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Sammanfattning 
Denna studie behandlar det högaktuella området matsvinnshantering. Stora mängder mat 
slängs idag i onödan, vilket sätter ett stort avtryck på miljön. Studien syftar därför till att 
belysa detta område med fokus på livsmedelsbutiker och att kartlägga vilka aktiviteter de 
genomför i syfte att minimera matsvinn. Det sker ständigt ett aktivt arbete hos 
livsmedelsbutiker för att minimera matsvinnet. För att skapa en grundläggande förståelse 
presenteras teori och begrepp som är relevanta på området. Resultatet baseras sedan på fyra 
intervjuer hos livsmedelsbutiker i Stockholmsområdet och tidigare studier som har mätt 
matsvinnet i livsmedelsbutiker. De kedjor de intervjuade butikerna tillhör utgör tillsammans 
cirka 90 % av den svenska livsmedelsmarknaden. Utifrån resultatet av kartläggningen 
identifieras både begränsande faktorer och områden där förbättringspotential finns. Ett 
antal förbättringsförslag presenteras utifrån detta. Studien uppmärksammar även nya 
trender på området, som till exempel internetbaserade livsmedelsbutiker.  



 
 

Abstract 
This study deals with the highly topical area of food waste management. Today large 
amounts of food is thrown away unnecessarily, thus creating a big footprint on the 
environment. This study therefore aims to highlight this area with a focus on grocery stores 
and to identify what activities they perform to minimize food waste. The area is challenging 
and there is constant work being performed at the grocery stores to minimize this 
unnecessary waste. To create a foundation we present fundamental theory and concepts 
relevant to the area. The result is based on four interviews with chosen grocery stores in the 
Stockholm area and previous studies that were conducted in the same field. The food chains 
the interviewed stores belong to represent about 90% of the Swedish food market. Based 
on the results of the survey we identify both limiting factors and areas for improvement. A 
number of suggestions for improvement are presented on this basis. The study also draws 
attention to new trends in the field, such as Internet-based grocery stores.  
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1. Inledning och bakgrund 
I det inledande kapitlet klargör vi för vilka problem med svinnhantering som finns på 
marknaden. Vi beskriver även vad den här studien syftar till att kartlägga samt vilka metoder 
som har använts för att uppnå syftet. Kapitlet avslutas med att vi presenterar vilka 
avgränsningar som har gjorts.  
 

1.1 Problembakgrund och syfte 
I dagens konsumtionssamhälle går stora mängder livsmedel till spillo. Detta har därför blivit 
ett högaktuellt ämne när man talar om världens resurser och resurseffektivitet. Att 
producera livsmedel som direkt hamnar i soptunnan är ett väldigt slöseri.  
 
Bara inom hushållen i Sverige slängs varje år mat som motsvarar ett utsläpp på cirka 500 
000 ton växthusgaser i onödan. Det är nästan lika mycket som utsläppen under ett år från 
200 000 bilar. [1] I detta onödiga avfall innefattas sådant som, om det skulle ha hanterats på 
ett annat sätt, hade kunnat användas, såsom matrester eller gammal mat [2]. Vi anser därför 
att minskat matavfall skulle kunna göra ett stort positivt avtryck på utsläppens storlek, och 
därmed för miljön. 
 
Livscykeln för en matvara som passerar genom en livsmedelsbutik kan se ut på lite olika 
sätt beroende på vilken vara det handlar om. I stora drag brukar livscykeln se ut som figur 1 
åskådliggör. [3] 

En tidigare studie, Jensen et al. [2], visar att det i samtliga av dessa steg finns förluster som 
gör att varan eller delar av varan i slutändan inte blir konsumerad. 
 
Fördelningen som visas i figur 2 baseras på en studie där de absoluta värdena för matavfall i 
olika sektorer har uppskattats. Samma studie uppskattar att knappt 40 000 ton matavfall 
årligen slängs i svenska livsmedelsbutiker. Detta utgör en relativt liten del av det totala 
matavfallet (cirka en miljon ton) [2], men hänsyn bör tas till att det som slängs i butiker är 
varor som ofta slängs helt i onödan. Detta eftersom det oftast inte sker någon förädling, 
som ger upphov till rester, i butiker. Hos livsmedelsproducenter, i restauranger och storkök 
samt i hushåll sker generellt förädlingar såsom exempelvis tillagning, styckning och rensning 
vilket naturligtvis leder till att det bildas oundvikligt avfall. Det är därför som det oundvikliga 
avfallet står för knappt två tredjedelar av det totala matavfallet hos hushållen. [2] 

Råvaror Produktion
Eventuell 

förädling och 
paketering 

Försäljning Konsumtion

Figur 1, livscykel för matvaror 
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Figur 2, fördelning av matavfall mellan olika sektorer [2] 

Som vi nämnt tidigare finns det säkerligen onödigt avfall inom hela industrin, men i denna 
studie väljer vi att fokusera på livsmedelsbutiker. Detta eftersom vi, som vi nämnt ovan, 
bedömer att den största delen av allt matavfall som bildas i butiker är onödigt. Fördelningen 
av onödigt avfall skulle därför se annorlunda ut än vad figur 2 visar, där vi antar att 
livsmedelsbutiker skulle få en större andel, enligt resonemanget ovan. Det onödiga 
matavfallet kommer vi i fortsättningen att benämna matsvinn. Hit räknas alltså varor som 
levererats till butiken i syfte att säljas men sedan istället slängts eller av annan anledning inte 
hamnat i kundernas kassar.  
 
Vid analys av matsvinn måste hänsyn tas till att det ger upphov till kostnader utöver den 
fysiska varan. Inköp av varan binder kapital och ger upphov till personal- och 
lagerkostnader i hanteringen. Dessutom uppstår avfallskostnader när varan slutligen slängs. 
[4] 
 

1.2 Problemformulering 
Tidigare studier har studerat den fysiska mängden matsvinn i livsmedelscykeln. Exempelvis 
Gustavsson & Stage [5], Eriksson et al. [6] och Eriksson et al. [7] analyserar hur stort svinnet 
på frukt och grönsaker är i svenska butiker. Vi väljer därför istället att kartlägga hur butiker 
faktiskt arbetar med att minimera matsvinnet. Denna studie syftar därför till att svara på 
frågan: 
 

 På vilka sätt arbetar livsmedelsbutiker för att minimera matsvinn? 

Utifrån svaret på denna frågeställning besvarar vi även:  
 

 Vad finns det för förbättringsmöjligheter och begränsningar? 

Frågeställningen syftar både till att belysa hur butikerna kontinuerligt arbetar med 
matsvinnet samt att analysera hur detta påverkar butikens lönsamhet. Sannolikt finns det 
finansiella fördelar med att minska matsvinnet för butikerna, dels genom direkta besparingar 
i form av minskade kostnader, men också värden som kan vara svårare att värdera i absoluta 

17%

4%

12%

67%

Livsmedelsindustrin Livsmedelsbutiker Restuaranger och skolor Hushåll
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tal. Ett sådant exempel är effekter av att kunna marknadsföra sig som en miljömedveten 
och hållbar butik.  
 

1.3 Metod 
Analysen har bestått av både en kvalitativ empirisk studie och en litteraturstudie. 
Litteraturstudien, vilken presenteras i kapitel 2, syftar till att skapa en grundläggande 
förståelse för livsmedel och dess hållbarhet. Dessutom presenteras tidigare studiers resultat, 
där storleken på svinnet hos livsmedelsbutiker kvantifierats.  
Den kvalitativa analysen har grundat sig i empiriska studier i form av intervjuer med 
livsmedelsbutiker i Stockholmsområdet. Följande personer har intervjuats: 
 

 Rolf Axelsson, matsvinnsansvarig, ICA Stop Täby 

 Anna Henderson, personalchef, ICA Stop Täby 

 Marcus Sjöholm, butikschef, Coop Extra Danderyd 

 Krister Skeppler, butikschef, Sabis Fältöversten 

 Magnus Olofsson, butikschef, ICA Fältöversten 

Vi har valt dessa butiker för att inkludera några av de största kedjorna på marknaden, det 
vill säga ICA, Axfood och Coop. Tillsammans representerar dessa 90 % av Sveriges 
livsmedelshandel. [3] Butikerna som valts har också likartade kundgrupper, vilket gör dem 
jämförbara ur den aspekten. Intervjuerna har genomförts personligen på ett 
semistrukturerat vis. Frågorna som ställts har varit öppna och utan svarsalternativ, se bilaga 
1. Detta för att få beskrivande svar och inte styra diskussionen alltför mycket.  
 
Under intervjuerna har fokus lagts på att identifiera vilka aktiviteter för 
matsvinnsminimering butikerna värdesätter högst och varför. Detta analyserar vi sedan och 
värderar om butikerna eventuellt skulle kunna omarbeta aktiviteterna i syfte att förbättra 
lönsamhet och kundnöjdhet. 
 

1.4 Avgränsningar 
I den här analysen har vi valt att avgränsa oss till färskvaror såsom frukt och grönsaker, kött 
och chark samt butiksbakat bröd. Detta eftersom dessa områden är prioriterade hos de 
intervjuade butikerna och mest uppmärksammade i tidigare studier såsom Gustavsson & 
Stage [5], Eriksson et al. [6] och Eriksson et al. [7]. Dessa tittar vi närmare på i kapitel 2.4. 
Dessutom är färskvaror, just som namnet antyder, färska och hållbarhetstiden är ofta väldigt 
begränsad, vilket leder till svinn. Därför är de mest relevanta för vår studie. Studien har även 
avgränsats till att behandla fyra utvalda butiker, där ingen profilerar sig som lågprisbutik. Vi 
har, som tidigare nämnt, valt att inkludera tre av de största kedjorna i Sverige. Detta för att 
få så stort perspektiv som möjligt givet den avgränsning vi har gjort. 
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2. Grundläggande fakta kring matsvinn 
Vid transport och hantering av färskvaror krävs det försiktighet. Både omgivande luft och 
temperatur kan påverka varornas hållbarhet. Vår litteraturstudie syftar därför till att skapa 
en grundläggande förståelse för hantering och förvaring av livsmedel samt för varför 
matsvinn uppstår. Dessutom definieras vilka olika typer av matsvinn som finns i 
livsmedelsbutiker. Avslutningsvis tar vi i kapitlet upp tidigare studier på området. 
 
Först och främst vill vi belysa en grundläggande skillnad i datummärkningen hos livsmedel. 
Bäst före-datum innebär inte att ett livsmedel är otjänligt när datumet passerat. Det är endast 
den tid kunden kan förvänta sig att varan har fullgod kvalitet. Med andra ord kan varan vara 
fullt tjänlig efter att märkningen passerats. Livsmedel som lätt  försämras, och där förtäring 
efter datummärkningen kan vara riskabel, märks istället med sista förbrukningsdag. 
Producenten garanterar dock varans kvalitet inom den tiden. En vara som passerat sista 
förbrukningsdag får enligt lag inte säljas. Denna begränsning gäller dock inte bäst före-
datum förutsatt att säljaren anser att livsmedlet håller fullgod kvalitet. Båda dessa 
märkningar förutsätter självklart att förvaring och förpackning skett på rätt sätt. [8]  
 

2.1 Förvarings- och förpackningsmetoder 
Olika varor kräver olika förvaring och förpackning. Därför finns mängder av förvarings- 
och förpackningsmetoder. I butiker delas generellt avdelningarna upp på varutyp och dess 
förvaringskrav. Exempelvis står mejerivaror alltid kylförvarade i en separat avdelning. Att 
förvaring och förpackning sker på rätt sätt är avgörande för en varas hållbarhet. Generellt 
gäller att ju lägre temperatur varan förvaras vid desto längre livslängd får den. Det finns 
dock vissa undantag, vilka vi tar upp senare i detta kapitel. Nedan följer några av de 
vanligaste förvarings- och förpackningsmetoderna som är relevanta för färskvaror. [8] 

2.1.1 Djupfrysning 
Djupfrysning är en vanlig metod för att få färskvaror att hålla länge. Varorna förvaras då 

vid -18 ̊C eller lägre. Undantag upp till -15 ̊C kan dock göras vid korta tillfällen som 
exempelvis transport. [9] Den låga temperaturen gör att nästan inga hälsofarliga 
mikroorganismer eller bakterier kan föröka sig. Hållbarheten ökar därmed avsevärt. Magra 
livsmedel håller längre vid djupfrysning än feta eftersom fett härsknar även vid låga 
temperaturer. Frysta livsmedel blir alltså sällan hälsofarliga, men kvaliteten försämras med 
tiden. [8] Djupfrysning är inte en primär förvaringsmetod för färskvaror, men ett utmärkt 
verktyg för att förlänga hållbarheten. 

2.1.2 Kylförvaring 

Kylförvaring innebär att varan förvaras vid temperaturer mellan 0 och 8 ̊C. Här skiljer det 
mellan olika varutyper vilken temperatur som är optimal. Vissa varors kvalitet kan påverkas 
negativt av att förvaras för kallt medan andra varor håller längre ju kallare de förvaras. 
Dessutom avger frukt och grönsaker fukt, vilket kan leda till att varorna torkar ut eftersom 
luften i kylskåp har relativt låg luftfuktighet. Därför spelar även varornas förpackning roll 
för hållbarheten eftersom den ger möjlighet att behålla luftfuktigheten. [8] 

2.1.3 Förpackning i syrefattig miljö 
Livsmedel som riskerar att försämras av syre förvaras med fördel i en syrefattig miljö. Det 
finns olika metoder för att bli av med syret. Antingen kan varan vakuumförpackas genom 
att luften sugs ut och att förpackningen sedan tillsluts. [8] En annan metod är ersätta luften 
i förpackningen med en gasblandning som inte innehåller något syre. Båda dessa metoder 
gör att bakterietillväxten och härskningsprocessen går långsammare. [10] 
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2.2 Olika varors hållbarhet 
Livsmedelsbutiker hanterar ett stort antal olika varutyper med olika hållbarhet. Enligt ICAs 
egna siffor varierar antalet olika varor i deras butiker mellan 5000 till 35000 beroende på 
butiksformat. [11] Alla dessa varor är olika känsliga och har därför en varierande hållbarhet 
[8]. 
 
Vissa varor tappar kvalitet långt innan varan anses otjänlig. Kunder upplever exempelvis 
inte att butiksbakat bröd som bakats dagen innan håller förväntad kvalitetsnivå eftersom 
kunden förväntar sig att butiksbakat bröd är dagsfärskt. Därför har varan en kort hållbarhet 
ur ett kvalitetsperspektiv samtidigt som den fortfarande klassas som tjänlig. [4]  
 
Som vi nämnt i kapitel 1.4 har vi i denna studie valt att avgränsa oss till kött och chark, frukt 
och grönsaker samt butiksbakat bröd. Därför behandlar vi endast dessa varutyper i 
kommande kapitel.  

2.2.1 Kött och chark 
Kött- och charkvaror förvaras med fördel i kyl eller djupfryst. Generellt gäller, precis som 
tidigare nämnt, att ju kallare förvaring desto längre hållbarhetstid. Självklart spelar även 
förpackning roll. Det förekommer många olika sorters bakterier i kött- och charkvaror. 
Dessa bakterier tillförs oftast från omgivande miljö efter slakt, vid hanteringen. Bakterierna 
förökar sig sedan på ytan av köttet. Detta är ett skäl till att köttfärs har en mer begränsad 
hållbarhet, eftersom bakterier blandas in i hela varan vid malning. Vissa av dessa bakterier 
trivs i en syrerik miljö, vilket leder till att de har låg tillväxttakt i syrefattiga förpackningar. 
Här dominerar istället bakterierna som klarar av bristen på syre. Samma sak gäller för 
huruvida förpackningsmiljön är vattenrik eller ej. Vid låg tillgång på vatten trivs jästsvampar 
bättre än bakterier. De olika bakterierna och jästsvamparna påverkar varan på olika sätt. 
Vissa påverkar endast varans lukt och smak, medan andra även är hälsofarliga. [8] 
Sammantaget innebär det här att förvaring och hantering av kött är ett stort ämne, och 
hänsyn måste tas till samtliga faktorer som spelar in för att maximera en varas hållbarhet 
och kvalitet. 

2.2.2 Frukt och grönsaker 
Inom frukt och grönsaker är förvaringen väldigt beroende av vilken typ av vara det handlar 
om. Kylförvaring är ofta lämpligt. Dock kan vissa varor skadas av för låga temperaturer 
vilket gör att de optimala förvaringstemperaturerna varierar väldigt mycket beroende på 
varutyp. Dessutom avger vissa varor gasen eten, vilken kan påskynda andra varors 
mognadsprocess och därmed hållbarhetstid. Vilka varor som förvaras i anslutning till 
varandra bör därför planeras noggrant. Hänsyn bör även tas till att de flesta frukter och 
grönsaker dunstar och det leder i sin tur till uttorkning. Därför är det bra att förvara dessa 
varor i en skyddad atmosfär, exempelvis i plastförpackningar. [8] 

2.2.3 Butiksbakat bröd 
Bröd förvaras lämpligen i rumstemperatur. Kylförvaring kan påskynda vissa 
försämringsprocesser. [8] Samtliga av de butikerna vi har intervjuat bakar eget bröd. 
Butiksbakat bröd vill butiken sälja redan samma dag eftersom det sker en sådan snabb 
kvalitetsförsämring. Färdigförpackat bröd har betydligt längre hållbarhet [12]. 
 

2.3 Olika typer av svinn 
Svinn är ett allmänt begrepp och kan delas upp på olika typer, vilka har olika orsaker och 
möjligheter att påverkas. De typer vi har valt att dela upp svinnet på är följande: 
Lättnadssvinn, fysisk förstörelse, leverantörsvinn och osynligt svinn.  
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2.3.1 Lättnadssvinn 
Lättnadssvinn har sin orsak i att varor förlorar vikt ju längre tid de lagras ute i en butik. Hos 
frukt och grönsaker avdunstar vatten, vilket leder till att vikten minskar. Detta gör att varan 
inte har samma vikt när den säljs till kund jämfört med när varan köptes från leverantör. 
För butiken uppfattas detta som att en andel av varan har försvunnit. Detta känner butiken 
självklart till, och arbetar därför med att uppskatta och ta höjd för svinnet. Men det är en 
utmaning eftersom det är många variabler som påverkar hur stort svinnet blir. Vilken typ 
av vara och den tid som den har befunnit sig i butiken är bland annat faktorer som kan spela 
in. Den avdelning som påverkas mest av denna typ av svinn är frukt och grönsaker, men 
det kan även förekomma på andra avdelningar som exempelvis delikatessavdelningen. [4] 

2.3.2 Fysisk förstörelse 
Fysisk förstörelse är den typ av svinn butiken har störst kontroll över. Denna typ av svinn 
uppstår när en varas kvalitet försämrats så pass mycket att den inte är duglig för försäljning. 
Detta kan ha olika orsaker, bland annat skador vid hantering och transport eller att varan 
närmar sig sitt bäst före-datum. [4]  

2.3.3 Leverantörssvinn 
Leverantörsvinn är den enda typen av svinn som butiken inte står för och uppstår då en 
leverantör levererar fel. Det kan handla om att varan inte håller utlovad kvalitet eller vikt. 
Själva svinnet uppstår rent ekonomiskt då butiken missar att fånga upp felet vid leverans 
och därför får mindre betalt gentemot sina kunder. Leverantörssvinn är viktigt att identifiera 
eftersom det annars felaktigt kommer klassas som någon annan typ av svinn. [4] 

2.3.4 Osynligt svinn 
Osynligt svinn handlar om de övriga svinntyperna som både är svåra att identifiera och 
motverka. Hit räknas bland annat stöld och när en vara inte kan identifieras vid kassan och 
ändå säljs som godtycklig vara. [12] 
 

2.4 Tidigare studier 
De tidigare studierna gjorda på området har syftat till att kvantifiera storleken på matsvinnet 
i livsmedelsbutiker. De ligger till grund för våra antaganden om hur stort svinnet är. 
Gustavsson och Stage [5] uppskattar, utifrån nio anonyma butiker, att svinnet på frukter 
och grönsaker ligger mellan 0.4 och 6.3 % beroende på varutyp. Svinnet i den här studien 
klassificeras som fysisk förstörelse, se kapitel 2.3.2. Studien kommer till slutsatsen att både 
varutyp, butikens rutiner och tekniska system har stor påverkan på svinnet. Dessutom finner 
de att större butiker också verkar ha mindre svinn. Detta är dock inte statistiskt säkerställt 
från data. 
 
Eriksson et al. [6] har observerat sex Willys-butiker och analyserat hur stort svinnet är för 
frukt- och grönsaksavdelningen. Figur 3 visar resultatet. 
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Figur 3, visualisering av matsvinn i sex Willys-butiker [6] 

 
I figuren kan ”pre-store waste” översättas med leverantörssvinn, som vi definierat ovan. 
”Recorded in-store waste” kan översättas med fysisk förstörelse. ”Unrecorded in-store 
waste” är en uppskattning av oregistrerad fysisk förstörelse som ändå hamnar i butikens 
avfallshantering. Observera att detta oregistrerade svinn är uppskattat utifrån mätningar 
gjorda under en kortare period än hela studien. ”Missing quantities” kan översättas med 
lättnadssvinn och osynligt svinn. ”Composting” och ”incineration” översätts med 
kompostering respektive förbränning.  
 
Samma författare har även, i en annan studie [7], studerat skillnaden i svinn mellan 
ekologiska varor och deras konventionella motsvarigheter inom kött och chark samt mejeri. 
De svinntyper som studerades var leverantörssvinn och fysisk förstörelse. Det 
genomsnittliga svinnet uppmättes till 0.56 % på konventionella varor och 0.7 % på 
ekologiska varor. Studien kom därmed fram till att ekologiska varor i genomsnitt har 25 % 
större svinn, och författarna drar slutsatsen att varors omsättningshastighet har stor 
påverkan på svinnet. Alltså att högre omsättning leder till mindre svinn. Information saknas 
kring fördelningen mellan leverantörssvinn och fysisk förstörelse. [7] 
 
 

3. Resultat av intervjuer  
Under våra intervjuer har vi identifierat flera områden där aktivt arbete genomförs för att 
minimera matsvinn. I detta kapitel har vi valt att dela upp aktiviteterna i kronologisk 
ordning, det vill säga efter hur en vara färdas genom butikerna, istället för att dela upp dem 
på respektive butik.  Detta eftersom det finns stora likheter i butikernas arbetssätt.  
 
Innan varor ens når butikshyllan ställer butikerna försäljningsprognoser och utför 
leveranskontroller. När varorna väl befinner sig i butiken sker  aktivt arbete med att få 
varorna sålda innan de av butiken bedöms som osäljbara. De flesta varor har ett bäst före-
datum som ger information om när dess kvalitet kan börja försämras, vilket är ett bra 
verktyg för att bedöma om en vara håller önskad kvalitet. Styckvaror såsom frukt och 
grönsaker okulärbesiktigar istället butiker eftersom bäst före-datum saknas på dessa varor. 
Här blir det helt enkelt upp till bedömning för den som har uppdraget. När en vara sedan 
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börjar närma sig sitt bäst före-datum sker ytterligare aktiviteter för att försöka utnyttja 
varans fulla potential.  
 
På området finns även centrala system som utnyttjas av flera butiker inom en kedja. 
Dessutom handlar mycket arbete om den individuella insatsen och kunskapen. Dessa 
aspekter är svåra att placera i den kronologiska ordningen eftersom de genomsyrar alla steg 
i kronologin. Därför behandlar vi dem separat i kapitel 3.4.  
 
Figur 4 visar en sammanställning av identifierade matsvinnsminimerande aktiviteter. Mer 
ingående beskrivning av aktiviteterna ges i kommande delkapitel.  
 

 
 

 
Figur 4, uppdelning av aktiviteter för matsvinnshantering 

3.1 Innan butikshylla 
Innan en vara når butikshyllan kontrolleras den av butikspersonal vid leverans. Här 
kontrolleras först temperatur, om det är varor som kräver kylförvaring, så att inte kylkedjan 
brutits. [13] Därefter kontrolleras att varan uppfyller de krav som ställdes på leverantören 
vid beställning. Här handlar det om att det ska vara rätt vara av rätt kvalitet och vikt, samt 
att varan håller kraven på hållbarhet. Dessa faktorer påverkas av leverantörerna men i 
slutändan är det butiken som får stå för avvikelser om den inte har kontroll på att kraven 
uppfylls. Faktum är, som tidigare nämnts, att varorna senare riskerar att hamna som någon 
form av svinn om inte denna kontroll genomförs. [4] 
 
Något som butikerna understryker under intervjuerna är att de har stora möjligheter till att 
sprida ut leveranserna och därmed få ett betydligt jämnare flöde av varor. Dessutom ger det 
mycket stora möjligheter att snabbt få hem varor som håller på att ta slut. Detta är också ett 
viktigt verktyg för att minimera svinnet. Butikerna kan genom detta hålla relativt lite varor 
i lager för att sedan snabbt ta hem en vara som säljer mer än beräknat. Därför finns mindre 
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behov av att ha ett buffertlager. [12] Här finns en stark koppling till produktionsfilosofin 
Lean, vilket vi diskuterar i kapitel 5. 
 

3.2 I butik 
När en vara väl är placerad till försäljning i butik genomförs arbete för att få varan såld i tid. 
Först och främst placeras varor i butikshyllan i ordning efter när de anlände till butiken. 
Butiker vill sälja varor av samma typ i samma ordning som de har kommit in i butikshyllan. 
För färskvaror spelar det stor roll eftersom de kan ha förhållandevis kort hållbarhet. Det 
innebär att butiker placerar de varor som är nyanlända mindre tillgängligt för kunden, så att 
denna väljer de varor som befunnit sig längst i butiken i första hand. Vissa varupartier kan 
butikerna också vänta med att placera ut i butik tills förra leveransen börjar ta slut. Samtliga 
intervjuade butiker nämner dock att hyllorna bör se fyllda ut eftersom kunderna annars blir 
motvilliga att handla varor från mindre fyllda hyllor. Flera av de intervjuade nämner 
uttrycket ”varor säljer varor”. Fyllda hyllor leder alltså till ökad försäljning. 
 
Förutom att styra över vilken ordning varorna placeras i gentemot kund har butiken 
ytterligare ett antal verktyg för att driva försäljningen av just en varutyp. Butiken kan 
exempelvis välja att ge vissa varor mer exponeringsyta gentemot kunderna för att driva upp 
försäljningen av dessa. [4] 
 
Utöver placeringen av varorna styr självklart priset. Märker butiken att den har stort lager 
av en vara som inte kommer att hinna säljas till ordinarie pris, innan den går ut, kan priset 
sänkas marginellt i god tid. I några butiker som vi har intervjuat nämns detta som ett av de 
enklare sätten att bli av med varor förutsatt att det utförs med god framförhållning. Helst 
väljs detta alternativ framför att, nära inpå bäst före-datumet, sätta ”realappar” och sänka 
priset betydligt. Det finns en rädsla hos butikerna att lapparna kan ge intrycket av att butiken 
inte håller hög kvalitet. Något som också nämns som metod är att i samband med en 
prissänkning kombinera varan med tips på vad som kan göras med den. Exempelvis att 
frysa in för att spara till senare eller ge ut tillagningstips.  
 
Ovanstående aktiviteter gäller generellt för färskvaror i en butik. Utöver dessa finns det 
specifika tillvägagångssätt som kan tillämpas på särskilda avdelningar. Hos avdelningen för 
butiksbakat bröd gäller det att ha en hög omsättning såväl som god planering. Bröd har, 
som vi tagit upp tidigare, en mycket kort hållbarhet gällande ”upplevd” kvalitet, och därmed 
genereras en betydande andel svinn på denna avdelning. Några butiker nämner denna 
avdelning som en av de mest utmanande när det gäller svinnhantering. Därför väljer butiker 
att baka flera gånger per dag i mindre partier. Då upplevs brödet som färskare och 
kontrollen över svinnet ökar. [4] Denna metod att sprida ut förädlingen av bröd under dagen 
för att upprätthålla kvaliteten återkommer även på andra varor, exempelvis grillad kyckling, 
där en butik säger sig vilja sprida ut grillningen under dagen för att varor skall upplevas som 
fräschare av kunderna. Här framhåller butiken även att stora framsteg har gjorts på de 
verktyg som används i butiken, exempelvis grillar till kycklingen. Med dagens grillar går det 
betydligt mycket snabbare att grilla kycklingen, vilket gör att tiden det tar att producera 
nygrillad kyckling har sjunkit avsevärt. Dessa framsteg påverkar också till stor del svinnet. 
Liknande metoder sägs också tillämpas på delikatessdiskarna, där varorna plockas fram och 
förbereds allteftersom, för att undvika att plocka fram varor som förbereds och sedan måste 
slängas. [12] Även detta kan kopplas till Lean. Mer om detta i kapitel 5. 
 
I frukt- och grönsaksavdelningen handlar mycket om att bygga upp displayytorna för att 
dessa ska se mer välfyllda ut än vad de egentligen är. Eftersom frukt och grönsaker ofta är 
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mycket känsliga för tryck vill butikerna helst inte bygga på höjden eftersom det riskerar att 
skada varorna. Istället läggs de på upphöjda diskar med en viss lutning så att kunden 
upplever det som att det finns betydligt mer än i realiteten. [12] Samtidigt skyddas varorna 
från onödiga tryckskador. Dessutom tar butikerna hänsyn till vilka varor som ligger i 
anslutning till varandra eftersom de kan påverka varandras hållbarhetstid, som nämnts i 
kapitel 2.2.2. Optimal förvaringstemperatur beaktas även [14]. 
 
Slutligen nämner samtliga butiker att det finns en rädsla för att kunden ska uppleva att 
butiken inte levererar högsta kvalitet. Därför vill de alltid ha marginalen på rätt sida när en 
vara plockas bort från försäljningen. Här handlar det om att butiken vill skapa en situation 
där kunden slipper tänka på att kontrollera varans hållbarhet vid köpet. En av butikerna 
nämner att de brukar ha som mål att ligga cirka tre dagar ifrån bäst före-datumet på varorna 
de säljer. Detta för att minimera att kunder blir missnöjda och för att skapa helhetsintrycket 
av att de endast erbjuder fräscha varor. [12] 
 

3.3 Efter butik 
För varor som ligger så pass nära sitt bäst före-datum att de inte kan säljas finns det ett antal 
olika alternativ. De alternativ som beskrivits under intervjuerna är antingen att förädla 
varorna genom tillagning, skänka till välgörenhet, kompostera eller förbränna dem. Dessa 
olika metoder har lite olika förutsättningar beroende på butikens storlek och geografiska 
placering.  
 
Alternativet att tillaga varorna nämns som möjlighet för alla butiker som själva har ett kök. 
Butiken plockar då bort varor som håller på att gå ut för att sedan omgående tillaga dem i 
en butiksrestaurang. Ytterligare alternativ är att frysa ner dem för att senare kunna tillaga 
dem, eller erbjuda ett cateringföretag att köpa varorna till reducerat pris för att göra samma 
sak. [15] I de fall då restaurangen finns integrerad i butiken kan exempelvis dagens lunch 
finnas till försäljning. Ofta nämns problem med att kvantiteterna brukar vara små och bestå 
av olika varutyper. En lösning på detta är att samla på sig varor under en tid och frysa in, 
för att sedan kunna använda allt. Dessutom har restaurangerna alltid själva en möjlighet att 
köpa in ytterligare mängder om kvantiteten är för liten. En butik nämner att restaurangen 
också kan anpassa menyn efter vetskapen att vissa varor alltid dyker upp. Köttfärs är 
exempelvis en sådan typ av vara. Då kan restaurangens veckomeny välja att alltid 
inkorporera någon av dessa ingredienser som oftast finns att tillgå. [13] 
 
Om det inte finns möjlighet att tillaga varorna som behöver tas ur butik nämner de 
intervjuade butikerna att det finns välgörenhetsorganisationer som gärna tar emot varorna. 
Butikerna belyser dock att denna lösning inte är problemfri. Både logistiska och 
kvalitetsmässiga utmaningar finns. I vissa fall, exempelvis hos Coop i Hjorthagen [16], 
fungerar dock ett sådant system bra.  
 
Om ingen av ovanstående metoder går att använda återstår antingen kompostering, rötning 
eller förbränning av varorna. Vilket av dessa alternativ som är det mer fördelaktiga ur 
miljösynpunkt är svårt att säga. Enligt Andrée och Schütte [17] är dock kompostering 
generellt sett det sämre alternativet, men många lokala faktorer påverkar. 
 

3.4 Övergripande processer  
Samtliga av de intervjuade butikerna har ett flertal verktyg och metoder för att hantera de 
övergripande processerna i butikerna. Dessa syftar till att hantera alltifrån inköp till att varan 
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hamnar i kassan och säljs. De utgörs av både IT-system och enklare manuella processer. Vi 
tar upp de som har relevans för matsvinnsminimering nedan. 

3.4.1 IT-system 
Först och främst har samtliga butiker ett IT-system. Dessa innefattar följande verktyg som 
är relevanta för svinnhanteringen: Lagersaldo, autoordersystem och mätning av synligt 
svinn. 

Lagersaldo 
Lagersaldofunktionen håller helt enkelt reda på hur mycket av en vara som finns i lager. 
Systemet registrerar antalet varor som kommer in i butiken och antalet varor som säljs. 
Denna funktion är en grundsten för följande, mer avancerade, verktyg i systemet. 

Autoordersystem 
Autoordersystemet avser att automatisera inköpsfunktionen och ge ett jämnare flöde av 
varor till butik. Autoordersystemet kan sprida ut beställningarna mer än vad som är praktiskt 
om det skulle ske manuellt [13]. Coop har ett system som kallas för Computer Assisted 
Ordering (CAO) som hanterar detta område. Det bygger på att det läser av lagersaldot och 
utifrån detta fattar beslut om vilka varor och i vilken kvantitet dessa ska beställas. 
Autoordersystemet arbetar efter ett antal parametrar som sortiment, lagersaldo och 
försäljningsstatistik. Andra parametrar som också spelar in är vilka buffertlager butiken 
önskar, leveranstider och redan beställda leveranser som är på väg. [18] ICAs 
autoordersystem heter Automatisk Order i Butik (AOB) och fungerar på liknande sätt. [12] 
Systemen kan ha större eller mindre utnyttjandegrad hos butikerna. Vissa varor beställs 
fortfarande manuellt på grund av exempelvis oregelbundet beställningsmönster. [4] 

Mätning av synligt svinn 
Samtliga butiker registrerar hur mycket de slänger eller tar ur butikshyllan. Detta är en 
förutsättning för att lagersaldot ska stämma, vilket i sin tur påverkar autoordersystemet. 
Fördelen som systemet också för med sig är att det påvisar fysiska förstörelsen. Här skapas 
alltså underlag för utvärdering och hantering av detta svinn. Butikerna har nämligen 
möjlighet att sortera varorna efter hur stor andel svinnet utgör av omsättningen. Därigenom 
erhålls relevant underlag för att utvärdera och skapa sig en bild av varför svinnet uppstått. 
[4] 

3.4.2 Manuella processer 
Utöver de automatiserade systemen som finns att tillgå, kvarstår även mycket manuellt 
arbete. Det handlar dels om processer som det inte finns stöd för att automatisera i 
dagsläget, men även processer för granskning av de automatiserade systemen.  
 
En manuell process är att butiker ofta för dagbok över hur försäljning och inköp har sett ut 
historiskt. Här inkluderas även andra faktorer som spelar in i kunders köpmönster, som 
exempelvis väder. Högtider är också ett område då dagboken blir ett underlag för 
beställningar eftersom efterfrågan på specifika varor då skiljer sig betydligt. Vissa varor 
ligger dessutom utanför det ordinarie sortimentet vilket leder till att dessa hanteras manuellt. 
Trender och nya varor har heller inte möjlighet att fångas upp av de automatiska systemen 
och måste också hanteras manuellt. Här blir det upp till bedömning för inköparen huruvida 
en vara ska tas in i sortimentet. [12] 
 
Som tidigare nämnts behövs ständig granskning av IT-systemen för att försäkra sig om att 
allt går rätt till. Här fångas både mänskliga misstag och övriga fel upp. Dessa fel och misstag 
kan annars få konsekvensen att svinnet ökar, genom till exempel felbeställningar.  
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Butikerna framhåller även att det manuella arbetet och den individuella insatsen är av stor 
vikt i arbetet med att minimera svinnet. Därför är det viktigt att samtliga delaktiga har rätt 
information och förståelse för den egna insatsens påverkan på svinnet. För faktum är, som 
vi tidigare nämnt, att många delar av butikens processer kräver en individuell bedömning. 
Därför måste bedömningen ligga i linje med butikens mål och kvalitetskrav. [4] 
 
 

4. Begränsningar och förbättringsförslag  
Utifrån resultatet av våra intervjuer har vi identifierat ett antal områden där begränsningar 
finns. Vi har även identifierat tre förbättringsförslag. Dessa kommer vi presentera i detta 
kapitel, och senare diskutera tillsammans med övrigt resultat i kapitel 5. 
 

4.1 Begränsningar 
Det finns flera olika begränsande faktorer på området matsvinnsminimering. Både varornas 
känslighet och vilka förpackningsmöjligheter varorna har begränsar en varas livslängd, vilket 
tas upp i kapitel 2.1 och 2.2. Vi anser att det finns en koppling mellan livslängden hos en 
vara och dess risk att hamna som matsvinn, vilket även styrkts under intervjuerna. Därför 
finns det en ständig strävan att förlänga livslängden på varor. Ett exempel är mjölk som 
värmebehandlas för att få förlängd hållbarhet [19]. Dessutom görs en hel del forskning på 
förpackningsområdet som syftar till att förlänga varors livslängd. Exempelvis tar Coma [20] 
upp nya metoder för att förpacka kött, där en antibakteriell film i förpackningen skulle 
kunna förhindra bakterietillväxt i förpackat kött.  
 
En annan begränsande faktor är kundernas krav på kvalitet, vilket beskrivs mer ingående i 
kapitel 3.2. Speciellt i denna studie eftersom samtliga av de intervjuade butikerna fokuserar 
på kunder som har höga krav. Detta begränsar handlingsutrymmet för att minimera svinn 
samtidigt som det ger utrymme till utbildning av kunden. Detta diskuterar vi vidare i kapitel 
4.3 och 5.1.  
 

4.2 Eliminering av manuella processer 
Eftersom det i de intervjuade butikerna i dagsläget finns ett antal manuella processer som 
hanterar inköp och prognostisering ser vi möjligheter att ersätta dessa med IT-systemens 
verktyg. De befintliga IT-systemen har nämligen inbyggda funktioner för att hantera 
försäljningspåverkande yttre faktorer som högtider och väder, vilka i dagsläget ofta sköts 
manuellt. [18] Att utnyttja systemens fulla kapacitet skulle dels kunna frigöra arbetskraft 
samtidigt som det skulle eliminera ”den mänskliga faktorn” i arbetet och därmed öka 
precisionen. 
 

4.3 Utbilda kunden 
Utöver att öka utnyttjandegraden av IT-systemen har vi identifierat en möjlighet i att 
utveckla kundens förståelse för matvaror och deras utgångsdatum. Butiker bör jobba med 
att vända kundens intryck av att varor som är på väg att gå ut är sämre än varor med längre 
bäst före-datum. De intervjuade butikerna nämner vid ett flertal tillfällen att kunderna skulle 
uppfatta butikens sortiment som sämre om datumen är korta. Korta datum behöver dock 
inte nödvändigtvis betyda sämre kvalitet. Kött blir exempelvis mörare ju närmare det 
kommer sitt bäst före-datum när det förvaras vakuumförpackat [21]. Dessutom nämner en 
av butikerna att vissa varor förvaras kallare än producentens krav på temperatur [14]. Det 
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leder till att varan håller längre än beräknat eftersom kallare förvaring oftast leder till längre 
hållbarhet, enligt kapitel 2. Butikerna bör därför lägga fokus på att få kunden att inse detta 
och reflektera över det när de handlar. Tsiros & Heilman [22] identifierar att det finns 
problematik i att få informationen trovärdig. Därför borde en pålitlig tredje part, exempelvis 
Livsmedelsverket, stå för utbildningsmaterialet. Detta borde göra att kunden litar på 
innehållet och blir villig att följa butikernas råd. 
 

4.4 Färdiga matkassar 
En ny trend som har börjat växa fram i livsmedelsindustrin är distanshandel. Webbaserade 
livsmedelsbutiker där maten levereras hem till kunden har blivit mer och mer populära. [23] 
För att möta konkurrensen från dessa butiker, som erbjuder matkassar, och samtidigt skapa 
ett verktyg för att minimera matsvinn ser vi potential i att erbjuda kunden middagstips i 
form av en färdig matkasse - en färdigplockad kasse innehållande recept och tillhörande 
varor som kunden kan ta med sig direkt till kassan. En sådan matkasse skulle kunna 
innehålla varor som närmar sig sitt bäst före-datum med syfte att maten ska tillagas samma 
dag. Detta skulle underlätta för kunden samtidigt som det skapar ett verktyg för butiken att 
minimera sitt svinn.  
 
 

5. Diskussion av resultat 
Efter att ha presenterat vårt resultat och våra förbättringsförslag vill vi lyfta ett antal 
områden som behöver diskuteras vidare. Tidigare presenterad teori och resultat ger svar på 
hur butikers arbete med att minimera matsvinn ser ut och vilka verktyg de har tillgång till. 
Dessa verktyg ligger till grund för diskussionen. 
 
Vi har valt att dela upp diskussionen på följande perspektiv: Kundperspektiv, 
organisatoriska utmaningar, indirekta kostnader och motiv till matsvinnsminimering samt 
framtida utmanare. 
 
Inledningsvis vill vi framhålla att det inte går att eliminera matsvinnet hos en butik helt. Dels 
eftersom det praktiskt inte är möjligt att få alla varor sålda i tid samt att vissa varor skadas 
vid hanteringen, vilket är oundvikligt. Därför har vissa leverantörer riktlinjer kring hur 
mycket svinn en viss varutyp bör ha för att upprätthålla god kvalitet [4].  
 

5.1 Kundperspektiv 
De intervjuade butikerna har både likheter och olikheter gällande deras kundsegment. 
Segmentering i sig är ett stort ämne som vi inte kommer behandla i den här rapporten mer 
än att vi identifierat att det spelar stor roll för en butiks svinnarbete [24]. Samtliga av de 
intervjuade butikerna fokuserar på kunder som kräver hög kvalitet. Detta leder till att de 
ständigt behöver prioritera kvalitet högst och alltid leverera så färska varor som möjligt. Det 
finns alltså en avvägning mellan att hålla hög kvalitet och att minimera svinnet. Något som 
dock skiljer sig markant mellan butikerna är storleken på kundernas genomsnittliga köp. 
Här nämner Coop-butiken att de har ett av de största genomsnittliga köpen inom kedjan i 
Sverige. Det faktum att butiken geografiskt sett är lokaliserad på en sådan plats att de flesta 
kunderna måste ta bilen dit för att handla gör att de flesta köpen är planerade, vilket 
butikschefen framhåller. De övriga butikerna anser istället att deras kunder handlar mat hos 
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dem med kortare tidshorisont och med mindre storlek på inköpen. Förbättringsförslaget 
med färdiga matkassar bör därför vara mer relevant för dessa butiker.  
 
Avvägningen, som identifierats ovan, mellan att upprätthålla god kvalitet på varorna som 
säljs och att ha så lite svinn som möjligt påverkas naturligtvis av vilket kundsegment 
butikerna inriktar sig mot. Eftersom de butiker vi intervjuat alla säger sig fokusera på att 
hålla högsta kvalitet väljer de att ta varor ur butikshyllan så fort de upplever en risk att en 
varas kvalitet inte håller önskad nivå. Detta leder självklart till större svinn. Det är ett 
naturligt sätt för butiken att leverera hög kvalitet eftersom kunders vilja att betala för en 
vara sjunker ju längre varan legat på hyllan, vilket styrks av Tsiros & Heilman [22]. Här finns 
alltså en kunskapsbrist hos kunderna, vilket vi har identifierat som förbättringsområde, 
eftersom de i många fall upplever att en vara kan ha sämre kvalitet när den börjar närma sig 
sitt bäst före-datum. I många fall är detta inte fallet. Vissa varor är som bäst nära sitt bäst 
före-datum. Tidigare har vi tagit upp kött som en sådan vara.  Ägg är ett annat exempel som 
håller långt efter sitt bäst före-datum utan större kvalitetsförsämring. De brukar hålla 
ytterligare en månad efter sitt bäst före-datum eftersom ägg ofta kylförvaras i Sverige men 
har en bäst före-datum som baseras på förvaring i rumstemperatur [25].  
 
Förutom varornas hållbarhet återspeglas även butikens kvalitet i den upplevda 
fyllnadsgraden och bredden av sortimentet. Dessa parametrar bidrar till svinn [26] samtidigt 
som det också driver försäljningen. Att kunders impulsiva köpbeteende stimuleras av brett 
sortiment analyseras och styrks av Beatty & Ferrell [27]. Här finns alltså också stora 
avvägningar att göra för beslutsfattare och hänsyn måste tas till vilket kundsegment butiken 
ämnar rikta sig mot. De intervjuade butikerna har valt att profilera sig mot ett kundsegment 
som bör ha ovannämnda krav, vilket gör att mycket arbete och pengar läggs på att uppfylla 
dessa. Priserna på varorna måste därför bära de ökade kostnaderna. En butik som istället 
inriktar sig på lägre pris för att locka kunder kan sannolikt minska svinnet mer, genom att 
exempelvis rea ut varor när de närmar sig sitt bäst före-datum istället för att ta dem ur 
butikshyllan. Butikernas valda kundsegment påverkar alltså handlingsutrymmet för 
matsvinnsminimerande åtgärder. Reavaror påverkar dock kundernas upplevda kvalitet. [12] 
Dessutom kan rea leda till att kunder väljer dessa billigare varor framför andra varor till 
ordinarie pris, vilket kan påverka omsättningen på varor med ordinarie pris negativt. Risken 
finns även att kunder börjar förvänta sig att det alltid finns rea-varor att tillgå och därför 
blir mindre benägna att betala för varor till ordinarie pris. Självklart är det bättre att få 
mindre betalt för en vara kontra ingenting alls, och ur ett hållbarhetsperspektiv är det bättre 
att utnyttja en resurs än att slänga den. 
 

5.2 Organisatoriska utmaningar 
Som vi nämnt i kapitel 3.3 finns det flera olika möjligheter att ta hand om varor som tagits 
ur butikshyllan. Att skänka till välgörenhet är ett alternativ. Alla butiker vi intervjuat ser det 
som ett bra alternativ ifall det kan skötas på rätt sätt. Dock identifierar både de intervjuade 
butikerna och en tidigare studie gjord i England, av Alexander & Smaje [28], att det finns 
en hel del problematik kring detta. Butiken vill alltid kunna stå för att de varor som skänks 
håller en respektabel nivå och det kan vara svårt att upprätthålla matsäkerheten av logistiska 
skäl. Studien bekräftar också problematiken med att upprätthålla kvaliteten. De logistiska 
svårigheterna utgörs av problem med att upprätthålla kylkedjor samt svårigheter med att 
tillhandahålla ett kontinuerligt flöde av varor. Att hålla ett kontinuerligt flöde av varor 
innebär att butiken kontinuerligt gör fel, eftersom det inte finns något egenvärde i att ha 
kvar varor i ett parti vars bäst före-datum närmar sig. Därför finns ett visst motstånd till att 
bygga upp system som hanterar uppkommet svinn, eftersom butiken hellre lägger arbete på 
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att eliminera svinnet från början. Detta styrks även av de intervjuade butikerna. Alla butiker 
föredrog istället att tillaga svinnet, i god tid, i sina egna restauranger i de fall det är praktiskt 
möjligt.  
 
En annan aspekt i svinnhanteringsprocessen som alla de intervjuade butikerna tar upp är  
individens betydelse. De anser att mycket energi måste läggas på att förvalta och utveckla 
kunskapen som varje individ skapar i sitt arbete. Detta i syfte att ständigt se till att 
verksamheten tillämpar de bästa metoderna och se till att ingen kunskap går förlorad. 
Butikerna bör alltså ha rutiner för kodifiering och överföring av kunskapen mellan 
medarbetarna. Utöver det tar Coop-butiken även upp utmaningen med att visualisera vad 
medarbetarnas handlingar och deras hantering av varorna har för konsekvenser på svinnet. 
Dessutom finns det alltid risker för mätfel. Den mänskliga faktorn bidrar till att mätdatan 
därför inte är helt sanningsenlig, vilket gör att beslutsunderlaget för butiksledningen måste 
hanteras med detta i åtanke. Ett sätt att minimera den mänskliga faktorn är att ersätta så 
mycket som möjligt av det manuella arbetet med automatiska lösningar. Detta har vi tagit 
upp som förbättringsförslag eftersom vi anser att det både borde öka effektiviteten och 
precisionen av beställningar, och således minska svinnet. Det bör dock understrykas att det 
är praktiskt omöjligt att ha ett helt automatiskt IT-system som inte kräver något manuellt 
underhåll eller liknande. Vi anser dock att de intervjuade butikerna bör kunna öka sin 
utnyttjandegrad av de befintliga systemen.   
 
Utöver dessa organisatoriska utmaningar har vi under våra intervjuer identifierat att 
butikerna idag använder sig av metoder som påminner mycket om de som finns i 
produktionsfilosofin Lean. Lean är ett brett begrepp och rymmer många verktyg och 
metoder. I stora drag handlar det om att eliminera slöseri och skapa korta ledtider för 
produktion. Både inom leveranshanteringen och i förädlingsprocesserna i butik har vi 
identifierat Lean-liknande tillvägagångssätt. Att ha många små leveranser och att tillaga 
kycklingar allt eftersom de går åt ligger i linje med vad Lean går ut på. [29] Butikerna 
uttrycker att detta är ett lönsamt tillvägagångssätt. Kanske finns det ännu mer att hämta från 
Lean? Med den här studien som bakgrund finns det möjlighet att analysera på vilka fler sätt 
lean skulle kunna vara tillämpningsbart. 
 

5.3 Indirekta kostnader och motiv till matsvinnsminimering 
Förutom direkta kostnader som orsakas genom att en vara köps in och sedan inte säljs i 
butik skapas även indirekta kostnader. Ju längre en vara tar sig genom en butik desto större 
kostnader uppstår. Lyckas butiken stoppa varan redan som leverantörssvinn minimeras de 
indirekta kostnaderna. Därefter uppstår indirekta kostnader i form av fysisk hantering, 
lagerhållning, displayyta och avfallshantering. Vissa varor kostar mer än andra varor i 
hanteringen. Butiksbakat bröd innebär exempelvis större hanteringskostnader till följd av 
det arbete som läggs ner vid bakningen. Därför kan andelen indirekta kostnader vara 
betydligt högre för en sådan typ av vara. [4] Dessa indirekta kostnader måste självklart 
beaktas när beslut fattas kring vart resurser ska läggas för att minimera svinnet.  
 
Under våra intervjuer har vi diskuterat vilka motiv för matsvinnsminimering som finns. På 
en konkurrensutsatt marknad med pressade marginaler är naturligtvis matsvinn en onödig 
kostnad. Därför identifierar vi lönsamhet som det mest drivande motivet. En butik nämner 
att det totala svinnet är lika stort som vinsten. En minskning av matsvinnet kan därför ge 
stort utslag på vinstmarginalen. I de undersökningar som presenteras i kapitel 2.4 finner 
författarna hur stort svinnet är på ett antal olika avdelningar. De avdelningar som 
undersökts är också de som under våra intervjuer identifierats som mest utmanande med 
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avseende på kostnader för svinnet. Alltså bör svinnet vara mindre på andra avdelningar i 
butiken med längre hållbarhet, såsom exempelvis skafferivaror. Därmed ligger det 
genomsnittliga svinnet totalt sett sannolikt lägre än på de mest populära avdelningarna. 
Samtidigt ska ett varningens finger höjas mot att två av de tre undersökningarna är gjorda i 
butiker som konkurrerar med att hålla lågt pris. Alltså lär de vilja minimera svinnet så mycket 
som möjligt för att kunna hålla ett så lågt pris som möjligt. Den tredje undersökningen väljer 
att inte nämna vilken typ av butik undersökningen är gjord i. Därför är det svårt att ge en 
generell bild av det totala svinnet hos livsmedelsbutiker i Sverige.  
 
En annan drivande faktor är miljö- och hållbarhetsperspektivet. Men eftersom lönsamheten 
är så pass påverkad av svinnet har hållbarhetsfaktorn inte lika stor betydelse för butikerna. 
Den blir dock en positiv bieffekt av att minimera svinnet. Butikskedjorna kan då framhäva 
ett miljöfokus, vilket de gärna stoltserar med. Axfood har bland annat ambitionen att vara 
”ledande inom hållbarhetsområdet” [30]. Detta är en bieffekt som nämns i 
problemformuleringen, en positiv effekt som är svår att värdera i absoluta tal. 
 

5.4 Framtida utmanare 
Vi vill även föra fram och diskutera den nya trenden med webbaserade livsmedelsbutiker. 
Vi anser att detta område bör ha möjlighet till en stark tillväxt och större möjligheter att 
minimera matsvinn. För exempelvis MatHem har omsättningen sett en kraftig ökning de 
senaste åren. [31] Dessa butiker har helt andra krav på tillgänglighetstider och en annan 
distributionskedja med större möjlighet till att centralisera sin distribution. Medan 
traditionella butiker måste leverera en vara omedelbart vid köpet har internetbaserade 
butiker en betydligt längre leveranstid, vilket är fördelaktigt ur ett svinnperspektiv. Detta 
innebär en potentiell konkurrensfördel. Fysiska butiker kan därför stå inför en tuff 
konkurrens inom en snar framtid. Ett sätt att möta denna konkurrens är genom det förslag 
med färdiga matkassar vi lade fram i föregående kapitel. Butiker kan då utnyttja sin lokala 
närvaro med att använda butiken som utlämningsställe och därmed inte ha samma 
leveranskostnader som de internetbaserade butikerna som levererar till kundens dörr måste 
ha. Därför finns större möjligheter till att erbjuda enstaka middagar vilket många kunder 
sannolikt efterfrågar. 
 

5.5 Validitet 
Det finns ett antal aspekter som bör betraktas när resultatet av denna studie tolkas. Till att 
börja med är studien begränsad till Stockholms närområde. Ingen av de intervjuade 
butikerna profilerar sig som lågprisbutiker, utan satsar istället primärt på att leverera kvalitet 
och ta betalt därefter. Dessutom är varken Sabis eller ICA-butikerna centralt ägda, utan ägs 
av fristående bolag. Detta påverkar butikernas individuella svängrum.  
 
Dessutom bör det tas i beaktning att öppna frågor ställdes under intervjuerna, vilket lett till 
att intervjuernas karaktär skilt sig åt, men samtidigt ändå givit en relativt generell bild av hur 
arbetet ser ut. Vi känner ändå att ett tillfredsställande svar på frågeställningen har givits. Vi 
har inte haft som målsättning att analysera hur en specifik butik jobbar utan istället på den 
generella bilden som butikerna varit villiga att dela med sig av. Eftersom svinnet är så pass 
nära kopplat till lönsamheten finns säkert visst motstånd mot att dela med sig av alltför 
mycket eftersom detta kan betraktas som affärshemligheter. 
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6. Slutsatser 
Utifrån våra resultat och vår diskussion kan några slutsatser dras. Med grund i vår 
frågeställning har vi kommit fram till att det inom området för matsvinnshantering i svenska 
livsmedelsbutiker utförs ett antal olika aktiviteter. Dessutom strävar butiker ständigt efter 
att minska matsvinnet ytterligare. Den mest drivande faktorn för utveckling på området har 
vi identifierat som lönsamhet. I denna studie har vi utifrån fyra intervjuer identifierat vilka 
dessa aktiviteter är och på vilka områden i butiken som aktiviteterna utförs. Dessa finns 
sammanfattade i figur 4, där aktiviteterna är uppdelade på huvudområdena: Innan 
butikshylla, I butik, Efter butik och Övergripande processer. 
 
Vidare har vi även identifierat ett antal områden där förbättringspotential finns och vilka 
faktorer som begränsar ytterligare utveckling i dagsläget, där butikerna inte alltid själva kan 
påverka begränsningarna. Begränsningarna har identifierats i förpackningstekniker och 
kunders höga krav på kvalitet. Vi föreslår bland annat en förbättring av utnyttjandegraden 
av IT-systemen för att eliminera de befintliga manuella processer som butikerna har. 
Dessutom ser vi stor potential i att utbilda kunden på området kring matvarors hållbarhet. 
Det finns en kunskapsbrist hos kunder vilket gör att vissa varor oförtjänt klassas som 
otjänliga och skapar matsvinn. Slutligen ger vi ett förslag kring att skapa färdiga matkassar 
med middagsförslag som har möjligheter att inkludera varor med ett kort bäst före-datum.  
 

6.1 Fortsatt arbete 
Området för matsvinnsminimering är enormt stort och behovet av utveckling och fortsatt 
forskning är betydande för miljön såväl som för effektiviseringar hos livsmedelsbutiker. 
Med grund i vår studie kan fortsatta studier fokusera på att finna ytterligare sätt att skapa en 
förståelse hos kunder kring deras ansvar i matsvinnet hos butiker. Kundens roll har tidigare 
identifierats men hur kunden ska involveras behöver utredas ytterligare. Vidare skulle 
fortsatta studier också kunna fokusera på att vidare utforska vilka förbättringsmöjligheter 
som finns samt att utreda och identifiera bästa sättet att genomföra dessa möjligheter.  
 
Förutom butikssteget i en matvaras livscykel finns andra områden som också skulle kunna 
utredas på liknande sätt. Med stor sannolikhet borde det också finnas förbättringspotential 
inom dessa områden. Det område som förmodligen har väldigt stor potential är 
konsumtionssteget. Som vi nämnt i den här studien består det totala svinnet till stor del av 
det som slängs i hushållen. Vidare forskning på kundbeteende och matfilosofi i hemmen 
bör därför vara efterfrågat på marknaden.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 
 
Hur bedömer ni att er kundbas ser ut? Storhandlare eller sista minuten-handlare som ska 
handla middag till kvällen? 
 
Ägs butiken av en större kedja eller är det fristående handlare? 
 
Är svinnhanteringen centralt styrd med generella riktlinjer eller sker det mesta individuellt i 
varje butik?  
 
Vilka områden ser ni som mest problematiska med avseende på svinn? Varför? 
Vilka åtgärder har ni för att minimera svinnet på detta område? 
 
Vilka praktiska aktiviteter genomför ni för att minimera svinn på olika avdelningar? 
 
Har ni tekniska system som syftar till att minimera svinn?  
Fungerar de bra?  
Bör dessa gå att förbättra? 
 
Har ni restaurang/kök? 
I vilken utsträckning har ni möjligheter att använda ert kök/restaurang till att minimera 
svinnet? 
 
Sker det någon aktiv utveckling för att minimera svinnet ytterligare?  
 
Vad händer med det som inte köps och som närmar sig bäst före-datumet? 
 
När tar ni bort en vara från hyllan som är på väg att gå ut? 
 
Hur stort bedömer ni att svinnet är i hela butiken procentuellt? 
 


