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SAMMANFATTNING 
Matsvinn förekommer i alla steg i produktionskedjan. En del av det onödiga matsvinnet 

uppkommer i livsmedelsbutikerna när en stor mängd ätbara livsmedel av olika anledningar 

slängs. Någon form av svinn kommer troligtvis alltid finnas i en livsmedelsbutik varför syftet 

med detta examensarbete har varit att undersöka möjligheter att ta tillvara detta svinn genom 

omproduktion. Omproduktion har vi valt att definiera som att befintliga produkter förädlas eller 

på annat sätt omvandlas till en ny produkt. De metoder för omproduktion som framkommit i 

fallstudier har sedan analyserats utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Arbetet har fokuserat på 

tillvaratagande av matsvinn inom frukt- och gröntavdelningen i en livsmedelsbutik. 

Utifrån underlag från fallstudier i livsmedelsbutiker i Stockholms innerstad skapades en modell 

som användes för att analysera förutsättningar för lönsamhet i utvalda metoder för 

omproduktion. De fyra parametrarna som ingick i denna modell var tid, yta, efterfrågan och 

investeringar eftersom dessa bedömdes ha särskilt stor inverkan på lönsamheten. 

De metoder för omproduktion som visade sig lönsamma i större skala var att tillverka smoothies 

av frukt och grönt från butiken och att använda utsorterade livsmedel i matlagning i ett 

butikskök. En mindre lönsam metod var ompackning och utförsäljning av frukt och grönt. Vår 

undersökning visade att det är möjligt att tillvarata svinn genom omproduktion och att störst 

lönsamhet uppstår där omproduktionen genererar ett stort förädlingsvärde. 

  



 
 
 

ABSTRACT 
Food losses exist in all parts of the food supply chain. Some of the unnecessary food losses occur 

in grocery stores, where a large part of consumable food is thrown away due to different 

reasons. Some food losses will probably always exist in grocery stores, therefore in this paper 

we investigate possibilities for reprocessing. We have chosen to define reprocessing as 

transforming an existing product into a new one. The methods for reprocessing found in case 

studies have then been analyzed from a profitability perspective. This thesis has focused on 

seizing food losses in the fruit and vegetable section in the grocery store. 

From our studies of grocery stores in the central parts of Stockholm, a model was created and 

used to analyze conditions for profitability in chosen methods for reprocessing. The four 

parameters included in this model were time, space, demand and investments since they were 

estimated to have a great impact on the profitability. 

The methods for reprocessing which were profitable in greater scale were store made smoothies 

and using fruit and vegetables in cooking in an in-store kitchen. A less profitable method was re-

packing and clearance sale of fruit and vegetables. Our research showed that it is possible to 

reduce food losses by reprocessing food and that greatest profitability occurs when there is a 

great value added in the process.  
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1 INLEDNING 
I detta examensarbete har vi undersökt om det är möjligt för butiker att tillvarata livsmedel som 

slängs trots att de fortfarande är ätbara och kunna hitta lönsamhet i detta. Vi har valt att 

fokusera vårt arbete inom butiken genom att titta på specifika metoder för omproduktion och 

analysera dessa utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Vi tror att det går att göra ett flertal åtgärder i 

livsmedelsbutikerna för att minska butikernas matsvinn och att det på sikt även kan ge 

betydande miljövinster för samhället i stort med en mer resurseffektiv hantering av livsmedel. 

Miljöperspektivet är en viktig aspekt, men vi har valt att rikta in oss på frågor kring den 

ekonomiska lönsamheten för butiken.  

1.1 BAKGRUND 
Matsvinn uppstår i alla led från producent till konsument. Definitionen kan ha olika innebörd 

men i denna rapport används begreppet matsvinn genomgående som livsmedel som kunnat 

konsumeras om de hanterats annorlunda men av olika anledningar får slängas. 

Ungefär en tredjedel av alla livsmedel som produceras globalt slutar som avfall istället för att 

konsumeras. Detta motsvarar ungefär 1,3 miljarder ton per år. Det finns dock en tydlig skillnad 

mellan medel- och höginkomstländer och låginkomstländer. Andelen livsmedel som slängs trots 

att de fortfarande är tjänliga är betydligt högre i rikare länder. I Europa slängs totalt 280-300 kg 

livsmedel per person och år och av detta står slutkonsumenten för ungefär en tredjedel. 

Motsvarande siffra för slutkonsument i låginkomstländer är endast en tiondel av vad en 

genomsnittlig europé slänger varje år. [1] 

Livsmedelsproduktionen ger idag upphov till stor miljöpåverkan, bland annat i form av 

koldioxidutsläpp där köttproduktion genererar stora bidrag [2].  När livsmedel slängs utan att 

konsumeras har alltså produktonen genererat koldioxidutsläpp till ingen nytta [1].  

Den största andelen livsmedel som slängs i Sverige kommer från hushållen. Hushållens matsvinn 

uppgick 2010 till nästan två tredjedelar av den totala mängden. Livsmedelsbutikerna står för  

ca 4 % av det totala matsvinnet. I jämförelse med hushållen är detta en relativt låg andel, men 

med tanke på att den totala mängd som slängdes 2010 var ca 1 miljon ton försvann nästan 40 

000 ton fullt användbar mat bara i butikerna. [3] 

Förutom en stor belastning på miljön innebär detta också en stor summa i förlorade intäkter för 

de svenska butikerna. Naturvårdsverket presenterade i en rapport 2012 att den 

samhällsekonomiska effekten av en 20 procentig minskning av matsvinnet skulle resultera i en 

besparing för livsmedelsbutikerna med nästan 47 miljoner kr per år [4]. År 2012 var antalet 

dagligvarubutiker i Sverige ca 3000 stycken [5].  

Bland de butiker inom dagligvaruhandel som hade en omsättning som var lägre än 

50 miljoner kr uppgick rörelsemarginalen i medianbutiken till 4,3 % år 2011 [6], vilket innebär 

att dessa butiker generellt gör en relativt liten vinst per såld vara. Dessa små marginaler gör att 

om en produkt exempelvis kostar 10 kr i inköp och har en marginal på 0,50 kr måste butiken 

sälja 20 stycken av dessa för att kompensera för att en vara slängs. På grund av detta kan en liten 

minskning i svinn ge en stor påverkan på det finansiella resultatet. 
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1.2 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete var att utreda om matsvinn i en livsmedelsbutik kan 

omproduceras för att sedan säljas som en ny produkt istället för att slängas. Vi har undersökt 

lönsamheten i metoder för omproduktion eftersom detta kan vara ett incitament för butiker att i 

större utsträckning engagera sig i tillvaratagande av matsvinn. I framtiden skulle detta också 

kunna ge positiva effekter på miljön när den onödiga produktion som skett när mat slängs 

istället för att konsumeras kan minskas. 

1.2.1 FRÅGESTÄLLNING 

Vi har valt följande frågeställning: Hur kan livsmedelsbutiker genom omproduktion minska 

svinnet inom frukt och grönt på ett lönsamt sätt? 

1.2.2 AVGRÄNSNING 

Matsvinn förekommer, som tidigare nämnts, i hela produktionskedjan men vi har valt att endast 

undersöka svinnet från livsmedelsbutiker. Detta för att vi tror att man där kan åstadkomma 

förändringar som ger resultat med relativt små medel. Vi har valt att fokusera på omproduktion 

inom frukt- och gröntavdelningen. Viktmässigt är frukt och grönt en av de största posterna 

bland butikens källor till matsvinn [7] varför vi valt denna avdelning. 

Vi har undersökt olika butiker inom de tre största butikssegmenten i Sverige; närlivs, 

traditionell livs och stormarknad [8]. Denna avgränsning betyder att vi inte kan säga att vårt 

resultat kommer vara tillämpbart i alla butiker, men med stor sannolikhet kommer delar av 

resultatet att kunna tillämpas i livsmedelsbutiker med liknande förutsättningar. 
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2 METOD 

Här presenteras de metoder som använts för att besvara vår frågeställning. 

2.1 METODANSATS 

2.1.1 LITTERATUR 

Ett flertal artiklar inom området matsvinn har använts för att ge stöd åt undersökningen. Det 

handlar främst om svensk litteratur och svenska projekt då Sverige är ett av de mer framstående 

länderna inom studier av matsvinn. Utländsk litteratur har även använts för att undersöka de 

globala effekterna av matsvinn. Relevant för undersökningen var dock främst den svenska 

litteraturen eftersom vi valt att inrikta oss på den svenska livsmedelsmarknaden. Att ta tillvara 

matsvinn genom omproduktion är ett nytt sätt att hantera problemet på, därför blir litteraturen 

inom detta område också något begränsad. 

Litteraturen användes främst för att skapa en grundläggande förståelse för problemet med 

matsvinn. Att förstå matsvinnets effekter i form av miljöpåverkan och lönsamhetsaspekter 

hjälpte till att avgränsa projektet. Artiklar kring tidigare studerade åtgärder för att reducera 

matsvinn har också bidragit med förståelse för vad som kan vara relevant att bygga vidare på. 

För att kunna genomföra en lönsamhetsundersökning i projektet har kunskap inhämtats från 

böcker skrivna inom ekonomiområdet. Vi har valt att använda sekundära källor för att kunna 

underbygga vår studie. 

2.1.2 EMPIRI 

För att få insikt i hur butiker arbetar med att hantera matsvinn har besök i olika livsmedels-

butiker genomförts. En undersökning för att utreda det generella intresset för hantering av 

matsvinnet gjordes i ett flertal butiker och bland dessa valdes sedan tre butiker ut för att 

studeras närmare. Dessa mer ingående undersökningar har med andra ord varit kvalitativa. 

Relevanta butiker för projektet har valts ut istället för att samla in data från ett större antal. 

Butiksbesöken har i huvudsak handlat om korta intervjuer med anställda, men underlag har 

också inhämtats genom egna observationer i butikerna. 

De tre valda studieobjekten ligger i Stockholms innerstad. Området valdes för att en lämplig 

kundkrets för butikstillverkade produkter redan finns där [9]. Genom att titta på dessa butiker 

ville vi få en uppfattning om vad som skiljer dem åt och vilka olika arbetssätt som krävs utifrån 

deras olika förutsättningar.  

2.2 VAL AV STUDIEOBJEKT 

2.2.1 ICA SUPERMARKET FÄLTÖVERSTEN 

En intressant butik att studera på grund av sin storlek och attraktiva läge är ICA Supermarket 

Fältöversten. Vi valde att definiera denna butik som en medelstor butik inom butikssegmentet 

traditionell livs. ICA Supermarket Fältöversten öppnade i september 2013 och vill i framtiden 

vara “den grönare butiken i innerstaden” [10]. Vi ansåg också att butikens miljömedvetenhet 

kunde ge ytterligare relevans till projektet. Genom en intervju med butikschefen Magnus 

Olofsson ville vi undersöka hur en butik av denna storlek hanterar sitt matsvinn och vad man vill 

utveckla i framtiden. ICA Supermarket Fältöversten arbetar i dagsläget inte heller med att 

omproducera något av sitt matsvinn vilket gav oss ett intressant tillfälle att undersöka 

möjligheter och begränsningar för detta. 
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2.2.2 HEMKÖP ODENPLAN 

Hemköp Odenplan är mindre än ICA Supermarket Fältöversten och även något mindre än en 

traditionell Hemköpsbutik varför vi valde att definiera den som en butik i segmentet närlivs. 

Denna butik valdes främst för att undersöka storleksmässiga begränsningar för omproduktion. 

Vi genomförde en intervju med butikschefen Usama Alnashi för att få svar på detta. 

2.2.3 COOP DAGLIVS FRIDHEMSPLAN 

Coop Daglivs Fridhemsplan jobbar sedan ett år tillbaka med att sänka sitt matsvinn inom frukt 

och grönt genom att tillverka smoothies som sedan säljs i butiken. Eftersom vi ville undersöka 

omproduktion i butiker kunde denna butik tack vare sitt nuvarande arbetssätt bidra med 

relevant underlag. Dessutom är Coop Daglivs Fridhemsplan en betydligt större butik än både ICA 

Supermarket Fältöversten och Hemköp Odenplan och kan definieras som en stormarknad. En 

intervju med Sanna Wiklund, ansvarig inom frukt och grönt, genomfördes för att få veta mer om 

butikens arbetssätt. 
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3 BUTIKSSVINN 

3.1 VARFÖR UPPKOMMER MATSVINN I BUTIKER? 

Orsaker till uppkomst av matsvinn i butiker är många. Några påverkande faktorer presenteras 

nedan.  

 Krav på kvalitet och färskhet: Frukter och grönsaker saknar bäst före-datum vilket gör 

att det räcker med att varorna inte ser tillräckligt färska ut för att de inte ska gå att sälja 

[11]. 

 Bristfällig förvaring och hantering: Frukter och grönsaker ligger ofta i stora högar 

vilket gör att frukter i mitten eller i botten lätt skadas. Felaktig påverkan i form av 

temperatur och ljus kan också inverka negativt. [11]  

 Rätt mängd vid rätt tidpunkt: Kundernas köpvanor påverkas bland annat av årstid och 

väder vilket gör det svårt att förutse hur mycket som kommer säljas [11]. 

 Kunder förväntar sig fulla hyllor: Butiker kan tvingas beställa eller producera mer än 

vad som kommer kunna säljas eftersom kunder önskar välfyllda hyllor under hela dagen 

[11]. 

 Kampanjer: För att möta det ökade försäljningstrycket på en vara under en kampanj 

köps ofta mer in än vad som behövs. Samtidigt minskar efterfrågan på andra varor eller 

substitut till kampanjvaran vilket kan öka svinnet bland dessa. [12] 

 Okunskap bland kunder: Bristfällig information till kunderna om när en vara är bäst 

att konsumera leder ofta till omedvetna “felköp” från kunderna. Detta gör att livsmedel, 

exempelvis bananer eller vakuumförpackat kött, ofta slängs när de egentligen är som 

bäst [9]. 

3.2 VILKA TYPER AV BUTIKSSVINN FÖREKOMMER? 
Det svinn som sker i butiker kan delas upp i fyra olika delar; reklamationer, registrerat svinn, 

oregistrerat svinn och försvunnen vikt [13]. 

Den största mängden svinn inom frukt och grönt uppstår bland reklamationer av varor. Butiken 

behöver inte betala för de reklamerade varorna utan det är grossisten som tar kostnaden och 

butiken krediteras för de livsmedel som fått slängas [7]. Reklamationer brukar ändå räknas med 

i butikens matsvinn eftersom dessa oftast inte skickas tillbaka till grossisten utan slängs 

tillsammans med butikens övriga avfall [7], men det utgör ingen direkt kostnadspost för butiken. 

Bland de varor butiken köpt in finns två typer av svinn; registrerat och oregistrerat. I en perfekt 

butik registreras allt svinn, men oregistrerat svinn innefattar den del som av olika anledningar 

inte tas upp i det registrerade svinnet. Orsaker är exempelvis felaktig uppskattning av mängd 

eller vikt av det som slängts. Det är alltså inte medvetet svinn utan kan snarare ses som en 

felkälla i svinnregistreringen. Stöld och varor som på annat sätt försvunnit utan att registreras i 

butiken faller in under begreppet försvunnen vikt. [13] 

3.3 HUR STORT ÄR SVINNET INOM FRUKT OCH GRÖNT? 
Inga övergripande studier har gjorts i Sverige på hur stort svinnet är inom frukt och grönt på 

senare tid. Ett antal mindre studier har dock gjorts och resultatet från några av dessa 

presenteras här.  I en studie som utfördes under några veckor i en Willysbutik sommaren 2010 

uppgick svinnet på frukt- och gröntavdelningen till 3,4 % av omsättningen [14].  I en något 
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större studie 2010 där sex Willysbutiker studerades uppgick svinnet hos dessa till 1,1 % av 

levererad mängd [7]. Kostnaden för varor som kasserats inom frukt och grönt under en veckas 

tid år 2009 uppgick till 8 % av inköpspriset för en liten konsumbutik, 7 % för en medelstor 

konsumbutik och 3 % för en Coop Forumbutik [15].  I en studie av 31 livsmedelsbutiker i Norge 

uppgick svinnet för frukt och grönt i dessa butiker till 5,1 % av omsättningen år 2009 [16].  

Denna studie är till skillnad från övriga relativt omfattande. På grund av avsaknaden av större 

studier i Sverige under de senaste åren är denna också av intresse för den svenska forskningen. 

Det finns alltså ingen entydig bild av hur stort matsvinnet är inom frukt och grönt i Sverige.  

3.4 VILKA VAROR HAR HÖGST SVINN? 
Den största mängden svinn inom frukt och grönt uppstår bland de produkter som säljs i stor 

volym, till exempel potatis, tomat och sallad. Däremot är svinnet bland dessa varor mycket lägre 

om man räknar svinn i procent av såld volym. De varor som generellt har högst svinn 

procentuellt sett är svamp och exotiska frukter som lätt blir dåliga. Den stora mängden svinn 

bland exotiska frukter procentuellt sett skulle delvis kunna förklaras med att de ofta säljs i låga 

volymer. En möjlig bidragande orsak kan vara att konsumenternas kunskap kring dessa frukter 

är begränsad, vilket gör att de inte vet när frukterna är mogna eller hur de ska tillagas. [17-18] 

3.5 HUR MYCKET GÅR ATT ÄTA AV DET SOM SLÄNGS? 
Bara för att en vara inte går att sälja längre betyder det inte att den inte går att konsumera. Frukt 

och grönt har inga bäst före-datum vilket gör att det är upp till den som sorterar att bestämma 

vad som ska slängas. En tumregel som tillämpas av en del butiker är att slänga det man själv inte 

skulle köpa [9-10,19]. En del varor säljs också förpackade vilket gör att om en frukt i ett fruktnät 

är dålig slängs hela nätet [10]. Detta betyder att det som slängs i många fall är fullt ätbart, 

uppskattningsvis så mycket som 50 -90 % [10,19]. Ett verkligt exempel med en butik som 

arbetar med att använda frukt och grönt till matlagning i butiken visar att ca 70-80 % av det som 

annars skulle ha slängts kan tas tillvara [20]. Resterande del går inte att ta tillvara på grund av 

naturliga skäl, till exempel att frukter är mögliga [20].  

3.6 VILKA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SVINN HAR TIDIGARE STUDERATS? 
 Grönsakskyl med dörrar: Genom att förvara grönsaker i en kyl ökar hållbarheten och 

svinnet minskar. När detta prövades i en butik ledde det också till bättre exponering av 

varorna och mer ordning i butiken. [21] 

 Sänka priset: Ett sätt att kunna sälja varor som närmar sig bäst före- eller sista 

förbrukningsdatum är att sänka priset på dessa. Ofta blir dessa varor sålda då 

prissänkningen kompenserar för att varan har kort datum [22]. Detta kan dock generera 

minskad efterfrågan bland varor till fullpris, vilket leder till att inte heller dessa säljs och 

måste prissänkas när de närmar sig bäst före-datum. En ond cirkel skapas därmed, vilket 

gör att många butiker undviker denna åtgärd [21].  

 Resurskocken: Att använda råvaror från butiken i matlagning är ett sätt att slippa 

slänga livsmedel. Resurskocken kommer från ett projekt i Lund där en ICA-butik valde 

att börja laga mat av varor som inte blivit sålda istället för att slänga dessa [23]. Här är 

det kockarna som bedömer vilka livsmedel som är tillräckligt bra för att kunna användas. 

Detta säkerställer att en pålitlig bedömning görs och att inte fullgoda varor slängs 

slentrianmässigt. Man behöver inte heller slänga en hel förpackning för att en frukt är 

otjänlig utan de övriga kan användas. Dessutom genererar den färdiglagade maten en ny 
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inkomstkälla för butiken samtidigt som avfallet kan minskas och miljöprofilen i och med 

detta stärks [20]. 

 Utförsäljning i påsar: Ett sätt att minska matsvinnet är att till ett lägre pris sälja ut den 

frukt och grönt som fortfarande är ätbar efter att den sorterats ut från hyllorna i butiken. 

Denna metod prövades praktiskt i Coop Konsum Björkhagen, som ligger i en förort söder 

om Stockholm, under några veckors tid. Fyra varor där en stor andel av det som slängdes 

fortfarande var ätbart valdes ut. De utsorterade varorna såldes packade i påsar till halva 

priset. Påsarna föreseddes med ”Ät snart”-etiketter och informationstext om matsvinn. 

De utsorterade varorna såldes i en egen låda på frukt- och gröntavdelningen. [24] 
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4 LÖNSAMHET 
Ett företags lönsamhet definieras ofta som resultatet i förhållande till resursinsatsen [25]. 

Resursinsatsen innefattar det som företaget satsat och resultatet bestäms i sin tur genom 

skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader. I detta examensarbete valde vi istället att 

undersöka lönsamheten för omproduktionsmetoder genom att undersöka metodens täcknings-

bidrag.  

Då täckningsbidraget definieras som särintäkt minus särkostnad för en kostnadsbärare [26] ger 

det ett mått för lönsamheten för denna på kort sikt. Vill man däremot utreda lönsamheten på 

lång sikt krävs också att andra kostnader beaktas och då bör lönsamhetsberäkningen som 

nämnts i föregående stycke användas. 

I de fall som kommer presenteras senare i rapporten är kostnadsbäraren en metod för att 

omproducera varor i butiken. Särintäkterna blir då alla de intäkter som genereras av metoden 

medan särkostnaderna på samma sätt är samtliga kostnader som kan kopplas till denna metod. 

Eftersom vi endast undersökt metoder separat kan täckningsbidraget ge en någorlunda rättvis 

bild av lönsamheten för en metod. Ett positivt täckningsbidrag skulle i så fall ge att en metod är 

lönsam, men detta kan inte sägas gälla generellt utan täckningsbidragets storlek måste också 

utvärderas eftersom det på längre sikt också måste täcka upp för exempelvis fasta kostnader. 
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5 OMPRODUKTION 

I en ideal värld skulle matsvinn gå att undvika helt och hållet. Vi anser dock att detta inte är 

möjligt att uppnå utan vi utgår från att det alltid kommer finnas en viss mängd naturligt svinn. 

De allra flesta butiker jobbar i någon mening med att minska sitt svinn och det handlar ofta om 

att göra rätt beställningar från början för att ha rätt produkter på plats i butiken [10]. Utgår man 

däremot från att det alltid kommer finnas varor som av olika anledningar inte går att sälja i 

butiken behövs ytterligare åtgärder för att kunna minska svinnet. Att varor skadas på plats i 

butiken och får kasseras har exempelvis ingenting med beställning att göra utan är ett exempel 

på det naturliga svinn som alltid finns i en butik. Det är på grund av det naturliga svinnet som vi 

vill utreda den övergripande åtgärden omproduktion. 

Att omproducera en vara innebär att det sker någon form av förädling så att en vara sedan kan 

säljas som en ny produkt. Butiksproducerade färdigrätter är ett exempel på något som redan 

tidigare funnits i viss utsträckning, men det som kan göra stor skillnad för svinnet i butiken är 

om de varor som produceras av butiken kan tillverkas med livsmedel som inte är säljbara eller 

riskerar att behöva slängas. Viktigt att påpeka är att det aldrig handlar om dåliga eller 

hälsofarliga livsmedel utan endast om livsmedel med exempelvis stöt- eller skönhetsskador som 

inte har någon egentlig påverkan på kvaliteten. 

Det som skiljer omproduktion från annan typ av produktion är det faktum att det är varor som 

är svåra att sälja i sin nuvarande form som används och görs om till en ny säljbar produkt. Just 

denna aspekt har inte tidigare studerats närmare varför vi valt att undersöka denna möjlighet 

hos butikerna. Eftersom en ny produkt genereras på detta sätt innebär det att man skulle kunna 

sälja denna produkt på en annan marknad och därigenom också undvika att konkurrera med 

varor på den tidigare marknaden.  
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6 FALLSTUDIER I TRE BUTIKER 

6.1 ICA SUPERMARKET FÄLTÖVERSTEN 
Referens i nedanstående avsnitt är Magnus Olofsson, butikschef på ICA Supermarket 

Fältöversten. 

Som tidigare nämnts har ICA Supermarket Fältöversten som ambition att i framtiden vara “den 

gröna butiken i innerstaden”, vilket förutom ett stort sortiment ekologiska varor innebär ett 

stort hänsynstagande till miljön. Detta är något personalen arbetar aktivt med redan nu. 

Förutom att se till att göra bra beställningar för att ha rätt sortiment och rätt mängd varor 

hemma är den vardagliga hanteringen av varor viktig. Det kan exempelvis handla om att placera 

varor i hyllorna så att det som funnits där längst säljs först och undvika att varor skadas av tryck. 

Överlag förekommer det största svinnet inom förpackade färskvaror, för frukt och grönt finns 

exempel som apelsiner i nät eller svamp i plastförpackningar. Färdigpackade varor är lättare att 

sälja men innebär också att en hel förpackning måste slängas om någon vara är dålig eller 

skadad. Möjligheter finns att öppna förpackningar och sälja varorna separat istället. Detta är 

dock oerhört tidskrävande och kräver mycket sortering då exempelvis klassificeringar och 

ursprungsland måste stämma för varje vara. Man hinner oftast inte med detta när det är mycket 

kunder i butiken under eftermiddagar och kvällar utan när denna åtgärd förekommer görs det 

främst tidigare under dagen. 

När det gäller utsortering av frukt och grönt arbetar man efter principen att en vara ska slängas 

om man själv inte skulle vilja köpa den. Detta blir en personlig bedömning och en annorlunda 

utsortering än inom andra avdelningar som exempelvis mejeri där bäst före-datum finns som 

riktlinje. 

Om man har stora mängder av en produkt som inte blivit sålda, exempelvis efter kampanjer, 

händer det att man plockar ihop dessa och säljer dem tillsammans. Denna metod fungerar bra 

och butikschefen tror att man kan göra mycket mer inom detta område. Generellt bedöms inte 

heller det här sättet att arbeta inkräkta på den vanliga försäljningen av varorna. 

Eftersom butiken är relativt nyöppnad har alla funktioner och tjänster ännu inte hunnit tas i 

bruk. I nuläget arbetar man exempelvis inte med att omproducera varor från butiken men kan 

tänka sig att göra det i framtiden. Butiken har dessutom planer på att så småningom arbeta med 

catering, vilket skulle ge möjlighet att ta tillvara varor från butiken. 

Personalens tid är en viktig aspekt och när det finns mycket att göra i butiken hinner man inte 

med att ta tillvara varor utan ibland är det helt enkelt billigare att slänga än att lägga tid på att 

öppna förpackningar och liknande. Andra begränsningar som gör tillvaratagande av svinn svårt 

är den variation som finns i de varor som slängs. Faktorer som säsong och väder påverkar 

kundernas köpbeteende och försvårar planering av exakta inköp, vilket leder till att mängden 

som behöver slängas varierar.  

En orsak till att varor inte blir sålda är inställningen hos konsumenten. Generellt väljer kunden 

”utställningsexemplaret” om det finns flera varor att välja mellan. Detta synsätt är oerhört svårt 

att påverka i och med att begreppet kvalitet är så tätt förknippat med att produkter inom frukt 

och grönt ser perfekta ut snarare än att de smakar som bäst. 
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Man märker i butiken att förståelse för att vissa varor ibland saknas i sortimentet inte alltid 

finns bland kunderna. Trots att det inte är säsong för en vara kan kunden förvänta sig att dessa 

finns i butiken och motsvarar butiken inte förväntningarna riskerar man att förlora kunden. 

Butikschefen anser dock att miljöaspekten är viktigare än lönsamheten och med detta motiverar 

man att man inte alltid kan motsvara kundernas krav. 

I och med synsättet på kvalitet som tidigare presenterats upplever butikschefen att det finns en 

risk att butiken uppfattas som sämre och drabbas av badwill om kunderna upplever att 

omproducerade produkter i butiken på något sätt skulle vara av dålig kvalitet eftersom de är 

tillverkade av sådant som inte kunnat säljas.  

6.2 HEMKÖP ODENPLAN 
Referens i nedanstående avsnitt är Usama Alnashi, butikschef på Hemköp Odenplan. 

Precis som för de flesta andra livsmedelsbutiker är matsvinnet en viktig post att arbeta med på 

grund av den ekonomiska aspekten; måste varor slängas har inte bara ett onödigt inköp gjorts 

utan butiken går även miste om den vinst varan skulle genererat. Ett sätt att hantera detta är till 

exempel genom att kontinuerligt föra statistik över vad som slängs varje vecka för att kunna ha 

rätt sorts varor i sortimentet. Om en vara ofta slängs innebär det att den troligtvis inte säljer 

tillräckligt och ska därför inte heller ta lika stor plats i sortimentet. Den avdelning där störst 

mängd varor slängs är färskvaror och främst inom frukt och grönt. Uppskattingsvis är också 

hälften eller mer av det som slängs fortfarande ätbart. 

Som nämnts i kapitel 3 har påverkan från kampanjer tidigare studerats men denna påverkan är 

inget som upplevs i denna butik. Det är ofta förhållandevis enkelt att förutse och beräkna hur 

mycket kunderna kommer handla och därigenom beställa hem rätt mängd varor.  

Många varor säljs i förpackningar och eftersom det skulle ta för lång tid att öppna och sortera de 

olika varorna slängs hela förpackningen direkt om någon del är dålig. Vad gäller varor i lösvikt 

sorteras de dåliga bort genom en personlig bedömning, vilket leder till att olika mycket slängs 

beroende på vem som sorterar. Man ser ingen nytta i att ha kvar de varor som är sämre eftersom 

dessa ändå inte kommer köpas av kunden om det finns ett bättre alternativ att välja. En del av 

den frukt som sorteras ut och fortfarande är tjänlig tas dock upp till personalrummet. 

Sänkning av priset är något Hemköp Odenplan tillämpar för att se till att varor som närmar sig 

bäst före-datum ändå kan bli sålda. Både sänkning med 30 % och 50 % har prövats men ingen 

större skillnad i försäljningen märktes mellan dessa varför man numera tillämpar en sänkning 

med 30 % för att maximera lönsamheten. Denna åtgärd är fördelaktig för både kund och butik i 

och med att kunden får köpa något till ett lägre pris medan butiken slipper gå miste om en 

inkomst. 

Även om man i nuläget arbetar aktivt med att slänga så lite som möjligt finns det naturliga 

begränsningar i verksamheten. Den främsta faktorn som hindrar implementering av nya sätt att 

hantera matsvinn är personalkostnaden. För en liten butik som Hemköp Odenplan slängs ofta 

inte tillräckligt stora volymer av frukt och grönt för att det ska vara lönsamt att lägga personaltid 

på att ta tillvara dessa.  

Prissänkningen som presenterats ovan ger ofta stor effekt för exempelvis kött men i och med att 

kunderna i Stockholms innerstad inte är särskilt priskänsliga vad gäller frukt och grönt skulle 
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inte lika stor skillnad märkas inom den avdelningen. Risk finns också att det blir en ond cirkel 

när kunder vänjer sig vid att man sänker priset och vill att detta görs tidigare än vad som 

beslutats av butiken. Att inte uppfylla detta kan innebära missnöjda kunder och i längden 

riskerar butiken att förlora dessa. 

Hur butiken uppfattas av kunderna är en viktig aspekt. Ska man ta tillvara sitt matsvinn och 

omproducera detta till nya varor är det viktigt att man fortfarande kan leverera kvalitet och att 

kunderna inte upplever att butiken säljer dåliga varor. Kundattityden anses svår att ändra, 

betalar man för något förväntar man sig att man får det som man själv menar är det bästa. 

Möjligheter för omproduktion är något begränsad för denna typ av butik. Som skäl anges den 

begränsande ytan, den yta som finns krävs för försäljning av redan befintliga varor. Även 

kostnader för utrustning begränsar denna butik. I intervjun nämns exempel som ett butikskök 

för tillagning av färdigrätter som ett mycket bra sätt för att ta tillvara matsvinnet men som 

skulle vara orealistiskt att genomföra i denna butik på grund av den begränsade ytan. 

6.3 COOP DAGLIVS FRIDHEMSPLAN 
Referens i nedanstående avsnitt är Sanna Wiklund, frukt- och gröntansvarig hos Coop Daglivs 

Fridhemsplan. 

Coop Daglivs Fridhemsplan arbetar med att sänka sitt matsvinn genom omproduktion. I butiken 

säljs bland annat smoothies som till största delen produceras av sådant som redan finns i 

butiken. Det är ett bra sätt för att se till att varor som annars inte blir sålda ändå kan användas 

och komma till nytta. Försäljningssiffrorna för denna typ av butiksproducerade varor visar på en 

bra marknad och stark efterfrågan från kunderna. Man försöker dock se till att aldrig producera 

för mycket utan ser hellre att alla smoothies blir sålda än att maximera försäljningen. 

Fem sorters smoothies tillverkas i butiken. Tre av dessa görs i en sats per dag och två görs i två 

till tre satser per dag där en sats ger ca 8-12 smoothies. Allt som tillverkas brukar säljas under 

dagen och om mer tid fanns för personalen skulle man troligtvis kunna tillverka och sälja ännu 

fler. Tillverkningstiden för en sats smoothies varierar beroende på vilka råvaror som används 

och hur dessa behöver skalas och rensas. Den genomsnittliga tillverkningstiden för en van 

person uppskattas till ca 20 minuter medan det för en ovan person kan vara upp till det dubbla. 

Det krävs inte särskilt stor försäljningsyta i själva butiken men däremot finns ett berednings-

utrymme där själva tillverkningen sker. Utrymmet är av hygienskäl uppdelat för varor med jord 

och varor utan jord.  

För att minska matsvinnet inom fruktavdelningen prövades butiksgjord fruktsallad men 

tillverkningen tog för lång tid i förhållande till hur mycket som såldes. I nuläget har man istället 

valt att köpa in fruktsallad som säljs i butiken eftersom efterfrågan på denna vara finns, men 

tidsåtgången gör att det inte lönar sig för butiken att tillverka egen. 

Hos Coop Daglivs Fridhemsplan finns även ett kök där färdigrätter tillagas. Köket samarbetar 

med de olika avdelningarna för att få en bra meny där råvaror från butiken tas med i 

matlagningen. Detta ger alltså butiken en stor möjlighet att använda och förädla de varor som av 

olika anledningar inte blir sålda. Från frukt- och gröntavdelningen kan exempelvis rotsaker tas 

tillvara genom att ugnsrosta dessa och sälja bland den butikslagade färdigmaten. Eftersom köket 

tar tillvara varor från de olika avdelningarna får man en variation i rätterna och köket serverar 

långt över 100 kunder varje dag. 
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7 FYRA VIKTIGA PARAMETRAR 

För att analysera förutsättningar för lönsamhet hos en omproduktionsmetod och kunna 

utvärdera dess genomförbarhet presenterar och diskuterar vi här ett förslag till en modell som 

kan användas av butiker vid beslutsfattande kring metoder för omproduktion. Denna modell 

innehåller fyra olika parametrar som är viktiga att ta hänsyn till och som på olika sätt kan 

begränsa metodens genomförbarhet och lönsamhet. 

De tre första parametrarna (tid, yta, efterfrågan) framträdde tydligt i de intervjuer som 

genomförts. För att få en mer heltäckande bild av begränsningar för butiken lades även den 

fjärde parametern (investeringar) till. 

 

Figur 1: Modell för analys av förutsättningar för lönsamhet i omproduktionsmetoder 
 

Tid - Tid är en begränsande faktor i många butiker då personalen har ordinarie uppgifter som 

måste utföras. För att kunna avgöra om en åtgärd är lönsam att implementera krävs det att man 

kan utvärdera hur mycket tid denna åtgärd skulle ta att genomföra. Denna tid kan dessutom 

variera betydligt från person till person eftersom det ofta tar längre tid för en ovan person att 

utföra en syssla än den som fått rutin. Goda rutiner i sortering och utförande av metoden kan 

vara ett sätt att hålla tidsåtgången nere.  

Yta - Varje butik har en viss yta att disponera. För att maximera butikens lönsamhet krävs att 

utrymmet utnyttjas på ett bra sätt. Detta gör att det uppstår en alternativkostnad om ytan som 

behövs används till något annat i dagsläget. Hyreskostnaden för en ytenhet är också högre för 

butiker i det område vi studerar, Stockholms innerstad, jämfört med butiker i mindre orter.   

Efterfrågan - En förutsättning för att kunna sälja en produkt är att det finns en efterfrågan och 

en marknad för denna. Färskvaror har en relativt kort hållbarhet [19] vilket gör att det krävs att 

uppskattning av efterfrågan är rimlig för att det inte ska uppstå svinn. En lösning kan vara att 

bara omproducera så mycket som med säkerhet går att sälja. 

  



14 
 

Investeringar - Beroende på i vilken omfattning omproduktion ska bedrivas kan olika typer av 

investeringar behövas. En förutsättning för att det ska gå att omproducera frukt och grönt på ett 

lönsamt sätt är att investeringens storlek är rimlig i förhållande till det som ska omproduceras. 

Det krävs därmed att man kan uppskatta den volym man planerar att omproducera för att kunna 

uppskatta om investeringen är lönsam. Om det finns ett tillräckligt stort förädlingsvärde i 

processen kan den användas för att förädla även säljbar frukt och grönt. Detta kan därför 

motivera en investering även utan att ha omproduktion i åtanke.  
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8 METODER FÖR OMPRODUKTION AV LIVSMEDEL 
De intervjuer och litteraturstudier som gjorts i detta projekt visade tydligt att omproduktion av 

livsmedel för att minska svinnet i butiken förekommer i viss utsträckning. Från dessa underlag 

har några metoder för omproduktion valts ut för att analyseras med de tidigare presenterade 

fyra parametrarna i åtanke. 

8.1 OMPACKNING 
Ett sätt för att minska matsvinnet är att packa om varor som inte längre går att sälja i lösvikt i 

påsar. Dessa påsar säljs sedan till ett lägre pris. Att ompacka varor är inte särskilt tidskrävande, 

en uppskattning är att det tar ungefär fyra minuter att ompacka 1 kg frukt och grönt [24]. 

Personalkostnaden blir inte större om denna åtgärd görs i mån av tid, men måste i övriga fall 

sättas i relation till det försäljningsvärde som skapas.  

I det försök som gjordes på Coop Konsum Björkhagen blev resultatet av en veckas försäljning att 

nästan allt ompackat gick att sälja [27].  Detta visar att en efterfrågan finns för denna typ av 

produkt. Dock fungerade det sämre för exempelvis äpplen, vilket tyder på att denna metod inte 

fungerar för alla frukter och grönsaker. Personalen ansåg också att det inte skulle kunna gå att 

öka utförsäljningen då det skulle ta upp för mycket butiksyta och personaltid. [24] 

Ompackning kräver inga särskilda beredningsytor. Ett problem är dock att ompackade varor tar 

försäljningsyta från varor som kan säljas till fullpris [24] men en stor fördel är att det inte krävs 

några investeringar i maskiner och liknande.  

Ytterligare ett problem med ompackning är att det går åt arbetstid till att skapa nya varor som 

har ett lägre försäljningsvärde än de ursprungliga. Förädlingsvärdet blir alltså litet i förhållande 

till den tid som går åt. I det tidigare nämnda försöket sänktes priset med 50 %. Att sänka priset 

med 30 % på kött med kort datum gav större lönsamhet än en sänkning med 50 % eftersom det 

lägre priset inte gav tillräckligt stor försäljning för att kompensera för sänkningen [19]. Om detta 

också skulle gälla för frukt och grönt vore det möjligt att öka det ekonomiska värdet med 40 % 

för en ompackad vara genom att sänka priset med 30 % istället för 50 %. 

Ett annat sätt att öka försäljningsvärdet skulle kunna vara att sälja olika kombinationer av 

frukter eller grönsaker, exempelvis en påse med frukter att göra fruktsallad av. Det skapar en ny 

differentierad produkt och alternativet för kunden blir att köpa dessa frukter separat. Det blir 

däremot svårare för kunden att jämföra priserna i förhållande till om endast en sorts frukt eller 

grönsak såldes i en påse. Det borde också vara möjligt att kunna sätta ett högre pris för denna 

mix jämfört med att endast sälja en sorts frukt och ändå få påsen såld då det säljs som en ny 

produkt. 

Med ett antagande om att det går att sälja 50 kg utsorterad frukt och grönt per vecka för 15 kr 

per kg, ger det 39 000 kr i särintäkter under ett år. En uppskattning är att det tar ungefär fyra 

minuter att packa 1 kg frukt och grönt. Detta ger en personalkostnad på 37 440 kr under ett år 

när vi räknat med en personalkostnad på 216 kr per timme, denna beräknas i bilaga 1. 

Förpackningsmaterialet antas kosta 30 öre per kg och detta blir sammanlagt 780 kr under ett år. 

Denna åtgärd ger ett täckningsbidrag på 780 kr per år.  Om det är möjligt att ompacka varor när 

personalen har tid över uppstår inga extra personalkostnader, täckningsbidraget skulle i detta 

fall bli 38 220 kr per år, se bilaga 2 för utförligare beräkningar. 
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8.2 SMOOTHIES 
Butiksproducerad smoothie är något som redan säljs i många caféer och butiker och är ett bra 

sätt att återanvända en del av de utsorterade varorna. Traditionellt innehåller en smoothie även 

yoghurt i någon form, men här definieras smoothie endast som en blandning av frukt och 

grönsaker. 

Hur lång tid en smoothie tar att tillverka varierar beroende på hur erfaren personen som tillagar 

den är [9]. Vill man uppnå maximal lönsamhet inom denna åtgärd är det alltså viktigt att 

beredningstiden är så kort som möjligt och detta kan enklast uppnås med erfaren personal. 

Produktion av smoothies i butiken kräver inte särskilt stor butiksyta. Uppskattningsvis behövs 

några kvadratmeter i försäljnings- och beredningsyta. 

I och med att de smoothies Coop Daglivs Fridhemsplan producerar nästan alltid blir sålda är det 

rimligt att anta att en hög efterfrågan finns i Stockholms innerstad. Även i intervjun med 

butikschefen på ICA Supermarket Fältöversten framkom att det troligtvis finns en tillräckligt 

stor kundkrets för butiksproducerad smoothie. 

Den investering som krävs för denna metod är en mixer.  Eventuellt kan också exempelvis 

skärbrädor och knivar behöva köpas in beroende på vilka råvaror som ska användas. Vi har i 

våra exempelberäkningar antagit en utrustningskostnad på totalt 10 000 SEK. 

För att göra smoothies som kunderna vill köpa bör man följa bestämda recept för att smaken 

inte ska variera för mycket från dag till dag. På så sätt garanterar man att kunderna vet vad de 

köper. Det gör att det krävs någorlunda fasta proportioner av de olika varorna. Detta krav kan 

vara svårt att möta eftersom mängden och kvaliteten på utsorterade varor varierar. 

Komplement som frysta eller färska säljbara råvaror kan därför behövas för att få rätt 

proportioner. Smoothies kan dock säljas till ett betydligt högre pris än råvarukostnaderna vilket 

kan motivera användning av separat inköpta råvaror. 

Ett problem som kan uppstå med denna metod är att kunder anser det vara negativt att butiken 

tillverkat smoothies av utsorterade varor som kunderna uppfattar som sämre. Butiken måste 

därför vara tydlig med vilka råvaror som använts för att minimera risken för badwill [10]. Hur 

mycket kunden själv resonerar kring detta har inte undersökts närmare i detta arbete, men 

faktum kvarstår att butikstillverkade produkter säljer bra och så länge butiken själv säkerställer 

att kvaliteten på slutprodukten uppfylls borde inte utseendet på råvarorna spela någon större 

roll. 

Med ett antagande om att fem satser med tolv smoothies görs per dag under 350 dagar per år 

och att en smoothie går att sälja för 17,90 kr ger detta särintäkter på 375 900 kr under ett år. Vi 

har antagit att en sats smoothie kostar 54 kr i råvarukostnad och tar 25 minuter att göra. Detta 

ger en råvarukostnad på 94 500 kr och en personalkostnad på 157 500 kr per år. Övriga 

kostnader antas uppgå till 17 300 kr per år, i detta ingår bland annat materialkostnad och 

kostnad för utrustningen. Att göra smoothies utifrån ovanstående förutsättningar ger ett 

täckningsbidrag på 106 600 kr per år. Med ett antagande om att hälften av råvarorna kan tas 

från utsorterad frukt och grönt och att personalen kan göra smoothies när det finns tid över blir 

täckningsbidraget istället 311 350 kr per år, se bilaga 1 för utförligare beräkningar.  
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8.3 ANVÄNDA VID MATLAGNING 
En del varor på frukt- och gröntavdelningen är inte lämpliga att använda i smoothies eller 

liknande som exempelvis champinjoner, squash och vissa rotfrukter. Dessa varor skulle istället 

kunna användas vid tillagning av färdigrätter. En del större butiker tar i dagsläget tillvara sådant 

som fortfarande är tjänligt men som inte går att sälja när man tillagar rätter i butikens kök [9]. 

Tidsåtgången för att tillaga färdigrätter är troligtvis stor varför butiken kan behöva ha anställda 

med endast detta som syssla. Vi har i nedanstående beräkningar antagit att två personer arbetar 

heltid i butikens kök. 

Denna metod kräver också att butiken har tillgång till ett kök. Förutom försäljningsyta i butiken 

behövs dessutom beredningsutrymme. Detta stora krav på yta i butiken gör att mindre butiker 

får svårt att implementera denna åtgärd, även om kundkrets och efterfrågan på färdiglagade 

rätter skulle finnas. 

I Stockholms innerstad, som är den geografiska plats vi valt att undersöka, finns en stor 

efterfrågan på färdiglagade rätter [9]. Tillgängligheten gör att det är lätt att exempelvis hinna in i 

butiken under lunchen för att köpa färdiglagad mat direkt. Efterfrågan på färdiglagade rätter kan 

därför skilja sig mycket om man studerar ett annat område där tillgängligheten och kundkretsen 

ser annorlunda ut. 

Om ett kök inte redan finns i butiken innebär det en stor investeringskostnad. För den fortsatta 

driften är det också rimligt att anta att underhålls- och personalkostnader blir en stor utgiftspost 

för butiken. Detta i kombination med behovet att kunna optimera användandet av butiksyta kan 

innebära att denna metod lämpar sig bäst för större butiker, främst inom segmentet 

stormarknad. Dessa ligger dessutom ofta längre ut mot förorterna där lokalhyror inte är lika 

höga. Samtidigt är det viktigt att i så fall undersöka efterfrågan bland kunderna eftersom den 

skulle kunna vara lägre i dessa områden. 

Det finns betydande fördelar genom samordning mellan butiksavdelningar för denna metod. 

Idealt finns en väl fungerande kommunikation mellan de olika avdelningarna i butiken så att 

köket kan tillaga rätter utifrån det man annars kommer att få slänga. 

Den stora investering ett butikskök innebär betyder att en noggrann investeringskalkyl bör 

göras innan en sådan investering genomförs. Detta har lämnats utanför vårt arbete och vi har 

därför valt att endast undersöka hur lönsamheten förändras i det fall varor från butiken används 

istället för att köpa in råvaror separat.  

Med ett antagande om en råvarukostnad på 30 kr per rätt och 150 serverade kunder under 

300 dagar per år uppgår den totala särkostnaden, inklusive personalkostnad, till 2 386 000 kr 

per år.  Om priset för en rätt är 62,50 kr exklusive moms ger detta en total särintäkt på 2 812 

000 kr och således ett täckningsbidrag på 426 500 kr per år. Kan 50 % av råvarorna tas tillvara 

från butiken blir särkostnaden istället 1 711 000 kr.  Genom att ta tillvara råvaror från butiken 

blir täckningsbidraget istället 1 101 000 kr per år. Detta visar alltså tydligt att lönsamheten för 

ett butikskök ökar genom att använda varor från butiken i matlagningen. 
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8.4 ANALYS AV METODERNAS LÖNSAMHET 
Den totala försäljningen av frukt och grönt i Sverige uppgick 2012 till 34 miljarder kr [28].  Då 

det inte finns någon nationell statistik över hur stort svinnet är inom just frukt och grönt är det 

svårt att göra några exakta beräkningar på möjliga besparingar genom tillvaratagande av 

matsvinn. Med ett antagande om 3 % i svinn för frukt och grönt ger det dock att varor till ett 

värde om 1 miljard kr slängs årligen. Detta värde är däremot inte det som butikerna betalat i 

inköpspris, men det visar ändå på att det finns möjligheter för betydande kostnadsbesparingar.  

Att beräkna den exakta lönsamheten för dessa metoder är en oerhört komplex uppgift. Som 

tidigare motiverats har vi valt att undersöka lönsamheten för respektive metod genom att 

undersöka dess täckningsbidrag. Detta gjordes för två olika scenarier vilka förklaras nedan. De 

siffror som visas gäller per år och är en generell uppskattning som kommer variera från butik till 

butik. Om ett intresse finns hos en butik för någon av de beskrivna metoderna bör egna 

utredningar genomföras för att få en korrekt uppfattning om vad som lämpar sig bäst för den 

egna butiken.  

Tabell 1: Beräkningar för metoder för omproduktion 

 Täckningsbidrag Minskning av  Rekommenderad  

 Scenario 1 Scenario 2 matsvinn butiksstorlek 
Ompackning 780 kr 38 220 kr 26 000 kr Närlivs 

Smoothies 106 600 kr 311 350 kr 47 250 kr Traditionell livs 

Använda vid 
matlagning 

426 500 kr 1 101 000 kr 675 000 kr Stormarknad 

 

Enligt våra beräkningar går det inte med säkerhet att säga att ompackning är lönsamt i det första 

scenariot på grund av det låga täckningsbidraget. I övriga fall tyder däremot vår undersökning 

på att de undersökta metoderna för omproduktion är lönsamma för en butik. Täcknings-

bidragets storlek går dessutom att öka genom att använda utsorterade varor från den egna 

butiken. Detta betyder alltså att metoder för att tillvarata matsvinn går att genomföra på ett 

lönsamt sätt. Generellt sett verkar störst lönsamhet uppstå där metoden ger ett stort 

förädlingsvärde. 

Tabellförklaring: 

I Scenario 1 har vi räknat med full lönekostnad och full råvarukostnad. I scenario 2 har vi antagit 

att det finns möjligheter att öka lönsamheten genom att exempelvis använda utsorterade varor. 

Se bilagor för utförligare beräkningar.  

Personalkostnad: I scenario 1 är personalkostnaden inräknad för alla metoder, men i scenario 

2 är den endast inkluderat i använda vid matlagning. Detta eftersom vi antar att matlagning i 

butikskök inte är något som kan göras i mån av tid. Ompackning och smoothies görs i mån av tid 

i scenario 2 vilket gör att det inte uppstår någon extra personalkostnad. 

Råvarukostnad: Vi utgår från att ompackning inte har någon råvarukostnad. För smoothies och 

använda vid matlagning antas full råvarukostnad i scenario 1. I scenario 2 antas att hälften av 

råvarorna som används kunnat tas tillvara från butiken. 

Minskning av matsvinn: Vi har beräknat hur mycket matsvinnet skulle kunna minskas genom 

att använda utsorterade varor i respektive omproduktionsmetod.  
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Rekommenderad butiksstorlek: Utifrån de åtgärder vi presenterat har vi bedömt den 

butiksstorlek vi ansett mest lämplig för respektive åtgärd. Detta är dock en mycket generell 

rekommendation och har inte utretts vidare i detta arbete.   



20 
 

9 DISKUSSION 

9.1 SLUTSATS 
Intresset för tillvaratagande av matsvinn är stort bland Stockholms livsmedelsbutiker. Då 
matsvinnet påverkar den egna lönsamheten blir det centralt att aktivt arbeta för att minska 
detta. Fallstudierna som genomförts inom ramen för detta projekt har visat att omproduktion av 
matsvinn redan görs i vissa av Stockholms butiker. 
 
En viktig del i detta arbete har varit att undersöka förutsättningar för att kunna omproducera 
frukt och grönt. En given förutsättning för omproduktion är att en stor del av det som slängs 
fortfarande är tjänlig föda. Detta har kunnat påvisas då våra fallstudier visat att över hälften av 
det som slängs fortfarande är ätbart.  
 
De aspekter vi ansett viktigast för en metods genomförbarhet och lönsamhet är tidsåtgång för 
metoden, hur stor yta som krävs, efterfrågan från konsumenter och vilka investeringar som är 
nödvändiga. Dessa fyra parametrar har presenterats och sammanställts i en modell i kapitel 7 
och kan vara ett hjälpmedel för butiker i avvägningen inför implementering av en metod för 
omproduktion. Genom att undersöka dessa parametrar som på olika sätt skulle kunna vara 
begränsande för metodens genomförbarhet och lönsamhet kan man få en relativt rättvis bild av 
butikens egna förutsättningar. 
 
Eftersom det saknas nationell statistik över hur stort matsvinnet är inom frukt och grönt och 
eftersom endast ett fåtal studier gjorts på området har det varit svårt att få fram data för 
beräkningar. De siffror som använts är sådana som framkommit genom intervjuer varför de inte 
kan sägas gälla generellt för alla butiker. 
 
Utifrån våra beräkningar visades att ompackning gav ett positivt täckningsbidrag både när 
personalkostnaden räknades in och i det fall den inte gjorde det. I det förstnämnda fallet blev 
täckningsbidraget endast 780 kr på ett år, vilket gör det svårt att med säkerhet säga något om 
åtgärden är lönsam eller inte. I det andra fallet kan vi däremot anta att metoden är lönsam. 
Genom ompackning skulle matsvinnet kunna minskas med 26 000 kr per år inom frukt och 
grönt för en butik.  
 
Ett problem med ompackning är att förädlingsvärdet som skapas är litet i förhållande till den tid 
som går åt, vilket gör att det krävs ett ökat försäljningsvärde för att denna åtgärd ska kunna 
göras lönsam i större skala. Att välja kombinationer lämpliga för exempelvis fruktsallad eller att 
sänka priset med 30 % istället för 50 % är två förslag för att öka försäljningsvärdet.  
 
Våra beräkningar visar på att smoothies bör vara lönsamt i det fall där vi räknat på full 
råvarukostnad. Lönsamheten kan också ökas betydligt om det går att använda utsorterade varor 
och om personalen kan göra smoothies i mån av tid. I vårt fall skulle matsvinnet minskas med 
47 250 kr per år om hälften av råvarorna kunde tas från utsorterade varor inom frukt och grönt.  
 
Att använda frukt och grönt vid matlagning genom att ha ett butikskök är den åtgärd som gav 
högst täckningsbidrag, men det är också den åtgärd som skulle kräva störst investeringar.  Våra 
beräkningar visar att det bör vara lönsamt att sälja butikslagad mat med full råvarukostnad. Det 
går också att öka lönsamheten genom att använda utsorterade varor till matlagningen. 
Butikssvinnet skulle kunna minskas med 675 000 kr per år i vårt exempel om hälften av 
råvarorna kunde tas från butiken. Denna siffra gäller dock inte endast för frukt och grönt utan 
täcker in alla avdelningar.  
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I detta examensarbete har metoder som tydligt genererar ett förädlingsvärde i och med 
omproduktion visat sig vara de som lättast kan bli lönsamma. Att tillverka smoothies kan 
exempelvis vara lönsamt för butiker även utan användning av utsorterade varor och detsamma 
gäller för tillagning av färdigrätter i ett butikskök. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det finns möjligheter för butiker att omproducera sitt 
svinn inom frukt och grönt och några metoder har presenterats i denna rapport. Vi har också 
visat att det är möjligt att finna lönsamhet i dessa metoder. Exakt hur stor lönsamheten blir för 
varje butik är däremot svårt att säga något om eftersom det kommer variera från butik till butik. 
Därför bör butiker som är intresserade av att ta tillvara sitt matsvinn göra egna utredningar för 
att kunna välja den metod som passar den egna butiken bäst.  
 

9.2 REKOMMENDATION FÖR FRAMTIDA STUDIER 
Som tidigare nämnts i rapporten är den största orsaken till koldioxidutsläpp inom livsmedels-

industrin produktion av kött. För att fortsätta arbetet mot en mer hållbar och resurseffektiv 

livsmedelshantering anser vi därför att vidare studier inom tillvaratagande av matsvinn i 

livsmedelsbutiker med fördel kan göras inom köttavdelningen. Ytterligare möjligheter för 

omproduktion i olika former för butiker kan även vara motiverade att utreda vidare. Kanske 

finns företag som skulle vara intresserade att skapa en affärsverksamhet utifrån detta koncept? 

På grund av avsaknad av nationell statistik över hur stort svinnet är inom frukt och grönt har det 

varit svårt att göra beräkningar. Vi anser därför att det bör göras studier på nationell nivå över 

hur stort svinnet är inom frukt och grönt. En kvantitativ studie av hur mycket som är ätbart av 

det som slängs skulle skapa bättre underlag för de typer av metoder vi studerat. 

Attityder från konsumenter påverkar matsvinnet i butiker. För att kunna genomföra större 

förändringar och på allvar minska matsvinnet anser vi att konsumentattityder bör analyseras 

för att hitta ett sätt att förändra dessa. Så länge kunderna ställer krav på utseende framför smak 

kommer fullt tjänliga livsmedel behöva slängas i stor utsträckning. 

  



22 
 

REFERENSER 
1. Gustavsson, Jenny, et al. Global Food Losses and Food Waste.  FAO, 2011. 

2. Bryngelsson, David, Hedenus, Fredrik och Larsson, Jörgen. Scenarier för klimatpåverkan 

från matkonsumtionen 2050. Chalmers, 2013. 

3. Jensen, Carl, et al. Matavfall 2010 från jord till bord. Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut, 2011. 

4. Naturvårdsverket. Nyttan av att minska matsvinnet. Rapport 6527. Naturvårdsverket, 2012. 

5. Tillväxtanalys. Rapport 2013:4, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012.  

Tillväxtanalys, 2013. 

6. Svensk handel. Finansiella nyckeltal 2012. Svensk handel, 2012. 

7. Eriksson, Mattias och Strid, Ingrid. Livsmedelssvinn i butiksledet - en studie av butikssvinn i 

sex livsmedelsbutiker. Sveriges lantbruksuniversitet, 2011. 

8. Axfood. Årsredovisning 2013. Axfood, 2014. 

9. Wiklund, Sanna. Intervju. Stockholm, 2014-04-01. 

10. Olofsson, Magnus. Intervju. Stockholm, 2014-04-09. 

11. Stenmarck, Åsa, et al. Initiatives on prevention of food waste in the retail and wholesale 

trades. TemaNord 2011:548, 2011. 

12. Eriksson, Mattias och Strid, Ingrid. Svinnreducerande åtgärder i butik. Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 2013. 

13. Eriksson, Mattias. Retail Food Wastage, a Case Study Approach to Quantities and Causes.  

Sveriges Lantbruksuniversitet, 2012. 

14. Åhnberg, Anna och Strid, Ingrid. När mat blir sopor – en studie om rutiner och hantering av 

svinn från frukt och grönt samt kött på Willys Södertälje Weda. Sveriges Lantbruksuniversitet, 

2010. 

15. Andersson, Elin, et al. Maten som försvann - En studie om färskvarukassation inom Coop. 

2010. 

16. Hanssen, Ole Jørgen och Schakenda, Vibeke. Nyttbart matavfall i Norge - status og 

utviklingstrekk 2010. Østfoldforskning, 2010. 

17. Buzby, Jean C., et al. Supermarket Loss Estimates for Fresh Fruit, Vegetables, Meat, Poultry, 

and Seafood and Their Use in the ERS Loss-Adjusted Food Availability Data. Economic Information 

Bulletin No. (EIB-44), 2009. 

18. Eriksson, Mattias, Strid, Ingrid och Hansson, Per-Anders. Food losses in six Swedish retail 

stores: Wastage of fruit and vegetables in relation to quantities delivered. Resources, Conservation 

and Recycling, Volume 68, 2012. 



23 
 

19. Alnashi, Usama. Intervju. Stockholm, 2014-04-09. 

20. Hagberg, Eric och Holmberg, Desirée. Svinnet som försvann. Företagsekonomiska 

Institutionen, Lunds Universitet, 2011. 

21. Fogelberg Lagerberg, Charlotte, Vågsholm, Ivar och Birgersson, Anna. Från förlust till 

vinst - såhär minskar vi matsvinnet. Sveriges Lantbruksuniversitet, 2011. 

22. Alnashi, Usama. Intervju. 2014-03-07. 

23. Resurskocken | ICA Kvantum Malmborgs Tuna. Ica. [Online] 2014-05-03. 

http://www.ica.se/butiker/kvantum/lund/ica-kvantum-malmborgs-tuna-2780/resurskocken/. 

24. Nordlund, Sofia. De förlorade grönsakernas revansch? - En studie av livsmedelssvinn i 

dagligvaruhandeln. Ekonomiskhistoriska institutionen, Stockholms Universitet, 2013. 

25. Skärvad, Per-Hugo och Olsson, Jan. Företagsekonomi 100. Liber, 2009. ISBN 978-91-47-

08971-0. 

26. Aniander, Magnus, et al. Industriell ekonomi. Studentlitteratur, 1998. ISBN 978-91-44-

00723-6. 

27. Barvemo, Agneta. Intervju. Stockholm, 2014-05-06. 

28. Statistiska Centralbyrån. Livsmedelsförsäljningsstatistik 2012. Statistiska Centralbyrån, 

2013. 

 

 

 

 

 

  



24 
 

BILAGOR 

BILAGA 1 

SMOOTHIES 
Vi har valt att i nedanstående beräkningar endast räkna på en sorts smoothie. Den butik vi 

studerat sålde alla sina smoothies för samma pris. Råvarukostnaderna för andra typer av 

smoothies kan variera. Den kostnad som krävs för att göra i ordning beredningsytor har inte 

tagits med i dessa beräkningar. Vi har antagit att fem satser smoothies görs per dag och att de 

görs under 350 dagar per år. Samtliga priser är exklusive moms. Kostnad för lokal inkluderas 

inte i kalkylen. Genom att låta hälften av råvarorna vara utsorterade varor kan matsvinnet 

minska med 47 250 kr per år. 

Försäljningspris 

Vi har antagit ett försäljningspris på 20 kr per smoothie, inklusive moms. Detta försäljningspris 

var det som observerades i butiken. Moms för livsmedel är 12 % och försäljningspriset exklusive 

moms blir då 17,90 kr. 

Råvarukostnad 

Utifrån ett recept har vi uppskattat att följande mängder frukt går åt för att göra 12 stycken 

smoothies. Kostnaden för råvarorna är uppskattad inköpskostnad.    

Råvarukostnad  

7 st kiwi 14 kr 
5 st avokado 20 kr 

2 kg broccoli 20 kr 

Summa 54 kr 

 

Personalkostnad 

En sats med smoothies kan ta mellan 20-40 minuter att göra beroende på erfarenhet, där den 

lägsta tiden gäller för en mycket van person och den högsta tiden gäller för en mycket ovan. Då 

det inte är realistiskt att anta att en mycket van person skulle kunna finnas tillgänglig hela tiden 

har vi valt att räkna med 25 minuters tidsåtgång per sats.  

 

Timlönen har beräknats genom att ta minimilönen för en kollektivanställd som arbetat i butik i 

tre år och räknats upp med 10 % för att få ett mer realistiskt värde. För år 2014 uppgår 

minimitimlönen 131,23 kr 1 vilket gör att timlönen i våra beräkningar blir 144 kr.    

Vi har valt att räkna med att semesterersättningen är på 12 procent av lönen. I vårt fall blir 

kostnaden för semester 17 kr per timme. 

Arbetsgivaravgiften uppgår till 31,42 procent av lönen2, vilket i detta fall blir 45 kr per timme. 

                                                             
1 http://handels.se/lon-och-villkor/lagstaloner/ 
2 http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/socialavgifter/arbetsgivaravgifter. 
4.233f91f71260075abe8800020817.html 
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För att få med eventuella försäkringskostnader och liknande personalkostnader har vi valt att 

göra ett pålägg på 10 kr per timme.  

Personalkostnad per timme  

Timlön 144 kr 

Semestererlön 17 kr 

Arbetsgivaravgift 45 kr 
Försäkringar och övrigt 10 kr 

Summa 216 kr 

 

Materialkostnad  

Vi har valt att räkna med 50 öre i kostnad för förpackningsmaterial per såld smoothie. För att få 

med kostnader för el och andra diverse kostnader har vi valt att lägga på en kostnad på 2 kr per 

sats. Detta blir sammanlagt 14 000 kr per år. 

Utrustning 

Vi har antagit att kostnad för utrustning uppgår till totalt 10 000 kr, där både stavmixer och 

övrig utrustning ingår.  Vi räknar med att butiken i snitt gör fem satser smoothies per dag och att 

detta görs under 350 dagar per år. Utrustningen antas ha en livslängd på 3 år. Maskinkostnaden 

per år blir därmed 3300 kr. Vi har avrundat till jämna hundratal kr. 

Scenario 1 
I detta scenario har vi räknat med full personalkostnad och full råvarukostnad. Tabellen gäller 

per år. 

Särintäkter  

Smoothies, fem satser per dag 375 900 kr 

Särkostnader  

Personalkostnad 25 min per sats 157 500 kr 
Råvarukostnad 94 500 kr 

Utrustning 3 300 kr 

Materialkostnad och övrigt 14 000 kr 

Summa 269 300 kr 

Täckningsbidrag 106 600 kr 

 

Scenario 2 
I detta scenario har vi räknat med att smoothies görs på tid som finns över vilket gör att det inte 

uppstår några extra personalkostnader. Vi har antagit att hälften av råvarorna går att ta från 

sådant som sorterats ut. Detta skulle göra att svinnet minskar med 47 250 kr per år. Tabellen 

gäller per år. 

Särintäkter  

Smoothies, fem satser per dag 375 900 kr 

Särkostnader  

Råvarukostnad 47 250 kr 

Utrustning 3 300 kr 
Materialkostnad och övrigt 14 000 kr 

Summa 64 550 kr 

Täckningsbidrag 311 350 kr 
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BILAGA 2 

OMPACKNING 
Vi har antagit att det går att sälja 50 kg frukt och grönt per vecka till 15 kr per kg genom 

ompackning. Att ompacka 1 kg frukt och grönt beräknas ta fyra minuter. Materialkostnad för en 

förpackning antas vara 30 öre per kg. Vi har antagit att det inte behövs någon extra yta för att 

göra i ordning förpackningarna och att det inte behövs någon extra utrustning. De råvaror som 

används är utsorterade vilket gör att det inte uppstår någon kostnad för dessa. 

Personalkostnaden antas vara 216 kr per timme. Samtliga priser är exklusive moms. Kostnad för 

lokalhyra inkluderas inte i kalkylen. Med en antagen inköpskostnad om 10 kr per kg minskar 

denna åtgärd svinnet med 26 000 kr per år.  

Scenario 1 
I detta scenario antas full personalkostnad och materialkostnad. Tabellen gäller per år. 

Särintäkter  

50 kg frukt och grönt per vecka 39 000 kr 

Särkostnader  

Personalkostnad 4 min per kg 37 440 kr 
Materialkostnad 780 kr 

Summa 38 220 kr 

Täckningsbidrag 780 kr 

 

Scenario 2 
I detta scenario antas att ompackning sker på tid som finns över, vilket gör att inga extra 

personalkostnader uppstår.  Materialkostnaden är samma som i föregående scenario. Tabellen 

gäller per år. 

Särintäkter  

50 kg frukt och grönt per vecka 39 000 kr 

Särkostnader  

Materialkostnad 780 kr 

Summa 780 kr 

Täckningsbidrag 38 220 kr 
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BILAGA 3 

ANVÄNDA I MATLAGNING 
I dessa beräkningar har vi bortsett från investering i ett kök. Försäljningen antas ske 300 dagar 

per år med 150 sålda rätter per dag. Vi har antagit att råvarukostnaden för en rätt i butiksköket 

är 30 kr och att den färdiga rätten säljs för 62,50 kr. Två personer har antagits arbeta heltid med 

detta. Personalkostnaden antas vara 216 kr per timme. Samtliga priser är exklusive moms. 

Kostnad för lokalhyra inkluderas inte i kalkylen. 

Scenario 1 
För detta scenario har antagits att alla råvaror köps in separat till butiksköket. Tabellen gäller 

per år. 

Särintäkter  

150 rätter per dag, 300 dagar per år 2 812 000 kr 

Särkostnader  

Personalkostnad 1 036 000 kr 
Råvarukostnad 1 350 000 kr 

Summa 2 386 000 kr 

Täckningsbidrag 426 500 kr 

 

Scenario 2 
För detta scenario har antagits att hälften av råvarorna kan tas tillvara från butiken. Detta 

innefattar alltså hela butiken och inte bara frukt- och gröntavdelningen. Butikssvinnet skulle 

genom att ta tillvara på råvaror från butiken minska med 675 000 kr per år. Tabellen gäller per 

år. 

Särintäkter  

150 rätter per dag, 300 dagar per år 2 812 000 kr 

Särkostnader  

Personalkostnad 1 036 000 kr 

Råvarukostnad 675 000 kr 

Summa 1 711 000 kr 

Täckningsbidrag 1 101 000 kr 
 


