförlitlighet? 

Fråga 11. Hur anser du att släckningsfilen fungerar på färskvaru-kategorin? 

Fråga 12. Vilka leverantörer har ni för kött, fisk, kyckling, ledtid på dessa? 

Fråga 13. Någon som är bättre än den andra med leveransprecision? 

Fråga 14. Ledtid från leverantörerna? 2 dagar från Dagab, har ni sett över möjlighet 

för att försöka minska denna? Vad tror du kan göras för att dra ner den? 

Fråga 15. När vet ni om varor finns på lager eller inte hos era leverantör tex DAGAB 

 

Område Svinn 

Fråga 16. Vad orsakar svinn hos er på inköp tror du?  

Fråga 17. Vika färskvaror svinnas mest? 

Fråga 18. Data på dessa färskvaror (produktgrupp, 3-6 artiklar som svinnas mest?) 

(vi ska göra stickprov)? 

Fråga 19. Hur förmedlas feedback på Svinn, Finns det svinn mål i hela verksamheten? 

Fråga 20. Har ni någon uppföljning av svinnet? 

Fråga 21. Hur arbetar ni för att minska på svinnet, Prognos, inköp, lager? 

Tillsammans över avdelningsgränserna? 

 

Bilaga 5. ABC analys av färskvaror-3 sortimentet 

Kategori Produktnamn 
Försäljning 
(st) Svinn (st) 

Andel 
svinn av 
varan 

Andel av 
totala 
svinnet Svinn i kr 

Andel av 
total 
svinnkostnad 

A Kö1 1747 1671 48,89% -26,57% 87961 31,05% 

A Ky1 4314 262 5,73% -4,17% 20041 7,07% 

A F 477 141 22,82% -2,24% 10247 3,62% 

A Kö2 321 204 38,86% -3,24% 9918 3,50% 

A Ky2 1603 342 17,58% -5,44% 8577 3,03% 

A Ky3 1720 171 9,04% -2,72% 8309 2,93% 

A Ky4 1666 137 7,60% -2,18% 8204 2,90% 

A Kö3 1536 236 13,32% -3,75% 6927 2,45% 

A Ky5 2700 228 7,79% -3,62% 6346 2,24% 

A Kö4 58 111 65,68% -1,76% 5864 2,07% 

A Ky6 135 122 47,47% -1,94% 4951 1,75% 

A Kö5 131 38 22,49% 0,60% 3574 1,26% 

A Kö6 768 135 14,95% 2,15% 4755 1,68% 

A Kö7 615 153 19,92% 2,43% 3672 1,30% 

A Ky7 86 129 60,00% -2,05% 2997 1,06% 

Totalt A   17877 4080 22,82%   192342 67,90% 

B Kö8 18164 204 1,11% -3,24% 12240 4,32% 

B Ky8 3935 84 2,09% -1,34% 6678 2,36% 

B Kö9 4880 180 3,56% -2,86% 5670 2,00% 
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B Kö10 1866 100 5,09% -1,59% 3640 1,28% 

B Ky9 1013 50 4,70% -0,79% 3462 1,22% 

B F 526 64 10,85% -1,02% 3240 1,14% 

B Kö11 783 97 11,02% -1,54% 3182 1,12% 

B Kö12 407 81 16,60% -1,29% 3078 1,09% 

B Ky10 1221 45 3,55% -0,72% 2797 0,99% 

B Kö13 236 24 9,23% -0,38% 2742 0,97% 

B Kö14 520 88 14,47% -1,40% 2709 0,96% 

B Kö15 399 88 18,07% -1,40% 2682 0,95% 

B Kö16 71 21 22,83% -0,33% 2499 0,88% 

B Ky11 739 66 8,20% -1,05% 2348 0,83% 

B Ky12 133 55 29,26% -0,87% 2232 0,79% 

B Ky13 92 117 55,98% -1,86% 1502 0,53% 

B Ky14 363 72 16,55% -1,14% 1936 0,68% 

Totalt B   35348 1436 4,06%   62638 22,11% 

C Kö17 9443 113 1,18% -1,80% 4972 1,76% 

C Kö18 1134 64 5,34% -1,02% 2253 0,80% 

C Kö19 2733 39 1,41% -0,62% 2168 0,77% 

C Kö20 527 87 14,17% -1,38% 1763 0,62% 

C Ky15 439 59 11,85% -0,94% 1730 0,61% 

C Kö21 199 15 7,01% -0,24% 1440 0,51% 

C Kö22 489 72 12,83% -1,14% 1436 0,51% 

C Kö23 322 20 5,85% -0,32% 1424 0,50% 

C Ky16 990 93 8,59% -1,48% 1269 0,45% 

C Kö24 15 4 21,05% -0,06% 1092 0,39% 

C Kö25 123 20 13,99% -0,32% 1062 0,37% 

C Ky17 731 31 4,07% -0,49% 927 0,33% 

C Kö26 71 22 23,66% -0,35% 866 0,31% 

C Ky18 1585 28 1,74% -0,45% 841 0,30% 

C Kö26 22 3 12,00% -0,05% 840 0,30% 

C Kö27 562 11 1,92% -0,17% 792 0,28% 

C Kö28 3429 27 0,78% -0,43% 743 0,26% 

C Ky19 11 4 26,67% -0,06% 612 0,22% 

C Kö29 167 4 2,34% -0,06% 460 0,16% 

C Kö30 462 5 1,07% -0,08% 395 0,14% 

C Kö31 135 2 1,46% -0,03% 285 0,10% 

C Kö32 68 6 8,11% -0,10% 280 0,10% 

C Kö33 1514 5 0,33% -0,08% 276 0,10% 

C Kö34 317 4 1,25% -0,06% 240 0,08% 

C Kö35 199 1 0,50% -0,02% 92 0,03% 

C Kö36 335 1 0,30% -0,02% 54 0,02% 
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C Kö37 146 14 8,75% -0,22% 0 0,00% 

C Kö38 143 8 5,30% -0,13% 0 0,00% 

C Kö39 33 3 8,33% -0,05% 0 0,00% 

C Kö40 17 3 15,00% -0,05% 0 0,00% 

C Kö41 141 3 2,08% -0,05% 0 0,00% 

C Kö42 65 2 2,99% -0,03% 0 0,00% 

C Kö43 52 1 1,89% -0,02% 0 0,00% 

C Ky20 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

C Ky21 773 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

C Kö44 34 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

C Kö45 159 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

C Kö46 177 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

C Kö47 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

C Kö48 142 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

C Kö49 831 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

C Kö50 1107 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

C Kö51 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

Totalt C   29842 774 2,59%   28311 9,99% 

TOTALT   83067 6290 7,04%   283291 100,00% 

 


