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Abstract 

Food waste is today a subject of large interest and a lot of work is currently being done to handle 

this issue. The aim of this study is therefore to give a contribution to the problem solving in this 

area from a lean management perspective. The study is limited to “ICA nära Bredaryds” 

department for cured meat and provisions. By identifying the underlying issues of food waste in 

connection with investigating how lean principles can handle these, the study aims to form long-

term and strategic solutions on how to minimize waste in food shops. 

 

The two main causes of food waste that have been identified in the study are the variation in 

customer demand and the variation in how the staff perform their work. In order for the food 

shop to handle these two problems, two solutions have been suggested. In order to handle the 

variation in demand, the mindset of lean thinking should be implemented. By working with the 

lean thinking cycle and continuously eliminating waste and at the same time develop a  pull 

system the variation in demand can be handled, which in turn will reduce the food waste. To 

handle the variation in workflow, standardized work methods should be implemented. Directing 

the staff to work the same way will reduce the variation in how the work is performed, which in 

turn will generate reduced food waste. 
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Sammanfattning 

Matsvinn är ett aktuellt ämne och mycket arbete utförs för att på olika sätt hantera följder av 

detta. Syftet med denna studie är att studera problemen angående matsvinn utifrån ett lean 

management perspektiv. Studien är avgränsad till ”ICA nära Bredaryds” kött- och 

charkavdelning. Genom att identifiera de bakomliggande orsakerna till matsvinn samt undersöka 

hur grundläggande principer inom lean kan hantera dessa, försöker studien forma långsiktiga 

strategier i syfte att minska matsvinnet i livsmedelsbutiker. 

 

De två huvudorsakerna till matsvinnet som identifierats i studien är variation i kundernas 

efterfrågan samt variation i personalens arbetsmoment. För att hantera variationen i kundernas 

efterfrågan bör tankesättet “lean thinking” implementeras. Genom att arbeta med “lean 

thinking”-cykeln och kontinuerligt eliminera slöseri samt utveckla systemet så att det blir av 

dragande karaktär kommer kundernas variation att delvis kunna hanteras vilket i sin tur minskar 

matsvinnet. För att hantera variationen i arbetsmomenten bör standardiserade arbetssätt 

implementeras. Då all personal arbetar på samma sätt kommer variationen i utförandet av olika 

arbetsmoment att minska vilket i sin tur genererar ett minskat matsvinn. 
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1. Inledning 

Inledningen ger en bakgrund till de problem som finns med matsvinn. Problemdiskussion, 

problemformulering, avgränsningar och syfte redogörs för studien. Den fortsatta dispositionen 

visas grafiskt i slutet av kapitlet. 

 

1.1 Bakgrund 

Utifrån ett globalt perspektiv är ordet segregation ett vanligt begrepp som används för att förklara 

nuläget i världen. Idag finns ungefär 7.3 miljarder människor på jorden. En betydlig del av dessa 

lever under dåliga livsförhållanden där nödvändiga tillgångar som mat, rent vatten och boende 

inte är en självklarhet. Enligt en studie som gjordes av Cuesta och Negre (2016) definieras extrem 

fattigdom som en inkomst under 1,90 dollar per dag. Under 2013 uppskattades det att 767 

miljoner människor lever under dessa förhållanden vilket då motsvarade 10.7 procent av världens 

befolkning (Cuesta & Negre 2016). Denna andel är enbart de extremt fattiga och sanningen är 

att ”20 procent av världens befolkning lever i höginkomstländer och har tillgång till 86 procent 

av världens BNP” (United Nations Regional Information Centre [UNRIC]). Trots att världen ser 

ut som den gör uppskattades det att totalt 87,6 ±13,7 miljoner ton mat slängdes i EU-28 under 

året 2012 (Stenmarck, Jensen, Quested & Moates 2016). 

I Sverige, liksom många andra I-länder, är matsvinn ett påtagligt problem och står för stora delar 

av den negativa miljöpåverkan. Naturvårdsverket skriver om miljöpåverkan i Sverige “Den 

svenska livsmedelshanteringen står till exempel för cirka 50 procent av vår totala övergödning 

och 20-25 procent av vår totala klimatpåverkan” (Naturvårdsverket 2016). Utöver denna 

negativa miljöpåverkan, innebär matsvinnet även enorma ekonomiska förluster för aktörer inom 

livsmedelsbranschen. 

Mängden matsvinn som uppstår på butiksnivå är förhållandevis liten vid jämförelse med det 

matsvinn som uppkommer i resten av kedjan. Enligt European Commission (2011) är det fem 

procent av det totala matsvinnet i Europa som kommer från butiker, detta visar även Stenmarck 

et. al. (2016). Trots att det är en betydligt mindre andel matsvinn i butikerna bedrivs det i 

dagsläget aktiva projekt av olika butikskedjor för att minska svinnet ännu mer. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916300078?np=y&amp;npKey=3b769a053f3263df20a4bdc9628bcba9aa252bac65dc12a778e0c4002be5ff8d%23bib11
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Studien kommer att adressera problemen med matsvinn på butiksnivå. Trots att butikerna i EU-

28 enbart står för fem procent av det totala matsvinnet motsvarade det ändå 4,6 ± 1,2 miljoner 

ton mat under år 2012 (Stenmarck et. al. 2016). Studiens utgångspunkt är ur en lean management 

filosofi. Lean härstammar från Toyota i Japan och förknippas oftast med biltillverkning. Inom 

lean management finns det många olika metoder, verktyg och principer. Genom att identifiera 

grundorsakerna till varför svinn uppkommer ska studien söka långsiktiga strategier inom lean 

management som butiker kan arbeta med i avsikt att minska matsvinnet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Matsvinn uppkommer i butiker av många olika anledningar som är indirekt förknippade med 

varandra. Matsvinn som uppkommer på butiksnivå beror ofta på passerade bäst-före-datum. 

Anledningen till att produkter passerar bäst-före-datum beror på många olika faktorer som till 

exempel kundernas oregelbundna köpmönster, fel prognostisering vid beställningar, egna 

kampanjer men även konkurrenternas kampanjer eller ofördelaktig produktplacering i 

butikshyllorna (Naturvårdsverket 2016). En annan anledning till matsvinn på grund av bäst- före-

datum som nämns i Naturvårdsverkets rapport från 2008 är att butikerna prioriterar ett brett 

sortiment. Att ha ett brett sortiment gör att de ovan nämnda orsakerna blir svårare att hantera då 

detta leder till att variationen ökar. 

 

I många fall kräver leverantörerna att butiken säljer ett flertal av leverantörens 

produkter för att få ett bra inköpspris samtidigt som kunderna förväntar sig ett 

brett sortiment. Ett brett sortiment med många olika fabrikat och varianter av 

samma typ av vara kan leda till svinn av många artiklar med passerat 

utgångsdatum. Risken för detta är särskilt stor i en mindre butik. 

(Naturvårdsverket 2008, s. 21) 

 
 

En annan faktor som påverkar mängden mat som slängs på butiksnivå är att kunderna förväntar 

sig välfyllda backar och hyllor. Detta kan skapa problem vid försäljning av de sista varorna innan 

en ny leverans. När den nya leveransen väl har kommit finns också risken att de gamla varorna 

placeras bakom de nya vilket kan leda till att just de produkterna inte köps (Naturvårdsverket 

2008). När det väl fyllts på kan även problem uppkomma då risken finns att kunderna väljer 

produkterna från den nya leveransen då dessa har ett bättre utgångsdatum. 
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Lukic, Kljenak & Jovanecevic (2014) skriver också att faktorer som påverkar matsvinn negativt 

på butiksnivå är bristande kunskap, orderstorlekar, lager, förpackningar, hantering, 

lagerhantering och bristande produktkvalitet. 

 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med studien är att se hur lean management-principer kan bidra till långsiktiga strategier 

för minskat matsvinn på butiksnivå. Studien genomförs på en ICA nära butik och har avgränsats 

till kött- och charkavdelningen. Inom lean finns det många olika verktyg och metoder där 

studiens fokus kommer att ligga på “lean thinking” och standardiserat arbetssätt. 

 

1.4 Problemformulering 

Denna fallstudie studerar problemen med matsvinn i en ICA nära butik. Studien kommer att se 

det hela utifrån tre olika aspekter det ekonomiska-, miljömässiga- och det sociala 

ansvarstagandet med tonvikt på det ekonomiska. 

 

För att svara på syftet har följande forskningsfråga formulerats: 

 Hur kan principer inom lean management hjälpa livsmedelsbutiker att minska matsvinnet? 

 

För att precisera forskningsfrågan har fyra frågeställningar formulerats: 

 Vilka är anledningarna till att svinn finns i butiken? 

 Hur kan standardisering bidra till minskat matsvinn i butiken? 

 Hur kan ”lean thinking” bidra till minskat matsvinn i butiken? 

 Hur skapas bättre delaktighet och förståelse för butikens medarbetare? 
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1.5 Fortsatt disposition 
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2. Företagsbeskrivning 

År 1917 startades ett bolag av Håkan Swenson som är ursprunget till dagens ICA. Tanken med 

bolaget var att enskilda handlare med butiker skulle samarbeta genom inköpscentraler för att 

uppnå samma stordriftsfördelar som kedjeföretagen. Detta mynnade sedan ut i dagens moderna 

ICA-modell som skapades 1972 (ICA Gruppen 2016). ICA är idag ett av de största bolagen i 

livsmedelsbranschen där de 2015 hade cirka 22500 anställda och omsatte ungefär 101 miljarder 

kronor (ICA Gruppen 2016). 

 

ICA nära Bredaryd är ett litet aktiebolag som har 11 anställda där bolaget ägs av Henrik Miller 

(CHM Livs i Bredaryd AB 2017). ICA butiken ligger i Bredaryd vilken är en liten ort som år 

2016 hade 2080 invånare och tillhör Värnamo kommun (Nationalencyklopedin 2017). Dock är 

kundkretsen större eftersom olika orter runt om Bredaryd handlar i butiken vilket skapar goda 

förutsättningar för bolaget (CHM Livs i Bredaryd AB 2017). 

 

Under perioden 2015-09-01 till 2016-08-31 hade butiken en omsättning på cirka 30 miljoner 

kronor vilket under de senaste fyra åren varit relativt konstant. Samma period hade bolaget en 

vinstmarginal på 2,72 procent vilket motsvarade ungefär 800 000 kronor innan skatt. Bolaget 

arbetar i dagsläget inte med lean men arbetar indirekt med att minimera olika former av slöserier 

som till exempel matsvinn. Under samma period som ovan identifierades totalt 651 603 kronor 

i form av svinn (CHM Livs i Bredaryd AB 2017). 
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3. Metod 

Valet av forskningsstrategi och design av denna beskrivs i början av detta kapitel. Detta följs av 

en beskrivning av den data som använts samt hur denna data kommer att analyseras. “Val av 

teori”, “Litteratur”, “validitet och reliabilitet” samt en beskrivning av hur studien har 

genomförts avslutar kapitlet. 

 

3.1 Val av forskningsstrategi 

När och varför ska man göra en fallstudie över ett visst tema? Man ska kanske göra ett 

experiment i stället eller en surveyundersökning? Kanske en livsberättelse eller en 

datorbaserad analys av källmaterial som rör ekonomiska trender eller 

studentpresentationer? Dessa och andra valmöjligheter representerar olika 

forskningsstrategier, som utgör olika sätt varpå man samlar in och analyserar empiriskt 

material som alla har sin egen logik 

(Yin 2007, s19) 

 
 

Olika typer av forskningsstrategier visar alltså olika sätt en forskning kan bedrivas på. Tabell 1 

visar fem olika typer av forskningsstrategier och med tabellen som grund för valet av 

forskningsstrategi genomfördes denna studie som en fallstudie. Forskningsfrågan är formulerad 

för att svara på hur principer inom lean management kan hjälpa livsmedelsindustrin att minska 

matsvinn. Detta begränsar studien till tre möjliga forskningsstrategier: experiment, historisk 

studie och fallstudie. Dock kommer ingen kontroll av beteende att behövas vilket gör att strategin 

experiment inte kommer att väljas. Skillnaden mellan en historisk studie och fallstudie är att en 

fallstudie har fokus på aktuella händelser medan en historisk studie bygger på tidigare händelser. 

Då det är aktuella händelser som är i fokus medför detta att studien utformas som en fallstudie 

(Yin 2007). 
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Tabell 1: Relevanta situationer för användning av olika forskningsstrategier (COSMOS Corporation) 

(Yin 2007, s. 22). 
 

Strategi Typ av forskningsfråga 
Krävs det kontroll av 

beteendet? 

Fokus på aktuella 

händelser 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Survey 
Vilka, vad, var, hur många, hur 

mycket? 
Nej Ja 

Analys av 

källor 

Vilka, vad, var, hur många, hur 

mycket? 
Nej Ja/nej 

Historisk 

studie 
Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

3.2 Fallstudiens design 

Fallstudiens forskningsdesign är en svår del av fallstudiemetodiken. I nuläget finns det inte någon 

heltäckande “katalog” med exempel på hur denna ska se ut när det gäller fallstudier. Det finns 

många olika definitioner av vad en forskningsdesign är där Yin (2007) definierar det som “En 

design eller utformning för en logisk sekvens som kopplar samman empiriska data med 

undersökningens initiala forskningsfrågor och i sista hand även med dess slutsatser”. 

 

3.2.1 Enfallsdesign 

Det finns två olika typer av enfallsdesign, en analysnivå (typ 1) eller flera analysnivåer (typ 2). 

Utifrån fem olika grunder kan forskaren få fram om det är en enfallsdesign som ska användas 

(Yin 2007). En av grunderna är det representativa eller typiska fallet. “Syftet är att fånga och 

beskriva de omständigheter och betingelser som är för handen i en vanlig eller vardaglig 

situation” Yin (2007). Yin (2007) skriver som ett exempel att detta är att fallstudien kan stå för 

ett visst “projekt” bland flera andra projekt, där företaget är ett “typiskt” företag inom den 

aktuella branschen. Lärdomarna utifrån dessa fall förmodas ge god information för företaget. 

 

3.2.2 Flerfallsdesign 

I flerfallsdesign kan en och samma undersökning inrymma mer än ett fall där två olika typer 

finns. “En flerfallsstudie kan med andra ord bestå av multipla fall med en enda analysenhet (typ 

3) eller med flera analysenheter (typ 4)” (Yin 2007, s. 74). Dessa två typer av flerfallsstudier 

skiljer sig åt beroende av vilken företeelse som studeras och av de forskningsfrågor som 

formulerats (Yin 2007). 
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3.2.3 Val av fallstudiens design 

Designen på studien kommer att vara av typen ett fall och två analysenheter. Fallet kommer att 

innefatta den mängd svinn som ICA nära Bredaryds kött och charkavdelning genererar. 

Analysenheterna består av individer och olika processer som är direkt kopplade till fallet som 

formulerats ovan. Fallstudien kommer alltså inte att beröra områden (fall) vars processer eller 

individer inte är förknippade med matsvinn i denna avdelning. 

 

3.3 Val av data 

Data som valts i den aktuella studien är både kvantitativ och kvalitativ. De typer av data som 

valts är intervjuer, direkta observationer och dokument. Dessa tre olika typer redovisas nedan. 

 

3.3.1 Intervjuer 

Intervjuer utgör enligt Yin (2007) en av de viktigaste informationskällorna när en fallstudie 

genomförs, detta styrker även Merriam (1994). De personer som valts för intervju är de som 

jobbar i kött- & charkavdelningen. Formen på intervjun kan vara av strukturerad eller 

ostrukturerad art (Merriam 1994). Intervjuformen som valts i studien är av semistrukturerad 

karaktär, då syftet med de kvalitativa intervjuerna är att få insikt om personalens egna 

erfarenheter, tankar och känslor (Dalen 2015). Merriam (1994) beskriver semistrukturerad 

intervju som en intervju där forskaren eftertraktar viss information från alla respondenter. De 

olika frågor eller frågeställningar som ska utforskas styr intervjuerna. För att få svar på 

frågeställningarna utvecklades en intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjuguiden innehåller de frågor 

som ska svara på de frågeställningar som tagits fram samt ger en ordningsföljd för dessa. Då 

intervjun är av semistrukturerad karaktär med öppna frågor kan det under intervjuns gång komma 

funderingar kring respondentens svar och då kan även frågor utanför intervjuguiden ställas 

(Bryman 2011). När intervjun genomförs är det två uppgifter att beakta: 

(a) att följa ordningen på frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 1), (b) att formulera frågorna så att 

de inte skapar några skevheter och få svar på de mål som finns med intervjuerna (Yin 2007). 

 

3.3.2 Direkta observationer 

Observationer är, likt intervjuer, en av de primära datakällorna som en fallstudieforskare 

använder sig av (Yin 2007). Studien kommer att använda sig av information som ges vid 

observationer för att få en alternativ syn på det tema som studeras (Yin 2007). För att studien 
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ska kunna använda sig av observationer som ett verktyg menar Merriam (1994) att dessa ska 

uppfylla fyra krav: “(1) uppfyller ett uttalat forskningssyfte, (2) är planerad, (3) registreras 

systematiskt och (4) är underkastad kontroll beträffande validitet och reliabilitet”. 

 

3.3.3 Dokument 

Merriam (1994) beskriver dokument som data från andra kanaler än intervjuer och observationer, 

vanligen sådant som är av skriftlig form. Yin (2007) nämner att en viss skevhet kan förekomma 

i dokumenten och dessa bör användas med försiktighet. För att de dokument som valts ska vara 

av bra kvalitet används Scott’s (1990) fyra kriterier för att bedöma dokumentets kvalitet: 

 
1. Autencitet. Är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 

2. Trovärdighet. Är materialet utan felaktighet och förvrängningar? 

3. Representativitet. Är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör?  

Om så inte är fallet, känner man till i vilken grad det inte är typiskt? 

4. Meningsfullhet. Är materialet tydligt och begripligt? 

(Scott 1990, s. 6) 

 
 

De olika typer av dokument som har använts i studien är budget, data om svinn och data på den 

faktiska försäljningen och dessa kommer att användas för att styrka data och belägg (Yin 2007). 

Dokumenten är hämtade från ICA nära Bredaryds IT-system. 

 

3.3.4 Fördelar och nackdelar med de olika datakällorna 

Yin (2007) har utformat en tabell (Tabell 2) där de olika datakällornas styrkor och svagheter är 

sammanfattade. 
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Tabell 2: Starka och svaga sidor hos olika datakällor (Yin 2007, s.112). 
 

Datakälla Starka sidor Svaga sidor 

Dokument Stabilt - kan granskas flera gånger. 

Diskreta - inte skapade som en 

följd av fallstudien 

Precist - rymmer exakta namn, 

referenser och tidsangivelser 

Täcker mycket - tid händelser och 

miljöer 

Kan vara svåra att hitta 

Skevt urval - om insamlingen är ofullständig 

Skevhet i rapporten - om forskaren är omedveten 

om t.ex. sina fördomar 

Tillträde - någon kan förbjuda utomstående att ta 

del av materialet 

Intervju Målinriktad - fokuserar direkt på 

fallstudiens frågeställningar 

Ger insikter och upplevda kausala 

kopplingar 

Skevhet som beror på dåligt formulerade frågor 

Skevheter i responsen 

Brister på grund av minnesluckor 

Reflexitivitet - respondenten ger till intervjuaren 

det svar personen i fråga tror att forskaren vill ha 

Direkt 

observation 

Verklig - beskriver händelser i 

realtid 

Kontext - sätter in ett skeende i sitt 

sammanhang 

Tidsödande 

Urvalsproblem (om man inte har ett stort antal 

respondenter) 

Reflexitivitet - ett skeende kan påverkas av 

observatörens närvaro 

Kostnader - det är dyrt med människor som 

observatörer 

 

3.3.5 Analys av data 

Analysmetoden i studien var den grundade teorin (grounded theory). Grundad teori är enligt 

Bryman (2011) det vanligaste analytiska synsättet inom kvalitativ forskning. Grundad teori 

innehåller tolv olika punkter där stegen för insamling och analys visas. Alla stegen behöver inte 

genomföras utan det går att plocka ut delar av dessa (Bryman 2011). De steg som omfattar studien 

är frågeställning, teoretiskt urval, insamling av data, kodning (begrepp), kontinuerliga 

jämförelser (kategorier) och kategorierna mättas. 

 

3.4 Val av teori 

De teorier som valts i denna studie syftar till att behandla de delar ur lean management som är 

lämpliga att anpassa och implementera i en livsmedelsbutik med utgångspunkten att minska 

matsvinn. Teorierna omfattar till största del grundläggande lean principer men också teori 

gällande matsvinn. Valet av teorier kommer att spegla de tankar och synsätt som finns inom lean 

management som helhetskoncept. 

 

3.5 Litteratur 

För att kartlägga den kunskap som redan finns inom det valda området gjordes en 

litteraturgenomgång.  En bra litteraturstudie är också ett sätt att stärka undersökningens 
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trovärdighet (Bryman 2011). De olika källor som användes var vetenskapliga artiklar där 

sökningen skedde i databasen Summon men även olika typer av böcker användes. Syftet var att 

kartlägga vad som redan är känt inom området, se vilka begrepp och teorier som är relevanta för 

denna undersökning men även vilka metoder som har tillämpats på området (Bryman 2011). De 

olika sökord som användes under litteratursökningen var: lean, food, waste, retailers, triple 

bottom line, value chain. Dessa ord användes både var för sig och i kombination. 

 

3.6 Källkritik 

Den litteratur som använts i studien och är av karaktären studentlitteratur kan anses vila på 

vetenskaplig grund, då den i hög grad består av sammanställningar från tidigare forskning. De 

vetenskapliga artiklarna som ingår i det teoretiska ramverket är till stor del ”peer-review” 

vilket antyder att referensen upprätthåller hög trovärdighet. Då en del av den kvantitativa data i 

teorin som omfattar matsvinn är taget från källor som hänvisar till 2012 bör dessa betraktas 

med viss reservation, då värdena kan ha förändrats. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

“Eftersom en forskningsdesign antas representera en logisk uppsättning påståenden, kan man 

även bedöma kvaliteten på en given forskningsdesign utifrån vissa logiska kriterier” (Yin 2007, 

s.54). Yin (2007) tar upp fyra olika kriterier: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet 

och reliabilitet. Nedan kommer en förklaring till de fyra samt hur denna studie arbetar för att 

stärka dessa. 

 

3.7.1 Begreppsvaliditet 

Mått som inte är tillräckligt operationella och att med hjälp av “subjektiv” bedömning lägga 

grunden för insamling av data påpekar ofta kritiker som negativt vid fallstudier (Yin 2007). Det 

finns två steg för att kraven om begreppsvaliditet ska uppfyllas: 

1. Välja ut de specifika slag av förändringar som ska studeras (och koppla dessa 

till undersökningens ursprungliga målsättning). 

2. Visa att de valda måtten på dessa förändringar verkligen speglar de specifika 

slag av förändring som valts ut. 

(Yin 2007, s.56) 
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Tre taktiska tillvägagångssätt finns för att öka sin begreppsvaliditet. För att få en sammanlöpande 

eller samstämmig undersökningsform ska flera olika empiriska källor användas under 

datainsamlingsfasen. Väl under datainsamlingsfasen formuleras en beviskedja, där flera olika 

datakällor används vilka kan datatrianguleras för att de olika problemen med begreppsvaliditet 

ska kunna lösas (Yin 2007). I studien används tre olika empiriska källor vid insamling av data: 

intervjuer, observationer och dokument. Även olika typer av sekundärdata, där litteraturstudien 

ligger till grund, kommer att användas. De olika källor som använts stärker varandra genom att 

de datatrianguleras. 

 

3.7.2 Intern validitet 

Då denna studie inte är av typen kausal eller den förklarande typen var den interna validiteten 

inte av intresse. 

 

3.7.3 Extern validitet 

Extern validitet svarar på om det går att generalisera resultatet utöver den aktuella fallstudien. 

När det gäller fallstudie där enbart ett fall studeras hävdar kritiker, bland annat LeCompte & 

Goetz (1982), att detta utgör ett problem för de kvalitativa forskarna då dessa oftast dras till att 

göra fallstudier och använda begränsade urval. Yin (2007) skriver dock att dessa kritiker ofta 

jämför fallstudier med surveyundersökningar och att fallstudier i likhet med experiment bygger 

på analytiska generaliseringar till skillnad från surveyundersökningar som bygger på statistiska 

generaliseringar. I fallet med undersökning kommer den externa validiteten att vara svår då det 

enbart är ett fall som kommer att undersökas. Det går att få ut en generalisering men 

trovärdigheten av denna kommer inte att vara hög. I och med detta kommer den externa 

validiteten att vara låg. 

 

3.7.4 Reliabilitet 

Målet med reliabilitet är att om en annan forskare följer det tillvägagångssätt som studien är 

uppbyggd på ska denna komma fram till samma resultat och slutsatser. En förutsättning för detta 

är att tillvägagångssättet är konkret dokumenterat (Yin 2007). Bryman (2011) beskriver det ovan 

nämnda som extern reliabilitet och går även in på den interna reliabiliteten. Den interna 

reliabiliteten gäller i de fall där flera forskare ingår i studien och dessa måste då komma överens 

om hur de ska tolka det de ser och hör. Problematiken med reliabiliteten enligt Merriam (1994) 

när det gäller samhällsforskning är att människans beteende inte är statiskt utan att det är 
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föränderligt. Tillvägagångssättet i studien är konkret dokumenterat och forskarna i studien tolkar 

den empiriska datan lika. Reliabiliteten anses vara hög, dock med reservation för vad Merriam 

(1994) beskrivit om samhällsforskning. 

 

3.8 Genomförande 

Det första stadiet i studien omfattar en datainsamling från vetenskapliga artiklar, böcker, 

statistiska fakta, regler och lagar med mera. Här ingick all form av tidigare forskningsunderlag 

som kunde vara användbar för studien. 

En nulägesanalys har genomförts på företaget för att skapa en klar bild över hur de arbetar i 

dagsläget. Denna innefattar intervjuer av medarbetare, direkta observationer och insamling av 

dokument. Intervjuerna utfördes i ICA nära Bredaryds lunchrum under arbetstid där två personer 

ledde intervjuerna. För att öka validiteten spelades intervjuerna in med hjälp av två 

mobiltelefoner. Under de direkta observationerna iakttogs arbetsmoment som var relevanta för 

studien som till exempel hur medarbetarna hanterar svinn. De dokument som samlats in är tagna 

från ICA nära Bredaryds IT-system samt butikens årsredovisning. Utifrån detta konstruerades ett 

Dupont-schema och en tabell av mängden svinn i förhållande till omsättningen. 

I detta stadium av studien presenterades en föreläsning om “lean thinking” i butiken för att skapa 

en djupare förståelse hos personalen. Föreläsningen genomfördes efter det att intervjuerna 

utförts, för att inte påverka respondenternas svar. Föreläsningen innefattade varför och på vilket 

sätt svinn uppkommer och hur det med hjälp av “lean thinking” går att lösa dessa problem med 

utgångspunkt i standardiserade arbetssätt, de sju slöserierna och PDCA. 

Utifrån den data som samlats in och analyserats har slutligen en standard gällande hanteringen 

av svinn i kött- och charkavdelningen skapats. 
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4 Teori 

Första delen i kapitlet handlar om matsvinn och varför det existerar, för att sedan komma in på 

den miljömässiga och ekonomiska delen av detta. Den andra delen beskriver lean där de sju 

slöserierna, resurs- gentemot flödeseffektivitet, “lean thinking”, standardiserade arbetssätt och 

rutiner, PDCA samt DuPont schema. Som en avslutande del kommer tidigare 

fallstudier/forskning inom området att presenteras. 

 

4.2 Matsvinn 

I alla delar av livsmedelskedjan förekommer det svinn vilket leder till att det produceras mer 

livsmedel än vad som faktiskt konsumeras. Tabell 3 visar mängden matavfall som slängdes i EU-

28 2012. Livsmedel som har gått ut i datum, rester från produktionen och liknande är exempel 

på svinn genom livsmedelskedjan. Som en följd av livsmedelshanteringen kommer alltid svinn 

att uppstå av vilket en del är oundvikligt (Naturvårdsverket 2008). Koester (2014) definierar 

matsvinn som “decrease, at all stages of the food chain from harvest to consumption, in mass, of 

food that was originally intended for human consumption, regardless of the cause”. 

 
Tabell 3: En uppskattning av den kvantitet livsmedel som slängdes i EU-28 under år 2012 (Stenmarck, 

Jensen, Quested & Moates 2016, s. 4). 
 

Sektor Matavfall (miljoner ton) med 95 % konfidensintervall 

Primärproduktion 9,1 ± 1,5 

Tillverkning 16,9 ± 12,7 

Grossist och 

detaljhandel 

 

4,6 ± 1,2 

Matservering 10,5 ± 1,5 

Hushåll 46,5 ± 4,4 

Totalt matavfall 87,6 ± 13,7 

 

4.1.1 Varför existerar svinn 

Genom livsmedelskedjan finns det olika grundorsaker till uppkomsten av svinn. För 

återförsäljare har Lukic, Kljenak och Jovancevic (2014) identifierat kunskap, orderstorlekar, 

lager, förpackning, hantering, lagerhållning och kravet på kvaliteten på produkter som 

grundorsaker till svinnets uppkomst. Kotzab, Herbert och Teller (2005) beskriver en mer 

utvecklad bild av problemen med orderstorlekar. De beskriver hur marknadsföring som till 

exempel ”två för en”-erbjudanden ökar svårigheterna med att beställa rätt kvantiteter. 
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Variationen i kundernas efterfrågan samt kundens förväntningar på att hyllor och backar ska vara 

välfyllda är ytterligare en orsak till svinn (Naturvårdsverket 2008). När väl varor fylls på finns 

risken att kunderna väljer de nya varorna istället och låter de gamla vara kvar (Naturvårdsverket 

2008). En ytterligare risk vid påfyllning är att varor med sämre datum inte placeras framför de 

nya och således bidrar till mer svinn (Naturvårdsverket 2008). Strävan efter konstant 

produkttillgänglighet leder till att det lagerhålls mer produkter än vad som behövs. Detta leder i 

sin tur till ökat svinn, särskilt för ömtåliga produkter och produkter med kort hållbarhet (Kotzab, 

Herbert & Teller 2005). Ett speciellt påtagligt problem för mindre butiker är att tillgodose 

kundernas krav på ett brett sortiment. Ett brett sortiment med olika varianter av samma produkt 

har en påverkan på svinnets uppkomst. För att erhålla ett bra inköpspris kräver leverantörer i 

många fall att butiker säljer många av deras produkter vilket följaktligen gör att problemet blir 

ännu mer påtagligt (Naturvårdsverket 2008). 

 

4.1.2 Miljömässigt svinn 

All mat har en negativ påverkan på miljön trots att maten konsumeras (Loxbo 2011), men det 

som antas vara “miljömässigt svinn” i denna studie är den mat som inte förbrukas. För att mäta 

hur olika grupper av mat påverkar miljön används koldioxidavtryck, vattenavtryck och 

ekologiskt avtryck som signifikanta faktorer (Loxbo 2011). Tabell 4 visar påverkan av miljön 

utryckt i koldioxidekvivalenter, för varje matgrupp, där nötkött påverkar mest och potatis minst. 

Koldioxidekvivalenter är ett mått på hur mycket koldioxidutsläpp olika växthusgaser motsvarar 

(Naturvårdsverket 2017). 

 
T a b e ll  4:  K ol di o x i d av tr y ck e t  s o m  de  ol i k a m at gr u p per n a h ar  ( L o x b o 2 0 1 1,  s .  9) .  

Tabell 4: Koldioxidekvivalenter av de olika matgrupperna (Loxbo 2011, s. 9). 
 

 
Utsläpp per kg (CO2-ekvivalenter) 

Mjöl 0,5 

Ris 2,9 

Potatis 0,1 

Morötter 0,2-0,7 

Tomater 0,5-0,7 

Mjölk 0,9-1,5 

Ägg 1,4 

Griskött 3,2–8,0 

Fågelkött 1,5–7,3 

Nötkött 17-40 

Fisk 1,2–4,2 
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I Tabell 5 visas hur mycket mark som behövs för att föda upp/producera de olika grupperna, hur 

mycket vatten som behövs samt nödvändig energimängd. Även i denna tabell ligger nötköttet 

högst i värde för alla tre kategorierna. 

 
T a b e ll  5:  V atte n-  oc h d e t  ek ol o gis k a av tr y ck e t  ( L ox b o 2 0 1 1,  s  .  9)  

Tabell 5: Resursåtgång för olika livsmedelstyper (Loxbo 2011, s. 10). 
 

 
Åkermark (m2/kg) Vatten (liter/kg) Energi (MJ) 

Vete 2-3 1200 N/A 

Ris 2-3 3400 N/A 

Potatis 0,3-0,5 250 4,6 

Morötter N/A N/A 2,7 

Tomater 0,02-0,04 180 5,5–66 

Mjölk 1,1–1,5 1000 2-5 

Ägg 4-5 4500 18 

Griskött 8-10 4800 40 

Fågelkött 7-8 3900 35 

Nötkött 30-40 16000 75 

 

4.1.3 Ekonomiskt svinn 

Matsvinn är ett påtagligt problem för alla intressenter i livsmedelsindustrin och har en stark 

relation till de ekonomiska förluster som finns (Naturvårdsverket 2008). Enligt Stenmarck et. al. 

(2016) slängdes livsmedel till ett värde av cirka 143 miljarder euro år 2012 i EU-28. Figur 1 visar 

fördelningen av det ekonomiska värdet för den mat som slängdes 2012.  

 

 

Figur 1: Kostnader associerade med matsvinn i olika sektorer (värden är i miljarder euro) (Stenmarck 

et. al. 2016, s. 33). 
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Kostnaderna som visas i Figur 1 har beräknats av Stenmarck et. al. 2016 genom en uppskattning 

där kvantiteten livsmedel som slängts i varje sektor jämförts med de svinnkostnader som finns i 

varje sektor. Figur 1 visar de kostnader som är kopplade till varje individuell sektor inom 

livsmedelsindustrin. 

 
Tabell 6: Kostnader per ton av ätbart matsvinn i varje individuell sektor i livsmedelsindustrin 

(Stenmarck et.al 2016, s. 18). 
 

Sektor Kostnad per ton ätbart matavfall (Euro) 

Primärproduktion 399 

Tillverkning 1490 

Grossist och detaljhandel 2768 

Matservering 3148 

Hushåll 3529 

 

 

Kostnaderna för förbrukbara livsmedel som slängs hos återförsäljare motsvarar 2768 euro per 

ton. I denna sektor slängdes år 2012 4,6 ± 1,2 miljoner ton livsmedel där hela 83 procent var 

förbrukbara livsmedel. Utifrån de värden som framtagits kan den totala kostnaden för kasserade 

förbrukningsbara livsmedel i sektorn uppskattas till cirka tio miljarder euro år 2012 (Stenmarck 

et. al. 2016). Tabell 6 samt Figur 1 visar att kostnaderna för svinn i livsmedelsindustrin minskar 

beroende på avståndet till konsumenterna (som står för de högsta kostnaderna). 

 

4.2 Lean 

The Toyota Production System (TPS) är det som ligger till grund för vad som idag kallas lean 

produktion (Petersson et. al. 2015). TPS utvecklades av Taiichi Ohno och är Toyotas unika 

produktionsfilosofi (Liker 2008). Ohno sammanfattar med egna ord vad TPS i korthet innebär: 

 

Det enda vi gör är att titta på hur lång tid som går från det ögonblick då kunden ger oss en 

order till den punkt då vi får in pengarna. Denna tid förkortar vi genom att ta bort det som 

inte tillför något värde. 

(Ohno 1988) 
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Lean introducerades för västvärlden på 1990-talet där det idag är en etablerad och applicerbar 

strategi i en mängd olika verksamheter. Begreppet lean kallades ursprungligen lean produktion 

men för att undvika felaktiga tolkningar av begreppet togs produktion bort eftersom strategin inte 

enbart går att tillämpa i tillverkande industrier. Verksamhetsstrategin handlar om att stegvis 

sträva mot en vision genom att eliminera slöseri (Petersson et. al.  2015). 

 

4.2.1 De sju plus en slöserierna 

Att arbeta med en lean-strategi innebär att sträva mot perfektion genom ständiga förbättringar. 

Dessa förbättringar kan göras utifrån de mål och visioner företaget har eller genom att förbättra 

upptäckta avvikelser. Förbättringsarbetet sker genom en kontinuerlig bekämpning av ojämnheter, 

överbelastning och slöserier (Petersson et. al. 2015). 

 

Icke värdeadderande arbete kallas inom lean för slöserier (muda) och beskriver arbete som inte 

bidrar med något värde för varken kund, företag eller andra intressenter (Petersson et. al. 2015). 

Slöserier uppkommer till en följd av ojämnhet och överbelastning i flödet (Liker 2009). 

 

Ojämnheter (mura) innebär i grund och botten variation eller ojämnheter i operationer (Olesen, 

Powell, Hvolby & Fraser 2015). Variation är motsatsen till förutsägbarhet och anses som ett stort 

problem av de företag som arbetar med lean (Petersson et. al. 2015). Ojämnheter i systemet leder 

till ytterligare slöserier då företag måste säkerställa att material, utrustning och personal ska 

finnas tillgängligt vid hög arbetsbelastning fastän den genomsnittliga produktionstakten är lägre 

(Liker 2009). Överbelastning (muri) innebär att de resurser som företaget eller organisationen 

har belastas med mer arbete än vad de har kapacitet till. 

 

Överbelastning av människor leder till kvalitets- och säkerhetsproblem, defekta produkter och 

stillestånd eller med andra ord slöserier (Liker 2009). Utjämning och balansering är fundamentala 

delar för att kunna eliminera slöserier (Petersson et. al. 2015) samt Liker 2009. 

 

Det mest grundläggande i förbättringsarbete är att skapa förståelse om vad som faktiskt behöver 

förbättras. Denna del innebär att skilja mellan de värdeskapande aktiviteterna och slöserierna. 

Detta kan verka som en enkel uppgift men är många gånger ett svårt moment. En 



19  

stor anledning är hemmablindhet och att ta de arbetssätt som används för tillfället för givna, 

vilket resulterar i att felaktiga arbetssätt ses som en betydelsefull del av företaget och därmed 

inte blir ifrågasatta. För företag som väljer att arbeta med lean krävs det att alla börjar lära sig att 

se slöserier (Petersson et. al. 2015). 

 

Slöseri kategoriseras på flera sätt men den vanligaste indelningen av slöseri härstammar från 

Toyota och en man vid namn Taiichi Ohno. När lean kom till västvärlden har ett extra slöseri 

lagts till och detta för att förtydliga vikten av att människor får bidra med hela sin kompetens 

(Petersson et. al. 2015). Slöserierna utformades ursprungligen för en tillverkande verksamhet 

men har även betydelse för företag som arbetar med service (Bicheno, Anhede, Hillberg & 

Holweg 2011). 

 

Väntan existerar i alla typer av verksamheter och organisationer. Att vänta innebär att de 

förutsättningar som krävs för att fortsätta arbetet inte finns vilket i sin tur medför outnyttjad tid 

(Petersson et. al. 2015). I företaget är varje process beroende av tidigare och efterföljande 

processer. Då väntan uppkommer i en process blir de andra processerna negativt påverkade. Det 

finns flera orsaker till detta slöseri men det kan till exempel vara att brist på material, operatörer, 

information eller utrustning fördröjer processerna (Bhasin 2015). Om processerna blir fördröjda 

medför det i sin tur att kunderna blir drabbade. 

 

Transport är ett slöseri och adderar inget värde för kunden. Det finns en typ av transport som 

kunden vanligtvis är villig att betala för och det är transporten som sker då varan levereras till 

kund (Petersson et. al. 2015). Transporter av information, objekt, material, delar och färdigt gods 

från ett ställe till ett annat är slöseri med tid, resurser och pengar (Bhasin 2015). Dock är 

transporter enligt Bicheno et.al (2011) ett slöseri som inte helt går att eliminera men något som 

borde reduceras med tiden. Enligt Petersson et. al. (2015) är transportbehovet en konsekvens av 

andra fel i verksamheten eller företaget där till exempel arbetsplatsens utformning kan vara en 

orsak till behovet. Fokusera på att hitta “smarta” transportlösningar kommer inte att medföra 

mindre slöseri utan det är när behovet av transporter elimineras eller reduceras som slöseriet i 

verksamheten eller företaget minskar (Petersson et. al. 2015). 
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Överarbete innebär att fler arbetssteg än vad kunden är villig att betala för genomförs (Bhasin 

2015). Ett exempel på detta är att kvaliteten på produkterna är högre än vad som förväntas 

(Bhasin 2015; Petersson et. al. 2015) eller att operatörer mäter för noggrant (Petersson et. al. 

2015). Orsaken till att överarbete uppstår kan enligt (Bhasin 2015) till exempel bero på felaktig 

utrustning, fel i omarbete, ineffektiva processer, dålig kommunikation och att det inte utförs 

någon “benchmarking” gentemot kundernas krav. Det sistnämnda inkluderar även de interna 

kunderna. 

 

Lager är en form av slöseri som innebär produkters väntan (Petersson et. al. 2015). Det finns tre 

olika typer av lager; råmaterial, PIA (Produkter I Arbete) och färdiga produkter. Alla dessa tre 

typer av lager anses vara ett slöseri men orsaken till att de existerar är olika (Bicheno et. al. 2011). 

Enligt Petersson et. al. (2015) påverkas lagerbehovet av att processerna inte kan prestera den 

kapacitet som utlovas till kunderna. Stora lager påverkar företag eller organisationer negativt på 

flera olika sätt. En negativ faktor är att produkterna tar upp värdefull plats vilket medför en 

kostnad för företaget eller organisationen (Bhasin 2015). Andra konsekvenser av att lagra 

produkter eller komponenter är längre ledtider, hanteringskostnader, materialkostnader, problem 

undangöms och kostnader i form av hyror, elkostnader med mera. (Petersson et. al. 2015) 

 

Rörelse finns i många olika former på arbetsplatsen och de som inte skapar värde för kunden är 

ett slöseri. Ett exempel på detta kan vara om ett verktyg placeras långt ifrån arbetsplatsen vilket 

medför onödiga rörelser för användaren då denne ska hämta verktyget. Dessa rörelser påverkar 

inte enbart tidsaspekten utan även de ergonomiska aspekterna (Petersson et.  al. 2015). 

Uppkomsten av slöseriet onödiga rörelser kan bero på många olika faktorer men det kan till 

exempel vara en dålig layout eller att processflödena är dåligt fysiskt utformade (Bhasin 2015). 

 

Defekta produkter är ett slöseri som påverkar kvalitetskostnaderna både externt och internt. Vid 

interna fel som genererar defekta produkter blir konsekvenserna skrotning, omarbete eller 

försening av produkten. De externa felen kan medföra förlorade kunder, reparationer, service och 

utnyttjade garantier (Bicheno et. al. 2011). Alla dessa olika typer av konsekvenser från defekta 

produkter medför merarbete som klassas som ett slöseri (Petersson et. al. 2015). Defekter orsakas 

antingen av den mänskliga faktorn eller av maskinhaveri. Omarbetet som krävs för defekta 

produkter tar tid och adderar kostnader till produkten. Produkter som inte går att återställa på 

grund av defekter skapar ytterligare slöseri om till exempel råmaterialet till produkten inte går 

att återanvända (Bhasin 2015). 
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Överproduktion innebär att det produceras mer än vad kunderna efterfrågar eller att det tillverkas 

mer än vad behovet är för tillfället (Bhasin 2015; Liker 2009). Detta anses ibland som en av de 

värsta slöserierna då det är en bakomliggande faktor till de andra slöserierna (Liker 2009; Bhasin 

2015; Petersson et. al. 2015). Det bidrar till exempel till mer defekter, mer lagerkostnader, onödig 

väntan och mer transporter (Bhasin 2015). 

 

Outnyttjad kompetens beskriver Liker (2009) som “Outnyttjad kreativitet hos de anställda” och 

säger att den som inte lyssnar på sina anställda går miste om idéer, förlorar tid, kompetens, 

förbättringar och tillfällen att lära. När inte kreativiteten utnyttjas skriver Petersson et. al. (2015) 

om tre risker som kan uppkomma till följd av detta: 

 Engagemanget hos medarbetarna försämras 

 Medarbetare slutar 

 Möjliga förbättringar som hade kunnat genomföras uteblir. 

Att etablera ett förbättringsarbete som alla deltar i är ett effektivt sätt att motverka detta. Istället 

för att integrera arbetsinnehållet på bredden bör fokus vara att integrera det på djupet och genom 

detta kan ett brett engagemang skapas (Petersson et. al. 2015). 

 

4.2.2 “Lean thinking” 

I sin bok ”Lean Thinking” definierar Womack och Jones fem centrala steg man måste genomgå 

för att bli lean: ”Man måste identifiera värdeflödet, förstå värdet, förstå flödet, förstå vad det 

innebär att dra samt förstå perfektion” (Seddon 2010, s. 229). Det är också dessa fem principer 

som utgör vad som brukar benämnas “lean thinking” (Harrison, van Hoek & Skipworth 2014). I 

Figur 2 visas de principer som ligger till grund för “lean thinking” där varje steg i modellen 

förklaras i kommande stycken. 
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Figur 2: “Lean thinking”-principerna (Harrison, van Hoek & Skipworth 2014, s.256). 

 

 

Princip 1: Identifiera kundvärde 

Det mest fundamentala med “lean thinking” är att definiera vad som skapar värde för slutkunden. 

Värdeadderande arbete är det som kunden är beredd att betala för (Kumar, Choe & 

Venkataramani 2012). Vad som skapar värde kan enbart definieras av slutkunden och ska därför 

identifieras utifrån kundens perspektiv (Harrison, van Hoek & Skipworth 2014). Värdet måste 

uttryckas i termer av specifika produkter eller tjänster som tillgodoser kundernas behov vid 

specifika tidpunkter och vid ett specifikt pris för att det ska vara betydelsefullt (Haque & James-

Moore 2004). Detta är det absolut viktigaste inom “lean thinking”. Om företaget erbjuder fel 

vara eller fel service men utför arbetsmomenten på rätt sätt, leder detta till slöseri som inte bidrar 

med värde för kunden (Womack & Jones 2003). 

 

Princip 2: Identifiera värdeflödet 

Att identifiera värdeflödet innebär en kartläggning av alla flöden som produkter eller 

produktfamiljer förflyttar sig igenom (Haque & James-Moore 2004). Genom att kartlägga dessa 

flöden kan de aktiviteter som faktiskt skapar värde för kunden urskiljas (Bhasin 2015). Det är då 

viktigt att se systemet i sin helhet och inte enbart studera individuella processer samt att förbättra 

hela systemet och inte enbart enskilda delar (Rother & Shook 2009), vilket enbart skulle leda till 

suboptimering. 
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Princip 3: Skapa värdeadderande flöde 

En av de mest vitala delarna av lean är att fokusera på att förbättra flödet (Liker 2009). Att skapa 

ett värdeadderande flöde innebär att eliminera Onho’s sju slöserier. Till följd av att dessa icke 

värdeadderande slöserier elimineras, skapas ett flöde som bidrar med mer värde till slutkunden 

(Harrison, van Hoek & Skipworth 2014) samtidigt som det bidrar till högre kvalitet, lägre 

kostnader samt kortare leveranstider (Liker 2009). 

 

Princip 4: Dragande system 

Att utforma ett dragande system innebär att systemet enbart reagerar på en signal från slutkunden, 

med andra ord att systemet inte reagerar på prognoser utan enbart på faktisk kundorder (Harrison, 

van Hoek & Skipworth 2014). I ett dragande system skickar aktiviteterna eller processerna 

signaler bakåt i systemet när slutkunden har köpt en tjänst eller produkt. Detta gör att hela 

försörjningskedjan blir informerade om slutkundens placerade order och således kan agera 

utifrån vad kunden faktiskt efterfrågar (Womack & Jones 2003). Viktigt i en dragande 

verksamhet är att alla avdelningar i organisationen måste samarbeta för att få ett väl fungerande 

system (Kumar, Choe & Venkataramani 2012) 

 

Princip 5: Perfektion 

Vid perfektion existerar ingen form av slöseri vilket innebär att alla aktiviteter är värdeadderande 

för slutkunden (Harrison, van Hoek & Skipworth 2014). Enligt Womack & Jones 2003 är 

perfektion omöjligt att uppnå dock är det ansträngningen att nå dit som bidrar med rätt inställning 

för att kunna skapa framgång i strävan mot perfektion. I strävan mot perfektion måste 

verksamheten identifiera lösningar för att öka kundvärdet, minimera kostnaden för nödvändiga 

icke värdeskapande aktiviteter samt eliminera alla former av slöseri (Haque & James-Moore 

2004). 
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4.2.3 Resurs- gentemot flödeseffektivitet 

Som tidigare nämnts är flödet en central del i en lean filosofi. Det finns två olika aspekter att ta 

hänsyn till när ett flöde ska mätas och det är flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Modig och 

Åhlström (2015) definierar hög flödeseffektivitet som att den tid då flödesenheten erhåller värde 

är stor i relation till en viss tidsperiod. Modig och Åhlström (2015) definierar hög 

resurseffektivitet som att den tid då resurser tillför värde är stor i förhållande till en viss 

tidsperiod. Dock tillfredsställer de olika måtten olika intressenter, där flödeseffektivitet har ett 

skarpt kundfokus och resurseffektivitet har ett större fokus på att tillfredsställa chefer, ägare och 

människor som finansierar verksamheten (Petersson et. al. 2015). 

 

För att kunna kategorisera in företag och organisationer i olika tillstånd gällande effektivitet finns 

en matris som kallas effektivitetsmatrisen. Matrisen kategoriserar företagens och 

organisationernas tillstånd utifrån låg respektive hög resurseffektivitet och låg respektive hög 

flödeseffektivitet. De tillstånd som företagen och organisationerna kan finnas i är öken, effektiva 

öar, effektiv ocean och det perfekta tillståndet. I Figur 3 visas effektivitetsmatrisen med de fyra 

olika tillstånd som företagen och organisationerna kan befinna sig i (Modig & Åhlström 2015). 

 

Figur 3: Effektivitetsmatrisen (Modig & Åhlström 2015, s. 98). 
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Organisationer och företag som befinner sig i effektivitetsmatrisens nedre vänstra del har både 

låg resurseffektivitet och låg flödeseffektivitet. Detta tillstånd kallas öken och är inte ett önskvärt 

tillstånd att befinna sig i. Företag och organisationer som befinner sig i detta tillstånd har en låg 

utnyttjandegrad på sina resurser och har inget effektivt flöde (Modig & Åhlström 2015). 

 

Organisationer och företag som befinner sig i effektivitetsmatrisens övre vänstra del har hög 

resurseffektivitet och låg flödeseffektivitet och detta tillstånd kallas effektiva öar. Företag och 

organisationer som befinner sig i detta tillstånd arbetar för att maximera sina resurser genom att 

suboptimera olika avdelningar eller processer. Detta gör att helhetsperspektivet döljs vilket i sin 

tur leder till att flödets effektivitet påverkas negativt. Inom tjänstesektorn är ett tydligt tecken på 

tillståndet effektiva öar när kunden utsätts för oönskad väntetid och får vänta på att dess behov 

ska tillfredsställas. I ett tillverkande företag är ett tydligt tecken på tillståndet effektiva öar när 

produkter tillbringar mycket tid i lager (Modig & Åhlström 2015). 

 

Organisationer och företag som befinner sig i effektivitetsmatrisens nedre högra del har låg 

resurseffektivitet och hög flödeseffektivitet och tillståndet kallas för effektiv ocean. I detta 

tillstånd är fokus på att tillfredsställa kundernas behov med högsta möjliga kundvärde. Här 

uppnås hög flödeseffektivitet på bekostnad av resurseffektiviteten där kapaciteten eller insatta 

resurser enbart utnyttjas om ett faktiskt behov finns. I detta tillstånd finns en tydlig helhetsbild 

över organisationen eller företaget men resursutnyttjandet är lågt (Modig & Åhlström 2015). 

 

Längst upp till höger ligger det perfekta tillståndet vilket innebär hög resurseffektivitet och hög 

flödeseffektivitet. Det perfekta tillståndet är vad företag och organisationer bör sträva efter men 

detta är svårt att uppnå. Tillståndet i sin helhet innebär att utnyttjandet av resurser är högt 

samtidigt som kundvärde innefattar en stor del av processerna. Att det perfekta tillståndet är svårt 

att uppnå grundar sig i många olika aspekter men den huvudsakliga orsaken är variation. Det 

handlar i stort sett om hantering av två nyckelfaktorer, variation i kundernas behov samt variation 

i organisationens resurser (Modig & Åhlström 2015). 

 

Variation i kundernas efterfrågan kan delas in i tre delar; när behovet uppstår, vilken kvantitet 

kunden önskar och vad för produkt eller tjänst kunden önskar.  Det är dessa tre kategorier i 

kundvariation som företaget eller organisationen måste besitta exakt kunskap om för att uppnå 

det perfekta tillståndet (tillsammans med utbudsvariationen som beskrivs nedan). Detta är tyvärr 

helt omöjligt att uppnå då “variation ligger i själva kundbehovets natur” (Modig & Åhlström 
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2015, s. 102) och ju längre in i framtiden som information om kundbehovet identifieras kommer 

tillförlitligheten i informationen att minska (Modig & Åhlström 2015). Variation i kundernas 

efterfrågan påverkar alla intressenter i en försörjningskedja. Dock påverkas företagen olika 

mycket beroende på vilket avstånd till slutkunden företaget eller organisationen har. Företag som 

är placerade långt ifrån slutkund påverkas mer av variationen än vad företag som befinner sig 

nära slutkund. Denna relation mellan variation och avstånd till slutkund brukar benämnas som 

“bullwhip-effekten”. Effekten påverkar försörjningskedjan negativt gällande tre olika faktorer: 

säkerhetslager, lagernivåer och resursers kapacitet. Att minimera “bullwhip-effekten” bör ligga 

i allas intresse för att skapa bättre förutsättningar för att skapa hög flödeseffektivitet och hög 

resurseffektivitet längs hela försörjningskedjan (Kumar, Choe & Venkataramani 2012). 

 

Utbudsvariation eller variation i företagets resurser kan även den delas in i tre delar bestående 

av när leverans ska ske, vilken kvantitet som ska levereras och vilken produkt eller tjänst som 

ska levereras. Det är dessa tre kategorier i utbudsvariation som organisationers eller företags 

resurser ska vara flexibla emot för att uppnå det perfekta tillståndet. Detta innebär att maskiner 

aldrig får haverera, människor som arbetar på företaget eller organisationen får inte begå misstag, 

anställda får inte vara sjuka, leverantörer måste kontinuerligt leverera högsta kvalitet, IT-

systemet får inte krångla, datorer får inte hänga sig med mera. Alla dessa olika typer av fel får 

alltså aldrig inträffa vilket i praktisk utövning är omöjligt. Teoretiskt sett är det med hjälp av full 

kontroll över dessa två typer av variation som det perfekta tillståndet kan uppnås och det bör 

ligga i företagets eller organisationens bästa intresse att försöka sträva mot detta trots att det är 

mycket svårt (Modig & Åhlström 2015). 

 

4.2.4 Standardiserade arbetssätt och rutiner 

Att standardisera arbetssättet innebär att det just nu bästa kända arbetssättet i organisationen ska 

användas av alla berörda parter. Inom lean är standardisering en stor och viktig del av arbetet 

(Petersson et. al. 2015). Standarder är inte desamma för evigt, men de framtida resultaten 

kommer från standarderna (Liker & Meier 2006). Då avvikelser och problem uppkommer med 

nuvarande standard eller ett bättre arbetssätt identifierats uppdateras nuvarande standard vilket 

gör den nya standarden till det just nu bästa arbetssättet (Petersson et. al. 2015). Enligt Monden 

(1998) är de tre huvudmålen med standardisering inom Toyota att: (1) öka produktiviteten genom 

effektivisering; (2) få en balans i flödet; (3) minimera “work-in-process”. Peterson et. al. (2015) 

nämner att standardisering bör vara utgångspunkten för allt arbete och att det framförallt är 

viktigt för att: (1) upptäcka avvikelser; (2) bidra till förutsägbarhet; (3) skapa lärande. Liker 
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(2009) förklarar att standardisering är basen för fortsatt förbättring medan Imai (1986) även 

nämner att det är omöjligt att förbättra en process om den inte har blivit standardiserad. 

 

En standard som redogör hur ett specifikt manuellt arbete ska utföras kallas en metodstandard. 

Denna typ av standard bör beskriva vad som ska utföras, hur det ska utföras och den tid det tar 

att utföra arbetet och medför många fördelar. Genom att använda en metodstandard kommer 

kvaliteten på produkter eller tjänster att förbättras eftersom alla arbetar på samma sätt vilket 

genererar en jämn och förutsägbar kvalitet. Metodstandarder minskar även risken för att 

arbetsskador inträffar eftersom standarden tydligt visar exakt hur kritiska och eventuellt farliga 

moment ska utföras. Metodstandard möjliggör även ökad effektivitet. Anledningen är att med 

hjälp av denna metodstandard kan avvikelser i tid identifieras vilka i sin tur kan granskas och 

förbättras. Om arbetsmoment utförs på olika sätt kommer tiden för utfört arbete med stor 

sannolikhet att variera. Till sist förbättras kunskapen hos de som utövar standarden eftersom 

standarden alltid är det just nu bästa sättet att utföra arbetet (Petersson et. al. 2015). I Figur 4 

visas ett exempel på en metodstandard där aktiviteter för att tillverka kanelbullar standardiserats. 
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Figur 4: Ett exempel på en enkel metodstandard (Petersson et. al. 2015, s. 139). 

 

 

4.2.5 PDCA (Plan - Do - Check - Act) 

PDCA är en generell teknik som använder sig av fyra steg för att ständigt förbättra 

arbetsmomenten. De fyra stegen är Plan (planera), Do (genomföra), Check (kontrollera) och Act 

(standardisera) där förbättringsarbetet utgör en ständigt rullande cykel (Petersson et. al. 2015). 

 

Figur 5: PDCA-cykeln med sina fyra faser; Plan, Do, Check och Act (Petersson et.al 2015, s. 178). 
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Grunden för PDCA cykeln utgörs av planeringsfasen (Petersson et. al. 2015), vilket involverar 

att identifiera och analysera de problem som finns med det nuvarande sättet att arbeta (Matsuo 

& Nakahara 2013). Denna fas innebär att faktiskt “gå ut och se” problem för att kunna identifiera 

de faktiska problem som finns i verksamheten. Att till exempel lita på chefers eller ägarens syn 

på problemen är inte ett korrekt sätt att arbete med PDCA-cykeln (Kimsey 2010). När faktiska 

problem har identifierats måste grundorsaken till varför problemen uppstår analyseras och 

fastslås. Utifrån rotorsaken ska en förbättringsplan utformas (Petersson et. al. 2015). 

 

Genomförandefasen innefattar helt enkelt att de förbättringsplaner som utformades i den första 

fasen genomförs. Om planeringsfasen utförs på ett korrekt sätt kommer utförandefasen att vara 

relativt enkel att genomföra (Petersson et. al. 2015). 

 

Kontrollfasen involverar en utvärdering av resultatet från genomförandefasen. I fasen analyseras 

om det nya arbetssättet är bättre än det tidigare och om problemet blev mindre påtagligt eller helt 

försvann (Kimsey 2010). 

 

Det sista steget i cykeln är standadiseringsfasen som innefattar att implementera nya rutiner och 

standarder om det nya arbetssättet gav en positiv utvärdering i kontrollfasen. Operatörer eller 

medarbetare ska lära sig de nya rutiner och standarder som möjligen implementerats (Kimsey 

2010). Att utveckla och implementera standarder medför att en förbättring blir bestående och 

minskar risken för att medarbetarna återgår till föregående rutiner eller standarder. I Figur 6 

visualiseras innebörden av att implementera eller uppdatera standarder vid förbättringsarbete. 

Om resultatet inte utgjorde en förbättring avslutas cykeln utan att några nya rutiner eller 

standarder implementeras (Petersson et. al. 2015). 

 

Att arbeta med ständiga förbättringar kräver ett oerhört uthålligt engagemang från medarbetarna 

vilket gör att innebörden av att uppmuntra förbättringsarbetet genom att fira framgångar i arbetet 

är viktigt (Petersson et. al. 2015). 



30  

 
 

Figur 6: Standardisering av ett nytt förbättrat arbetssätt kan liknas vid en kil som förhindrar 

att PDCA-hjulet rullar ner, dvs. standarden säkerställer att förbättringen blir bestående 

(Petersson et. al. s. 179). 

 

4.2.6 DuPont schema 

I förbättringsarbetet med hjälp av lean är det viktigt att relevanta verksamhetsmål struktureras på 

rätt sätt för att skapa motivation för medarbetarna. För att kunna formulera verksamhetsmål krävs 

en förståelse för hur de påverkar de ekonomiska aspekterna i verksamheten. Förståelsen för de 

ekonomiska aspekterna kan tydliggöras genom ett DuPont schema (Petersson et. al. 2015). Figur 

7 visar hur ett DuPont schema är uppbyggt. 

 

Figur 7: DuPontmodellen. Streckade rutor avser tillgångar utan direkt logistik påverkan från 

logistiksystemet (Jonsson & Mattsson 2014, s. 32) 
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I många företag och verksamheter är ett av målen att uppnå hög avkastning på det kapital som 

investerats. Denna avkastning brukar benämnas avkastningsgrad, lönsamhet eller räntabilitet på 

totalt kapital och beräknas genom att sätta vinsten i förhållande till investerat kapital. Formeln 

för att beräkna avkastningsgraden är: 

 Avkastningsgrad = Vinsten/Totalt kapital = (Intäkter - Kostnader) / Totalt kapital 

(Jonsson & Mattsson 2011). 

 

För att skapa en hög avkastningsgrad måste kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen 

i företaget maximeras (Petersson et. al. 2015). Vinstmarginalen och 

kapitalomsättningshastigheten maximeras genom att hålla en hög vinst samt minska det totala 

kapitalet i förhållande till omsättningen. För att maximera vinsten krävs att intäkterna ökar samt 

att kostnaderna minskar. För att minimera det totala kapitalet krävs att summan av kostnaderna 

för råvarulager, produkter i arbete, transporter, färdigvarulager, övriga rörelsetillgångar och 

anläggningstillgångar minimeras (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

Avkastningsgraden är av intresse för alla intressenter inom ett företag och genom att bryta ner 

avkastningsgraden kan mål som på ett bättre sätt skapar motivation och delaktighet för 

medarbetarna sättas. Att använda mål som till exempel öka kapitalomsättningshastigheten 

medför svårigheter för medarbetare, då dessa är väldigt övergripande och de blir följaktligen 

svårare att arbeta mot i det dagliga arbetet. Genom att bryta ner målen till en lägre 

abstraktionsnivå som till exempel reducera färdigvarulagret och de produkter som finns i arbete, 

kan medarbetarna lättare skapa sig en förståelse över vad som behöver göras för att uppfylla 

målen (Petersson et. al. 2015). 

 

Relationen mellan kapitalomsättningshastighet och vinstmarginal visas i Figur 8 och har en stor 

inverkan på hur förbättringsarbetet påverkar avkastningsgraden. Om ett företag till exempel har 

en vinstmarginal på tio procent och en kapitalomsättningshastighet på en gång per år skulle en 

kostnadsrationalisering från 50 miljoner kronor till 49 miljoner kronor på de totala kostnaderna 

innebära en ökning i avkastningsgraden med 1,8 procentenheter. Däremot om företaget har en 

vinstmarginal på en procent och en kapitalomsättningshastighet på 10 gånger per år (samma 

avkastningsgrad som andra fallet) skulle samma kostnadsrationalisering innebära en ökning i 

avkastningsgraden med 19,8 procentenheter.  Beroende på var i  lönsamhetsdiagrammet 

företaget befinner sig medför en kostnadsrationalisering förbättringar i lönsamheten (Jonsson & 

Mattsson 2011). 



32 
 

 

Figur 8: Exempel på ett lönsamhetsdiagram som visar sambandet mellan vinstmarginal och 

kapitalomsättningshastighet. Pilen pekar i riktning mot ökad lönsamhet (Jonsson & Mattsson 2011, s. 

33). 

 

4.2.7 Tidigare forskning 

Detta avsnitt visar tidigare forskning kopplat till återförsäljare. Tre studier presenteras och 

förklaras kortfattat. 

 

1. “From Toyota Production System to lean Retailing. Lessons from Seven-Eleven Japan” 

Naruo och Toma (2007) förklarar hur Seven-Eleven har lyckats anamma en lean management 

strategi. De beskriver hur företaget hanterar de svårigheter som finns med lean utifrån en 

återförsäljares perspektiv. Tabell 6 visar skillnaderna mellan Toyota Production System, 

generella modeller och koncept för lean inom detaljhandeln och hur Seven-Eleven i Japan har 

utformat sitt leanarbete. Seven-Eleven i Japan har utformat ett affärssystem som liknar Toyotas 

produktionssystem. Genom att minimera lagerutrymmet i butiken skapades ett behov av att fylla 

på produkterna snabbt. För att mätta behovet utformade Seven-Eleven i Japan ett kombinerat 

distributionscenter för att minimera ledtider och leverera produkter i rätt tid (“Just 
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In Time”). Detta skapar mer värde för kunden och minskar ledtider för produkterna vilket skapar 

ett värdeadderande flöde för kunden. Detta är den huvudsakliga skillnaden mellan generella 

modeller och koncept för lean inom detaljhandeln och Seven-Eleven i Japan. I Tabell 6 visas 

även andra skillnader mellan Toyota Production System, generella modeller och koncept för lean 

inom detaljhandeln och Seven-Eleven i Japan. 

 

Tabell 7: Jämförelse mellan tillverkning och detaljhandel med avseende på lean management 

(Naruo & Toma 2007, s. 391). 
 

Lean management 

Tillverkning Återförsäljning 

TPS (Toyota Production System) Generell modell och koncept Seven-Eleven Japan nyckelkoncept 

1 JIT (Just In Time) SCM (Supply Chain Management) Kombinerade distributionscenter 

2 
 

Kanban system 

DCM (Demand Chain  

Management) 

 
Butiker tar initiativ vid beställningar 

3 Produktionsutjämning SCM (Supply Chain Management) Marknadsföring i lag 

4 Förkorta ställtider SCM (Supply Chain Management) Kundfokus 

5 Minska ledtider Order-leverans Dominant strategi 

6 Standardisering Franchisesystem Butiker tar initiativ vid beställningar 

7 Automation Marknadsföring i butik Individuell butiksledning 

8 
 

Kaizen (Förbättringsarbete) 

 

Gruppmöten i butiken 

Tanpinkanri (individuell 

produktkontroll) 

 
Artikeln diskuterar tre stora utmaningar som Seven-Eleven har kopplat till lean: 

 Total integration i processerna från orderläggning till leverans 

 Minimering av transporter samtidigt som mer frekventa leveranser krävs 

 Ökad försäljning med låga lagernivåer 

 

1. “The value of food waste: An exploratory study on retailing” 

Denna studie gjord av Cicatiello, Franco, Pancino & Blasi (2016) har utförts på en italiensk 

matvarubutik som arbetar med ett projekt för att hantera utgångna produkter. Studien har 

utvärderat värdet av att hantera eller “återvinna” utgångna produkter utifrån de tre aspekterna i 

hållbarhetsdimensionerna. 

 Värdet av att hantera matsvinn utifrån ett miljömässigt perspektiv: 

För att mäta hur mycket miljön påverkas av matsvinn utvärderades de två mätetalen, hur mycket 

vatten och hur mycket land eller yta som krävs för att producera en specifik produkt. Enligt 

Cicatiello et. al. (2016) har kött en betydligt större påverkan på miljön trots att det produceras i 

mindre kvantiteter än till exempel bröd. Anledningen är att kött kräver betydligt 

mer vatten, land eller yta jämfört med till exempel produktion av bröd. Detta gör att projektet  
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med att hantera eller “återvinna” kött medför en större vinning i form av större miljömässiga 

framsteg (Cicatiello et. al. 2016). 

 Värdet av att hantera matsvinn utifrån ett ekonomiskt perspektiv: 

Det ekonomiska värdet i projektet är omvandlingen av en produkt som inte medför något värde 

för en återförsäljare till att produkten faktiskt har ett värde. Enligt analysen genererade projektet 

fyra gånger mer pengar än vad som krävdes för att starta och utföra projektet. 

 Värdet av att hantera matsvinn utifrån ett socialt perspektiv: 

Det sociala värdet för en matvarubutik är definierat som antalet måltider matsvinnet skulle kunna 

förmedla. I butiken motsvarade matsvinnet cirka 12 portioner mat per dag år 2012. Då projektet 

pågick i 302 dagar motsvarar detta 3624 måltider enbart i denna matbutik. I Tabell 8 visas hur 

butikens sociala värde påverkats av att maten vidareförmedlats vid utgånget datum. 

 
Tabell 8: Uppskattning av det sociala värdet av den återvunna maten år 2012 (Cicatiello et. al. 2016, s. 

102). 

 
Maträtt 

Mängd som 

återvunnits (kg) 

Antal portioner 

på ett år 

Genomsnittligt antal 

tillgängliga portioner per dag 

Förrätt (pasta eller ris) 361 4517 12 

Huvudrätt (kött, 

mejeriprodukt eller ägg) 
2072 17251 47 

Sidorätt (grönsaker) 601 4296 12 

Bröd 17130 171298 169 

Frukt 1664 11092 30 

Dessert 531 26545 73 

 

2. “Retail food waste management” 

Lukic, Kljenak & Jovanecevic (2014) undersöker hur återförsäljare inom livsmedelsindustrin 

kan minimera matsvinn genom att använda moderna tekniker. Fokus i denna studie är 

bakomliggande orsaker till problemen med matsvinn och hur återförsäljarna påverkas av en 

eventuell hantering av matsvinnet. 

 

Matsvinn utifrån återförsäljares perspektiv har blivit ett påtagligt problem. Idag har 

konsumenterna extremt specifika krav på ett fullständigt och varierande sortiment vilket 

återspeglas i återförsäljares lagerkvantitet. Kolossala lager och stora sortiment innebär att risken 

för matsvinn ökar markant (Lukic, Kljenak & Jovanecevic 2014). Lukic, Kljenak och 

Jovanecevic (2014) har identifierat fyra signifikanta faktorer för att kunna reducera matsvinn; 
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genom att effektivare använda Radio Frequency Identification (RFID), Enterprise Resource 

Planning (ERP), ett bättre sätt att kontrollera koldioxidutsläppen och ett effektivt ledarskap. 

Genom att förbättra dessa faktorer menar Lukic, Kljenak och Jovanecevic (2014) att matsvinn 

utifrån återförsäljarnas perspektiv kan minimeras. 
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5. Empiri 

All data som har kommit ifrån ICA nära - Bredaryd presenteras i detta kapitel. De olika delar 

som kapitlet består av är dokumentation, observationer och intervjuer. 

 

5.1 Dokumentation 

Utifrån de dokument som används i studien har ett DuPont schema skapats, en tabell som visar 

företagets övergripande svinn och en figur som visar relationen mellan osynligt och synligt svinn. 

 

5.1.1 Dupont schema 

DuPont schemat i Figur 9 visar ICA nära Bredaryds ekonomiska situation under perioden 2015-

09-01 till och med 2016-08-31. Företaget hade under perioden en avkastningsgrad (Rt) på 13,49 

%, en vinstmarginal på 2,7 % och en kapitalomsättningshastighet på 5,07. 

 

Figur 9: DuPontmodell med siffror från ICA nära Bredaryd (CHM Livs i Bredaryd AB 2017). 
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5.1.2 Svinn 

Tabell 9 visar övergripande svinndata från fyra olika perioder för ICA nära i Bredaryd. Under 

perioden 2015-09-01 till 2016-08-31 slängdes livsmedel till en kostnad av 651 604 kronor vilket 

ungefär motsvarar 2,13 % av den totala omsättningen under perioden.  Relationen mellan 

företagets omsättning och svinn är relativt konstant under de fyra perioderna. I Tabell 9 visas 

förhållandet till omsättningen samt det ekonomiska värdet av synligt och osynligt svinn. Osynliga 

svinn innebär att orsaken till dess uppkomst inte har identifierats. 

 

Tabell 9:”ICA nära Bredaryds” övergripande svinn under fyra olika perioder (CHM Livs i 

Bredaryd AB 2017). 
 

 120901 - 130831 130901 - 140831 140901 - 150831 150901 - 160831 

Omsättning enl. bokf 28 045 121 28 260 896 29 261 250 30 647 110 

Synligt svinn i % 1,21 1,16 1,4 1,4 

Osynligt svinn % 0,96 1,23 1,36 0,73 

Totalt Svinn % 2,17 2,39 2,76 2,13 

Synligt svinn kr 339 346 328 921 410 262 429 226 

Osynligt svinn kr 269 093 348 570 397 953 222 378 

Totalt Svinn kr 608 439 677 491 808 215 651 604 

 
 

Utifrån Tabell 9 har en granskning gjorts mellan osynligt och synligt svinn under fyra perioder 

vilket visas i Figur 10. De blå staplarna visar hur mycket svinn som registrerats och det röda 

innefattar det osynliga svinn som identifierats vid inventering. Innebörden av de röda staplarna 

är att företaget inte har identifierat en orsak till varför denna typ av svinn existerar. 

 

Figur 10: Kvantiteten av synligt och osynligt svinn (CHM Livs i Bredaryd AB 2017). 
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Utöver granskningar av butikens övergripande svinn har data om individuella produkter i kött- 

och charkavdelningen samlats in. I Bilaga 3 visas en tabell över tre olika produktgrupper med 

data över den faktiska försäljningen under det senaste året, information om kampanjer samt 

allmän information om varje produkt. Försäljningen är ibland markerad med specifik färg vilket 

betyder att en händelse har inträffat vid denna tidpunkt. I Bilaga 3 finns en förklaring på vad 

färgerna innebär tillsammans med en förklaring av den allmänna informationen som beskriver 

varje produkt. Kopplat till produkterna visas i Bilaga 4 en detaljerad granskning av mängden 

svinn i kilogram samt den motsvarande kostnad som registrerats. I kategori “764 köttfärs” 

registrerades det 115,67 kilogram som svinn, i “747 kött gris” 54,16 kilogram och i “748 kött 

gris” 156,18 kilogram. 

 

5.2 Observationer 

Följande avsnitt innefattar de direkta observationer som gjorts i butiken och vad som observerats 

under den föreläsning som hölls. Powerpoint-bilderna från denna återfinns som Bilaga 2. 

 

5.2.1 Direkta observationer 

Varje måndag och onsdag innan butiken öppnar utförs en grundlig kontroll av alla 

charkprodukter där utgångna produkter samt produkter med kort datum identifieras. Utöver dessa 

två kontroller utförs det, i samband med övriga arbetsuppgifter, kontroller som inte är lika 

grundliga. Vid dessa, inte lika grundliga kontroller, kontrolleras inte alla produkter utan sker mer 

kontinuerligt. De produkter som passerat bäst före datum registreras som svinn och de produkter 

som inom de närmsta dagarna går ut dokumenteras på en papperslapp och följs upp de 

nästkommande dagarna. Det finns i dagsläget ingen dokumentation på hur arbetsmomenten ska 

utföras och beroende på vilken medarbetare som genomför arbetsmomenten skiljer sig utförandet 

åt. Utöver avsaknaden av struktur utförs arbetsmomenten inte alltid vid utsatt tidpunkt. Vid en 

observation hade ingen av medarbetarna tid för processen under morgonen vilket gjorde att 

produkterna istället kontrollerades senare på dagen. Uppföljning av de produkter som skrivs på 

papperslappen var också bristfällig då medarbetarna inte alltid kontrollerade lappen och om en 

uppföljning gjordes markerades inte alltid produkterna som “hanterade”. 
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I dagsläget hålls ett möte på 15 minuter varje torsdag där föregående veckas försäljning samt 

mängden svinn redovisas. De mål som företaget har formulerat grundar sig i dessa två värden. 

Dock framgick det från genomförda observationer att informationen som förmedlades på dessa 

möten inte var av betydande karaktär för medarbetarnas dagliga arbete samt att under merparten 

av mötestiden diskuterades ingen relevant information. 

 

Majoriteten av butikens produkter har en automatiserad beställningsprocess som sker via 

“Automatiskt Order i Butik“ (AOB). På varje vara finns en beställningspunkt för att avgöra när 

en order ska läggas. För att kunna fastställa beställningspunkten tar systemet hänsyn till den 

normala försäljningen, leveranstiden samt säkerhetslager. Den normala försäljningen är baserad 

på prognoser. Dock finns ett antal produkter som har en manuell beställningsprocess. Majoriteten 

av varorna med ett manuellt beställningssystem är kampanjvaror och produkter med låg 

försäljning. Om information finns angående dessa produkter beställs antalet produkter baserat på 

tidigare försäljning. 

 

5.2.2 Möte 

För att utbilda medarbetarna inom lean och dess principer genomfördes en föreläsning. I Bilaga 

2 visas de föreläsningsbilder som presenterades. Under presentation genomfördes två övningar. 

Svaren från dessa övningar kommer inte användas som empirisk data då syftet med dessa 

övningar var att öka förståelsen för medarbetarna. Den första övningen gav medarbetarna 

möjligheten att själva identifiera slöseri på ICA nära Bredaryd. Under den andra övningen fick 

medarbetarna identifiera vad de ansåg vara kundvärde, tanken bakom denna övning var att 

medarbetarna skulle få en tydligare bild av det första steget i ”lean thinking”- cykeln. Efter 

presentationen diskuterades det hur standardisering och “lean thinking” kan utföras i praktiken. 

Utifrån “lean thinking” uppstod en förvirring angående det fjärde steget i cykeln där 

medarbetarna hade svårigheter med att förstå vad steget “låt kunderna dra” innebär i praktiskt 

utövande. Medarbetarna poängterade hur det nuvarande systemet i butiken är uppbyggt och hade 

svårigheter med att förstå hur ett dragande system kan implementeras. Utöver “lean thinking” 

medförde standardisering en diskussion angående fördelarna med att alla arbetar på samma sätt. 

Medarbetarna poängterade även att alla i butiken arbetar olika vilket de tyckte skapade problem 

och uttryckte att problemen var speciellt påtagliga vid upplärning av nya medarbetare. 
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Under diskussionen framgick det att kampanjer som butiken blir påtvingade av ICA- koncernen 

på grund av till exempel marknadsföring i vissa fall skapar problem. Utifrån detta klargjordes att 

beställningsprocessen av dessa varor är problematiskt att hantera då det är svårt att förutse 

försäljningen av dessa produkter. Problemet medarbetarna uttryckte var att försäljningen för 

många av produkterna varierade mycket vid försäljning beroende på vädret, olika pris vid 

kampanj av samma produkt, årstid och högtider. Det framkom även att vissa kampanjprodukter 

inte finns i det ordinarie sortimentet vilket skapar ytterligare problem vid beställning då det inte 

finns någon befintlig data på faktisk försäljning. Ytterligare poängterade medarbetarna att ett 

brett sortiment är viktigt för att tillgodose alla kunders behov. Dock tycker medarbetarna att detta 

skapar problem då vissa varor enbart köps av ett fåtal kunder vilket gör att beställningsprocessen 

av dessa varor blir svår samt att varorna oftast blir liggande i hyllorna. 

 

5.3 Intervjuer 

För att få en tydligare bild av hur personalen i kött- och charkavdelningen ser på sin 

arbetssituation gjordes intervjuer. Frågorna var uppdelade i två delar där den ena handlade om 

“Processer för svinn och inköp” och den andra delen handlade om 

“Standarder/rutiner/ansvarsområden”. Nedan kommer de områden i intervjuguiden att besvaras 

utifrån de svar respondenterna gav under intervjuerna. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. 

 

5.3.1 Vilka är anledningarna till att svinn finns i matbutiker? 

Det finns mycket fakta i form av vetenskapliga artiklar och rapporter från olika myndigheter. 

Studien försöker skapa en bild av vad personer som jobbar i livsmedelsbutiker har för uppfattning 

av vad som orsakar att svinn uppkommer. 

 

Ett genomgående svar från respondenterna var att variationen i vad kunderna efterfrågar är den 

största orsaken till svinnets uppkomst vilket skapar svårigheter vid inköp av varor. 

Respondenterna Y och Z uttrycker också att kunder oftast småhandlar i butiken, vilket försvårar 

att rätt kvantitet beställs. Det var dock en genomgående tveksamhet i svaren vilket visar att 

kunskaperna kan vara bristande. 
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5.3.2 Hur kan standardisering och rutiner bidra till minskat matsvinn? 

För att svara på denna fråga utformades tre stycken stödfrågor: “Har du en klar och tydlig bild 

över dina arbetsuppgifter?”, “Har du i dagsläget rutiner som du måste följa i ditt arbete?” och 

“Upplever du att andra personer på din arbetsplats utför arbetsuppgifterna på samma sätt som du 

själv?”. 

 

Respondenterna har en tydlig bild över sina arbetsuppgifter, men det finns inga tydliga rutiner 

som ska följas. “Alla vet vad de ska göra på sitt sätt och det är väl en sorts rutin” (Respondent 

Z) beskriver hur personalen uppfattar rutiners existens i butiken. Då alla arbetar efter sina egna 

rutiner blir det svårt för ny personal att lära sig vissa rutiner. 

 

Respondenterna tycker att rutiner hade varit bra när det kommer in extrapersonal. För den 

ordinarie personalen tycker Respondent Z att det inte behövs rutiner på det “ordinarie” arbetet 

utan bara på arbetsuppgifter som inte görs kontinuerligt, till exempel städrutiner. Respondent X 

tycker tvärtom att det kan vara bra att ha rutiner för ordinarie personal. ”Då det ibland kan vara 

få kunder till exempel framme vid kassan och då kan personen som sitter i kassan göra andra 

saker som måste göras under dagen om man har en rutin” (Respondent X). 

 

Om alla arbetar på samma sätt hade detta underlättat för respondenterna. Respondent Y lyfte 

fram problem med att det inte finns rutiner “det är ingen som gör mina arbetsuppgifter när jag 

inte är här. Om arbetsuppgifterna ska göras vet inte den personen vad jag har gjort innan, då blir 

det svårt för dem att fortsätta med mina arbetsuppgifter”. 

 

En annan klar bild som respondenterna målar fram är att kommunikationen mellan personalen 

inte är speciellt bra. När någon går hem kommuniceras det inte riktigt vad personen gjort under 

dagen och vad som behövs göras av medarbetaren som tar över. 

 

5.3.3 Hur kan tydligare ansvarsområden bidra till minskat matsvinn? 

En av de tre respondenterna har ett ansvarsområde i butiken. Att ha ett ansvarsområde innebär 

att till exempel göra beställningar av varor. Rutiner och ansvarsområden fungerar bra när 

personer som har ansvarsområde är på jobbet, men om personen i fråga av någon anledning är 

borta kan det bli problem. Problem grundar sig i avsaknad av insikt i vissa arbetsuppgifter. Detta 

leder till att arbetsuppgifter inte blir gjorda eller inte blir gjorda på rätt sätt, om personen 
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som i vanliga fall gör arbetsuppgifterna är frånvarande. En av dessa arbetsuppgifter är att lägga 

beställningar där respondent X nämner semestertider som ett exempel “Vem ska göra 

beställningar när personen är borta, det går ju inte lägga förbeställningar på allt, vädret spelar ju 

in på sommaren”. En annan faktor är också att det är otydligt vem som ska ta ansvaret för ett 

område eller vissa arbetsuppgifter när den ordinarie person som brukar göra detta inte är där. 

Detta nämns av samtliga respondenter. 

 

5.3.4 Hur skapas bättre delaktighet och förståelse för medarbetare? 

Att känna delaktighet är en viktig del för att utföra ett bra arbete. Som fråga på detta ställdes 

“Känner du att dina arbetsuppgifter bidrar med nytta för butiken?”. Samtliga respondenter tyckte 

att deras arbete bidrar med nytta för butiken. 

 

Svaren på om respondenten är insatt i företagets mål och visioner var ganska splittrade. Två av 

respondenterna svarade att de var insatta i vad målen var, men svaren från respondenterna skiljer 

sig åt. Det framgick inga svar på vad butikens vision är. Respondent Y svarade att målet var att 

minska svinnet och respondent Z svarade att det handlade om kundfokus. Till respondenten som 

svarade att hen inte visste ställdes följdfrågan “Tror du det hade gynnat dina arbetsuppgifter att 

veta detta?”. På denna fråga var svaret att det hade gynnat personen. 
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6. Analys 

Analysen av empirin består av två delar. Del ett innefattar empiri från hela företaget och del två 

innefattar enbart kött- och charkavdelningen. Teorin återspeglar empirin i hela analysen. 

 

6.1 Hela butiken 

Butikens ekonomiska situation utgörs av en vinstmarginal på 2,7 % och en 

kapitalomsättningshastighet som är 5,07 gånger per år (se 5.1.1 DuPont schema). Detta tillstånd 

gör att avkastningsgraden till stor del kan påverkas vid förändringar i de ekonomiska värdena. 

Om de rörliga kostnaderna förändras med ± 500 000 kronor kommer vinstmarginalen och 

avkastningsgraden att påverkas på följande sätt: 

 Vid en minskning av rörliga kostnader med 500 000 kronor:

 Vinstmarginal = 1 315 868 / 30 647 110 ≈ 4,29 %

 Avkastningsgrad = 0,0429 × 5,07 ≈ 21,77 % (Nuläge 13,49%)

 

 Vid en ökning av rörliga kostnader med 500 000 kronor:

 Vinstmarginal = 315 868 / 30 647 110 ≈ 1,03 %

 Avkastningsgrad = 0,0103 × 5,07 ≈ 5,225 % (Nuläge 13,49%)

 

Relationen mellan vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet kan kopplas till Jonsson & 

Mattssons (2011) exempel av förflyttningar i lönsamhetsdiagrammet där butiken stämmer in på 

exempel två (se 4.2.6 DuPont schema). Kopplingen mellan exemplet och butikens ekonomiska 

värden visar att butiken i nuläget har stora möjligheter till förbättringar utifrån ekonomiska 

aspekter. 

 

På de veckovisa möten som hålls i butiken varje torsdag (se 5.2.1 Direkta observationer) 

framgick det tydligt att de mål som diskuteras är av övergripande karaktär. Intervjuerna visade 

tydligt att förståelsen för dessa mål var bristande då medarbetarna svarade olika på frågan “Är 

du insatt i företagets mål och visioner?” (se 5.3.4 Hur skapas bättre delaktighet och förståelse för 

medarbetarna?). Petersson et. al. (2015) poängterar att mål av övergripande karaktär är ett 

påtagligt problem för medarbetare då de har svårt att förstå vad som praktiskt kan göras i det 

dagliga arbetet för att nå upp till dessa mål (se 4.2.6  DuPont schema). 



 

Kopplingen mellan att arbeta med mål på lägre abstraktionsnivå och butikens nuvarande 

målsättningar är en bidragande faktor för att kunna skapa delaktighet och förståelse i ett 

fungerande förbättringsarbete. 

 

Under perioden 2015-09-01 till 2016-08-31 slängdes livsmedel för 651 604 kronor (se 5.1.2 

Svinn). Detta värde kan kopplas till vad Jonsson & Mattsson (2011) uppger angående 

möjligheten till förflyttning i lönsamhetsdiagrammet. Om mängden svinn halverats under 

perioden hade vinstmarginalen och avkastningsgraden påverkats på följande sätt: 

 Vid en minskning av rörliga kostnader med 325 802 kronor:

 Vinstmarginalen = 1 141 670 / 30 647 110 ≈ 3,725 % 

 Avkastningsgraden = 0,03725 × 5,07 ≈ 18,89 % (Nuläge 13,49%) 

 

Detta är inte detta hela sanningen då andra ekonomiska värden också hade påverkats av en 

minskning av matsvinnet. Till exempel hade lagerkostnaderna minskat vid en reducering av 

matsvinn vilket gör att kapitalomsättningshastigheten ökar som i sin tur påverkar 

avkastningsgraden positivt. Även omsättningen kan påverkas om den del av matsvinnet som 

uppkommer till följd av exempelvis dålig hantering istället omvandlats till försäljning. Påverkan 

på DuPont schemat visar då en ökning i både vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten 

(se 4.2.6 Figur 7). 

 

Den totala kostnaden för svinn i butiken (651 604 kronor) kan anses hög jämfört med andra 

aktörer i försörjningskedjan. Stenmarck et. al. (2016) har i sin rapport kommit fram till att samma 

mängd livsmedel enbart kostar 14,4 procent i den primära produktionen jämfört med hos 

återförsäljarna (se Tabell 6). Om samma mängd livsmedel slängts i den primära produktionen 

hade kostnaderna enbart uppgått till 93 927 kronor jämfört med de 651 604 kronor som ICA nära 

Bredaryd har i kostnader för att slänga livsmedel. Butikens totala kostnader för svinn jämfört 

med andra aktörers ekonomiska kostnader för livsmedel bör uppmana återförsäljarna till att 

minimera mängden svinn, dels för egen vinning men också för minskade kostnader tidigare i 

försörjningskedjan. 

 

Butiken har dock en mängd svinn där orsaken till uppkomsten inte identifierats. Under perioden 

2015-09-01 till 2016-08-31 bestod 222 378 kronor av de totala kostnaderna av osynligt svinn 

vilket motsvarar ungefär 34 procent (se 5.1.2 Svinn). När orsaken till problem 

44 
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inte går att identifiera menar Petersson et. al. (2015) att problem skapas vid förståelse av vad 

som faktiskt behöver förbättras. Kopplingen mellan orsaker som inte är identifierade och 

Pettersson et. al. (2015) gör att det i nuläget inte går att förbättra de processer som ger upphov 

till 34 procent av svinnet, vilket visar på behovet av ett arbetssätt som kan identifiera orsaken till 

varför detta svinn existerar. 

 

6.2 Kött- och charkavdelningen 

I kött- och charkavdelningen registrerades under perioden 2015-09-01 till 2016-08-31 209 

857,15 kronor matsvinn vilket motsvarade 32,21 procent av den totala ekonomiska mängden 

svinn. I dokumentationen av individuella produkter visas kvantiteter i kilogram registrerat svinn 

samt de kostnader detta motsvarar (se 5.1.2 Svinn, Bilaga 4). Enligt Loxbo (2011) motsvarar e t t  

k i logram nötköt t  e t t  uts läpp på  mel lan  17  t i l l  40  CO2-ekvivalenter och griskött ett 

utsläpp av 3,2 till 8 CO2-ekvivalenter per kilogram. Utifrån dessa värden blir miljöpåverkan i CO2-

ekvivalenter för dessa 24 produkter följande: 

 62,24 × 17 + 263,77 × 3,2 = 1 902,20 CO2-ekvivalenter (minimum) 

 62,24 × 40 + 263,77 × 8 = 4 599,89 CO2-ekvivalenter (maximum) 

 

Utöver de koldioxidutsläpp som påverkar miljön menar Loxbo (2011) att åkermark, vatten och 

energi påverkas. Utifrån de värden som visas i Tabell 5 kan följande beräkningar göras som visar 

den ekologiska påverkan av produkterna i Bilaga 4: 

 62,24 × 30 +263,77  × 8 = 3 977,45 m2 åkermark (minimum) 

 62,24 × 16 000 + 263,77 × 4 800 = 2 261 980,8 liter vatten 

 62,24 × 75 + 263,77 × 40 = 15 218,94 megajoule energi 

 
 

Dessa 326,01 kilogram kött hade kunnat generera ungefär 2715 portioner mat då en faktor på 

8,33, beräknats fram från Tabell 7 (17 251/2 072), som multipliceras med antal kilogram kött. 

Genom att minimera svinnet kommer antalet portioner som slängs att minska vilket leder till ett 

ökat socialt värde ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Även den miljömässiga påverkan 

reduceras drastiskt vid en minskning av matsvinnet vilket tydligt visas i beräkningarna ovan. 

 

Medarbetarna har genom intervjuer uttryckt att den största orsaken till svinn beror på variationen 

i kundernas efterfrågan (se 5.3.1 Vilka är anledningarna till att svinn finns i matbutiker?). 

Variationen i kundernas efterfrågan kan tydligt utläsas i dokumentationen 
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(se Bilaga 3). Denna orsak till svinn kan kopplas till Lukic, Kljenak och Jovancevic (2014) 

identifiering av detta som en av de grundorsakerna till svinnets uppkomst. Utifrån vad som har 

getts av observationer, intervjuer samt Lukic, Kljenak och Jovancevic (2014) beskrivning av 

problemet klargörs det att variationen i kundernas efterfrågan kan antas vara en av 

grundorsakerna till svinnets uppkomst. 

 

Bilaga 3 visar även svårigheten med att beställa rätt kvantitet vid kampanjer eftersom det blir en 

större variation under dessa veckor. Till exempel under vecka 13 hade produkten ICA finmalen 

blandfärs 50/50 12x800 gram kampanj vilket påverkade liknande produkters försäljning under 

samma vecka. ICA finmalen blandfärs 70/30 12x500 gram hade veckan innan en försäljning på 

17,63 kilogram men under vecka 13 såldes endast 6,61 kilogram. Under den föreläsning som 

gavs påpekade medarbetarna liknande problem vid andra kampanjer och gav sin syn på varför 

kampanjerna ökar svårigheten vid beställning (se 5.2.2 Möte). Ytterligare påpekades under mötet 

att dessa kampanjer ofta är påtvingade av koncernen vid olika typer av marknadsföringsprojekt 

och därför skapar ökade problem för butiken i beställningsprocessen. Kotzab, Herbert och Teller 

(2005) ser också kampanjer som en ökad svårighet med att beställa rätt kvantitet vilket således 

blir ytterligare en faktor som bidrar med ökat svinn. Problemen kan antas grunda sig i att systemet 

är bristande vid hantering av slutkundernas variation. Beställningssystemet och kampanjer bör 

därför ses över av koncernen för att butikerna ska kunna hantera variationen på ett bättre sätt. 

Det butiken bör sträva efter är att arbeta mot ett nytt tankesätt gällande beställningen av 

kampanjvaror. 

 

Medarbetarna uttryckte att de håller ett brett sortiment för att kunna tillfredsställa alla kunder, 

vilket ansågs som en ytterligare orsak till ökat matsvinn (se 5.2.2 Möte). Att de håller ett brett 

sortiment kan styrkas av dokumentationen (se Bilaga 3) vilken också visar att vissa produkter 

enbart har en försäljning under några få veckor samt att försäljningen varierar kraftigt. 

Naturvårdsverket (2008) beskriver att ett brett sortiment med många olika varianter har en 

påverkan på svinnets uppkomst. Då företaget är av typen ICA nära blir det en övervägning om 

ett brett sortiment kan vara ekonomiskt försvarbart. Risken finns att om en viss vara inte är 

tillgänglig i butiken, kan de kunder som vill ha varan istället välja att handla i en annan butik där 

varan finns. 
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Genom empirin som analyserats kan en tydlig koppling göras till att variationen i kundernas 

efterfrågan är grundorsaken till svinnets uppkomst. Modig & Åhlström (2015) menar att 

variation i kundernas efterfrågan påverkar produkternas flöde i butiken vilket gör att 

effektivitetsmatrisen blir begränsad. Denna grundläggande faktor till svinnets uppkomst som 

medarbetarna uttryckt genom intervjuer kan härledas till Liker (2009) som inom lean beskriver 

detta som ojämnheter vilka leder till överbelastning som i sin tur ger upphov till en mängd olika 

slöserier. Att det finns ett behov av att butiken måste kunna handskas med denna variation är 

tydligt och att utforma ett arbetssätt som kan klara av detta är väsentligt. 

 

Ett tankesätt som kan minimera slöseri är “lean thinking” (se 4.2.2 “Lean thinking”). Genom att 

arbeta med de fyra steg som ingår i “lean thinking” kommer slöseri att elimineras och ojämnheter 

reduceras. Även om variationen i kundernas efterfrågan inte minskar utvecklas ett system som 

är flexibelt gentemot variation. Genom att utveckla ett dragande system reagerar systemet enbart 

på en signal från kunden istället för på prognoser vilket i sin tur gör att variationen kan hanteras 

på ett bättre sätt än med till exempel stora säkerhetslager. Dock finns problem med att hitta ett 

välfungerande system som är av dragande karaktär. Naruo och Toma (2007) beskriver 

svårigheter med att uppnå total integration från orderläggning till leverans som är ett av de 

problem som uppkom för Seven-Eleven när dem anammade en “lean thinking” filosofi. Om 

butiken i Bredaryd ska kunna utveckla det befintliga systemet till ett system av bättre dragande 

karaktär krävs integration i försörjningskedjan vilket Kumar, Choe & Venkataramani (2012) 

beskriver. Dilemmat med integrationen går dock inte att lösa på ICA nära Bredaryds butik utan 

är en fråga för hela koncernen då det involverar en ändring i hur beställningssystemet fungerar 

(se 5.2.1 Direkta observationer). Det ICA nära Bredaryd kan göra på butiksnivå är att börja tänka 

i termer om icke värdeadderande och värdeadderande aktiviteter för att minska det slöseriet som 

finns i butiken. Om slöserierna minimeras bör även matsvinn minimeras. 

 

Under intervjuerna förklarades det tydligt att ansvar och rutiner är näst intill icke existerande och 

är något som anses kunna underlätta i det dagliga arbetet (se 5.3.2 Hur kan standardisering och 

rutiner bidra till minskat matsvinn? och 5.3.3 Hur kan tydligare ansvarsområden bidra till 

minskat svinn?). Under det möte som hölls framgick liknande problem med att alla inte arbetade 

på samma sätt (se 5.2.2 Möte).  Peterson et al. (2015)  menar att standardisering bör vara 

utgångspunkter för allt arbete och är viktigt utifrån tre olika aspekter där den första är att skapa 

förutsägbarhet. Även Modig & Åhlström (2015) menar att när arbete inte utförs på samma sätt 

skapar det problem med att uppnå det perfekta tillståndet. Detta visar på att behov av 
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standardisering finns då det inte går att förutsäga effekten av arbetsmomenten. Att utveckla 

standardiserade arbetssätt bör därför vara av största intresse för butiken. Precis på samma sätt 

som variationen i kundernas efterfrågan leder variation i medarbetarnas arbetssätt till slöseri och 

därmed också svinn. 

 

För att minska medarbetarnas variation i arbetsmomenten krävs att alla arbetar på samma sätt 

vilket kan uppnås genom att standardisera arbetsmomenten. Peterson et al. (2015) beskriver  att 

standardisering inom lean är en grundläggande förutsättning för att kunna reducera variationen i 

arbetssätten och följaktligen minska slöserimängderna. I tidigare avsnitt (6.1 Hela butiken) 

analyserades innebörden av osynligt svinn och genom att standardisera arbetsmomenten som 

utgör hanteringen av svinn kan en orsak till detta osynliga svinn identifieras. För att minska 

variationen i hantering av svinn har en standard som beskriver arbetstempot vid kontroll av 

charkprodukter utformats som visas i Bilaga 5. Utifrån direkta observationen på hur svinn 

hanteras i nuläget (se 5.2.1 Direkta observationer) kunde denna standard konstrueras. Genom att 

standardisera arbetsmomenten skapas en tydlig bild över hur medarbetarna ska arbeta vilket 

minskar risken för att fel inträffar. För att hela tiden förbättra sina arbetsmoment bör butiken 

enligt Peterson et al. (2015) jobba med PDCA-cykeln. Om ett nytt och eventuellt bättre arbetssätt 

identifierats kan det nya arbetssättet testas genom att följa de fyra steg som finns i PDCA-cykeln 

(se 4.2.5 PDCA (Plan - Do - Check – Act)). Genom att arbeta med PDCA-cykeln skapas 

delaktighet då medarbetarna är med i förbättringsarbetet och har möjlighet att påverka 

arbetsmomenten. 
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7. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur principer inom lean kan hjälpa livsmedelsbutiker med 

långsiktiga strategier för att minimera matsvinn. Detta syfte kan anses uppfyllt då det i analysen 

framkommer tre eventuella lösningar till problemet (”lean thinking”, standardiserade arbetssätt 

och PDCA-cykeln). Dock har ett problem som inte gick att hantera på butiksnivå identifierats 

och det är beställningssystemet. ICA-koncernen har i nuläget kontroll över beställningssystemet 

vilket gör att butiken blir begränsad i lösningsförslag gällande ett dragande system. 

 

Grundproblemen till matsvinnet som identifierats i studien kan enligt teorin generaliseras och 

antas vara liknande i övriga butiker. Dock, eftersom studien behandlar människors beteende samt 

att den enbart utförts på en butik är en generalisering av studiens lösningsförslag väldigt svår att 

göra. Det finns en mängd studier som behandlar matsvinn. Dessa skriver dock inte om “lean 

management” som en lösning på problemet och kan då inte styrka de lösningsförslag som läggs 

fram i studien. Detta bidrar således till ytterligare problem vid en generalisering. 

 

Studien är avgränsad till ”ICA nära Bredaryd” och dess kött- och charkavdelning. På grund av 

avgränsningen har inte studien undersökt möjligheterna till en förändring i inköpsprocessen. 

Lukic, Kljenak & Jovanecevic (2014) har skrivit en rapport angående vilka faktorer som är 

signifikanta vid minimering av matsvinn. I denna artikel påstås RFID och ERP vara två 

signifikanta faktorer för att minimera matsvinn. Att studera inverkan av dessa två faktorer samt 

möjligheten till ett dragande inköpssystem hos koncernen, kan utveckla studien ytterligare. 

 

På ”ICA nära Bredaryd” finns en stor mängd osynligt svinn. Det finns många anledningar till att 

orsaken inte är identifierad. En stor anledning som butiken inte kan påverka är stöld av varor då 

dessa varor inte passerar systemet vilket gör att lagersaldot inte stämmer överens med 

verkligheten. Till följd av detta uteblir försäljning och information i systemet vilket gör att varor 

inte beställs vid rätt tidpunkt. En annan anledning kan vara att personalen slänger utgångna 

produkter utan att registrera dessa i systemet. Det kan även finnas andra anledningar till att 

produkter blir osynligt svinn men allt grundar sig i att produkter inte blir korrekt registrerade i 

systemet. 

 

Utifrån hur världen ser ut i dagsläget bör studien intressera de flesta aktörer inom 

livsmedelsindustrin. Att över 10 procent av världens befolkning lever i svår fattigdom samtidigt 
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som livsmedelsindustrin slänger dessa enorma mängder mat är inte längre hållbart. Inte nog med 

det påverkas miljön extremt negativt när dessa varor produceras. Genom de lösningsförslag 

studien tagit fram kan miljömässiga och ekonomiska aspekter förbättras samtidigt som det 

främjar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Ur ett socialt perspektiv kan det etiska och 

moraliska perspektivet förbättras då mindre ätbar mat slängs. Om butikerna samtidigt främjar 

hjälporganisationer med ätbart matsvinn som uppkommer kan även det sociala värdet öka. 

 
För att kunna implementera de eventuella lösningar som studien uppger krävs ett engagerat 

ledarskap som är villiga att se på problemen ur ett nytt perspektiv och är villigt att dela ut ansvar 

och förbättringsarbete till de anställda. Det krävs också att personalen är delaktiga och har 

förståelse för de tankesätt som finns inom lean. Ett stort tålamod är också en viktig del då resultat 

ger utslag över tid. Viktigt är att fira vid framgång för att skapa ökad motivation för fortsatt 

förbättringsarbete. 
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8. Rekommendationer 

För att ICA nära Bredaryd ska kunna minimera matsvinnet krävs framförallt en större förståelse 

för de problem de ställs inför och hur butiken ska hantera dessa. Utgångspunkten måste vara att 

identifiera orsaken till problemens uppkomst samt att utveckla ett nytt tankesätt angående 

kundvärde och produktflöde. Angående identifiering av orsaken till matsvinnets uppkomst bör 

butiken fortsätta med att utveckla standarder för hela butiken i de processer som är kopplade till 

hantering av svinn. När orsakerna är identifierad kan butiken börja arbeta med det nya tankesättet 

som nämns ovan. Genom att kontinuerligt arbeta med “lean thinking” och sträva mot perfektion 

kommer ett synligt resultat att alstras. Dock är det samtidigt otroligt viktigt att fira framgångar 

under tidens gång då det uppehåller motivationen hos all personal. Det är också viktigt att förstå 

att detta arbete kommer att ta tid och precis som beskrivs i “lean thinking” kommer perfektion 

aldrig att nås vilket betyder att arbetet aldrig blir klart även om ett tydligt resultat framkommit. 

Utöver detta bör möjligheterna till ett beställningssystem baserat på att kunderna drar ut 

produkterna ses över. Om detta är möjligt kommer det vara en nyckel till att minska matsvinnet 

och komma närmare det som inom lean kallas för perfektion. 



52  

9. Slutsats 

Syftet med studien var att se hur lean management-principer kan bidra till långsiktiga strategier 

för minskat matsvinn på butiksnivå. Utifrån detta formulerades följande forskningsfråga ”Hur 

kan principer inom lean management hjälpa livsmedelsbutiker att minska matsvinnet?”. Genom 

att svara på frågeställningarna som specificerar forskningsfrågan uppfylls syftet. I analysen 

framkom det tydligt att problemen som måste hanteras för att minska matsvinnet är variationen 

i kundernas efterfrågan och variationen hos medarbetarna. 

 
Genom att arbeta med “lean thinking” och utveckla ett bättre dragande system som enbart 

reagerar på en signal från kunden istället för på prognoser kan variationen i kundernas efterfrågan 

hanteras vilket reducerar butikens matsvinn. För att åstadkomma ett bättre dragande system krävs 

bättre kommunikation mellan alla aktörer i försörjningskedjan. Dock ligger beslutet om att 

förändra beställningssystem hos ICA-koncernen men bör vara något att sträva efter. Det butiken 

kan göra är att anamma de andra delarna inom “lean thinking” och börja tänka mer kundfokuserat 

för att skapa ett värdeadderande flöde. 

 
En grundläggande faktor för att skapa ett värdeadderande flöde är att arbeta med standardisering. 

Genom att standardisera arbetsmomenten gällande hantering av svinn minskar variationen i 

resurserna vilket leder till minskat matsvinn samt att orsaken till den stora andelen osynligt 

matsvinn kan identifieras. Att arbeta standardiserat skapar delaktighet för alla anställda då 

medarbetarna genom PDCA-cykeln är med och konstruerar samt förbättrar de nuvarande 

arbetssätten genom att kontinuerligt eliminera slöseri. 

 
För att skapa ett väl fungerande förbättringsarbete krävs även förståelse för om en ändring i 

standarden är en förbättring eller inte. Detta uppnås genom att utveckla relevanta mål på en låg 

abstraktionsnivå som är lätta att förstå och enkla att följa upp. Om butiken kontinuerligt arbetar 

standardiserat och anammar “lean thinking” filosofin med strävan mot att uppnå perfektion 

kommer matsvinnet över tid att minimeras. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Inledning av intervju: 

1. Intervjuarna presenterar sig själva 
2. Intervjuarna presenterar syftet med intervjun 

3. Förmedla information om intervjun till deltagaren där anonymitet, bandinspelning, upplägget av 

intervjun och informera deltagaren om att vi inte är här för att hänga ut någon utan enbart för att 

hjälpa hela butiken. Deltagaren behöver inte svara på frågor som den inte vill svara på. 

4. Börja spela in intervjun. 

5. Ställ allmänna frågor till deltagaren om till exempel ålder, hur länge deltagaren arbetat på ICA, 

om deltagaren jobbat på något annat jobb än ICA, hur mycket deltagaren jobbar på ICA och om 

deltagaren planerar att byta eller stanna kvar på ICA. 

 
Processer för svinn och inköp 

Inledande frågor om processer för svinn och inköp: 

1. Vilka arbetsuppgifter har du? Berätta lite om hur de ser ut! 

2. Har du tid att utföra dina arbetsuppgifter? 

Om svar nej: utveckla (vilka arbetsuppgifter väljer du att prioritera bort?) 

3. Berätta lite om hur beställning av varor fungerar? Följdfråga: Tycker du det i dagsläget fungerar 

bra eller dåligt? Motivera gärna ditt svar. 

4. Berätta lite om hur hanteringen av svinn går till alltså hur det slängs och hur det förs in i systemet? 

 

 
Mellanliggande frågor om processer för svinn och inköp: 

1. Har ni här på företaget något pågående arbete för att minska matsvinnet? Om svar Ja: Berätta 

lite om hur detta arbete ser ut?! Om svar Nej: Är det något du skulle kunna vara intresserad av 

att lägga till i dina arbetsuppgifter? 

2. Enligt din uppfattning vilka är orsakerna till uppkomsten av svinn och vad tror du är 

grundproblemet? 

3. När du hittat en vara som ska registreras som svinn hur går du tillväga för att registrera den? 

Följdfråga: I datorn har du ett antal alternativ där du ska beskriva orsaken till svinn. Har du 

någon gång upplevt att inget av alternativen stämmer med orsaken till svinnet?  I så fall vilka 

orsaker är det? 

 
Avslutande frågor om processer för svinn och inköp: 

    Hur upplever du att inköp- och svinnprocesserna fungerar idag? Upplever du att det finns problem 

med hur dessa två fungerar idag och i så fall vilka är dessa problem? 

 
Säg till deltagaren: Vi kommer nu byta tema på frågorna där vi kommer ställa lite frågor om 

rutiner och ansvarsområden. 



 

Standarder/rutiner/ansvarsområden 

 

Inledande frågor om standarder/rutiner/ansvarsområde: 

     Har du en klar och tydlig bild över dina arbetsuppgifter? 

     Har du i dagsläget rutiner som du måste följa i ditt arbete? 

Om svaret är ja: Beskriv gärna innebörden av dem och hur noga du följer dem och om de är 

väl dokumenterade? 

Om svaret är nej: Tror du det hade hjälpt dig i ditt arbete att ha en tydlig bild över  hur du 

ska utföra ditt arbete och i så fall hur? 

 
Mellanliggande frågor om standarder/rutiner/ansvarsområden: 

1. Upplever du att andra personer på din arbetsplats utför arbetsuppgifterna på samma sätt som du 

själv? 

Om svar ja: tror du det underlättar ditt arbete? 

Om svar nej: Tror du att det hade underlättat ditt arbete? 

2. Har du några ansvarsområden här på ICA? 

Om svaret är JA: Hur ser dina ansvarsområden ut här på ICA och vad förväntas av dig? 

 
Avslutande frågor om standarder/rutiner/ansvarsområden: 

1. Hur upplever du att rutinerna och ansvarsområden här på ICA  fungerar  idag?  Upplever du att 

det finns problem med hur de fungerar idag och i så fall vilka är dessa problem? 

 

Säg till deltagaren: Vi kommer nu ställa några avslutande frågor: Avslutande del 

 

1. Känner du att dina arbetsuppgifter bidrar med nytta för butiken? 
Om svaret är ja: På vilket sätt? 

Om svaret är nej: Förklara varför inte och bidra gärna med förslag, enligt ditt tycke, vad som 

skulle behövas för att du ska känna dig mer delaktig. 

2. Är du insatt i företagets mål och visioner? 

Om ja: Beskriv kortfattat vad företaget har för mål och visioner! 

Om svar nej: Tror du att det hade gynnat dig i dina arbetsuppgifter att veta vad företaget har för 

mål och visioner? 

3. I början av intervjun förklarade vi för dig vad syftet med intervjun var och vad vi kommer att 

göra. Vi vill nu höra med dig hur du känner för att testa på nya sätt att utföra dina arbetsuppgifter? 



 

Bilaga 2 Powerpointpresentation 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 2016 års försäljning 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Bilaga 4 Mängd svinn 
 



 

Bilaga 5 Standard 
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