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Sammanfattning 

 

Mängden resurser som förbrukas i dagens samhälle är ett problem. I Sverige 

förbrukas resurser som motsvarar två och ett halvt jordklot. Det är en ohållbar 

utveckling och FN har bland annat satt upp målet att halvera avfallet fram till år 

2030. Matavfallet uppgår till 1,3 miljoner ton per år i Sverige och det sägs att en 

tredjedel av all mat som produceras slängs. Matsvinn uppstår i alla delar av 

livsmedelskedjan, det är därför viktigt att alla bidrar. Hållbart företagande är ett 

begrepp som blivit allt vanligare inom svenskan och har myntats för att visa vikten 

av långsiktigt hållbara företag där miljöpåverkan som kopplas till risker och 

affärsmöjligheter för företagen vägs in. Nya metoder för styrning har vuxit fram, 

däribland den cirkulära ekonomin. En cirkulär ekonomi har som syfte att efterlikna 

naturens egna kretslopp i så hög utsträckning som möjligt. Grundtankarna innebär 

bland annat att all energi som används kommer från förnybar energi, att nyttja 

resurser till dess fullo tills det inte går att använda mer och därefter ska naturen 

kunna bryta ner materialen. En cirkulär ekonomi syftar till effektiv resursanvändning 

som även inkluderar ekonomiska fördelar. Näringslivet har ett stort ansvar i att visa 

framfötterna för att få fler att våga följa efter och göra en förändring. Det krävs 

åtgärder inom livsmedelsbutiker för att minska på svinnet och studien fokuserar 

därför på hur livsmedelsbutiker kan minska på matsvinn genom tillämpning av 

cirkulär ekonomi och avfallshierarkin.  
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Abstract 

The amount of resources consumed in today's society is a problem. In Sweden, 

resources equivalent to two and a half globe are consumed. It is unsustainable 

development, and the UN has set the target of halving waste by year 2030. Waste of 

food amounts to 1.3 million tonnes every year in Sweden, and it is said that one third 

of all food produced is thrown out. Waste of food occurs in all parts of the food 

chain, so it is important that everyone contributes. Sustainable entrepreneurship is a 

concept that has become increasingly common in Sweden and has been coined to 

show the importance of long-term sustainable companies, where environmental 

impacts linked to risks and business opportunities are weighed in. New methods of 

governance have emerged, including the circular economy. A circular economy aims 

to mimic nature's own cycle as far as possible. The basic thoughts in the circular 

economy is, among other things, that all energy used comes from renewable energy, 

utilizing resources to its fullest until it is impossible to use more and then nature will 

be able to break down the materials. A circular economy aims at efficient resource 

utilization that also includes economic benefits. The business community has a great 

responsibility to take the lead, so that more companies dare to follow and make a 

change. Food retailers need to reduce the amount of waste and the study therefore 

focuses on how food stores can reduce food business through the application of 

circular economy and the waste hierarchy. 
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Begreppslista 

 

Bäst-före-datum - fram till den dag när ett livsmedel fortfarande har de egenskaper 

som den hade från början, exempelvis färg och smak (Livsmedelsverket 2017). 

 

Cirkulär ekonomi - modell där konsumtion inte är slutdestinationen. Grundtanke att 

efterlikna naturens kretslopp. Innefattar effektiv resursanvändning samt tar hänsyn 

till ekonomiska aspekter (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 

 

Cirkulär värdekedja - en förlängning av produktens livscykel genom värdekedjor 

som utgörs av olika reproducerande processer, återskapande designlösningar samt 

affärsmodeller (Hedenmark & Frick 2016). 

 

Contingency - ett synsätt som talar för styrning som anpassas till olika situationer och 

förutsättningar. Exempelvis strukturer, processer och handlande utformas för att 

anpassa företaget och dess specifika förhållanden (Andersson 2015). 

 

Ekologiska produkter – regelverk från EU för ekologisk produktion måste följas för 

att få säljas som ekologiskt: innebär aspekter relaterat till djurhållning samt odling 

utan konstgödsel (Livsmedelsverket 2017). 

 

Hållbarhet - innefattar miljömässiga-, sociala och ekonomiska aspekter där dessa tre 

delar är av samma vikt (Svenska FN förbundet 2017). 

 

Hållbart företagande - används synonymt med CSR, företag ansvarar för den 

påverkan som verksamheten har i samhället, där miljöpåverkan som kopplas till 

risker och affärsmöjligheter för företagen vägs in (Utrikesdepartementet 2016).  

 

KRAV certifiering - Kvalitetskrav främst för ekologiska produkter 

(A:Miljömärkningar 2017).  

 

Legitimitet - betydelse i denna studie: Visar utåt att arbetet är “lagenligt”, att visa att 

företagen är “behörig” inom ett område (Nationalencyklopedin 2018). 

 



  
 

v 

Linjär ekonomi - produkt som går från produktion, konsumtion och slut: deponering 

(Forsmark Karlsson & Östberg). 

 

Matavfall - allt avfall från livsmedelsindustrin som inte används (C:Naturvårdsverket 

2017). 

 

Matsvinn - är den del av avfallet som slängs men som hade kunnat konsumeras av 

oss människor (Jordbruksverket 2017). 

 

Produktlivscykel - en produkts livstid, samt de steg som denna går igenom under 

perioden (Forsmark Karlsson & Östberg 2016).  

 

Sista förbrukningsdag - produkter som passerat märkt datum är inte lämplig att 

förtära då det medför hälsorisker (Livsmedelsverket 2017). 

 

Svanen miljömärkning - Företag: genom att nå upp till Svanens miljömärkning visar 

de ett aktivt arbete för hållbarhet (B:Miljömärkningar 2017)  

 

Upcycling - en produkt i slutskedet av livscykeln omvandlas och får en ny funktion. 

Istället för att slänga återanvänds den (Hedenmark & Frick 2016). 

 

Värdekedja – ett led av bland annat: produktion, transport, försäljning samt 

konsumtion (A:Naturvårdsverket 2017). 
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1 Inledning 

 

I denna del kommer först en presentation om vikten av en hållbar omställning samt 

vilka som bär det främsta ansvaret. En bakgrund till cirkulär ekonomi finns 

formulerad.  Vidare beskrivs problematiken kring matsvinn i livsmedelsbutiker och 

varför dess stora mängd fortsätter uppstå trots den ökade kunskapen kring området. 

Detta problem sammanställs i en forskningsfråga som slutligen mynnar ut i studiens 

syfte som är att främja hållbarhetsarbetet i livsmedelsbutiker genom minskat matsvinn.  

 

 

1.1 Introduktion till studien 

Upp till en tredjedel av all mat som produceras slängs (Statistiska centralbyrån 2016). 

Det finns ett ständigt informationsflöde om att alla måste hjälpas åt för att minska 

resursförbrukningen. Miljö- och hållbarhetsfrågor är ett aktuellt ämne som få kan undgå 

i dagens samhälle (United Nations 2015). Trots den kunskap och information som finns 

kvarstår problemet med de stora mängderna mat som slängs. Enligt Forsmark Karlsson 

och Östberg (2016) ligger det största ansvaret på näringslivet för att skapa en hållbar 

framtid. De menar att det är företagen som måste göra en omställning för att en 

förändring ska ske.  

 

Det är tack vare denna ökade kunskap och information om hållbarhetens vikt i samhället 

som nya modeller för styrning vuxit fram. Företag har gått från att anpassa sig till 

uppsatta miljömål till att arbeta mer proaktivt med hållbarhet (Frostenson, Helin & 

Sandström 2015). Företag och organisationer kan med fördel använda dessa nya 

modeller för att bygga både hållbara verksamheter och skapa ekonomisk lönsamhet 

(Frick & Hedenmark 2016). Livsmedelsbutiker har en viktig roll i miljöarbetet och kan 

påverka livsmedelssvinnet genom att underlätta för konsumenterna att välja bra val ur 

miljösynpunkt (A:Naturskyddsföreningen 2015). Om inte en förändring mot en mer 

hållbar riktning sker hotas hela den mänskliga existensen (Forsmark Karlsson & 

Östberg 2016). 
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1.2 Bakgrund till studiens främsta ämnesområden 

Hållbarhet är ett brett ämne som inte enbart handlar om miljön, det innefattar såväl 

sociala och ekonomiska aspekter där alla tre delar är av samma vikt (Svenska FN 

förbundet 2017). Enligt FN:s 17 uppsatta hållbarhetsmål till år 2030 ska arbetet bland 

annat sträva mot hållbara konsumtions- och produktionsmönster, bekämpning av 

klimatförändringarna samt avskaffandet av fattigdom och hunger (Regeringskansliet 

2015). Synen på hållbarhet har ökat medvetenheten om hur jorden och dess invånare 

faktiskt mår. Detta har i sin tur förändrat konsumenternas krav på företagen. Ett företag 

som visar att de arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor attraherar mer än ett företag som 

inte gör det i samma utsträckning menar Forsmark Karlsson och Östberg som är 

författare till boken Hållbara affärer (2016). Hållbarhetsaspekten har blivit en fråga om 

att skapa legitimitet (Borglund, De Geer & Sweet et. al 2012). För att bygga legitimitet 

gäller det för företagen att kommunicera utåt att de arbetar med hållbarhetsfrågor för att 

fånga konsumenternas förtroende. Det finns företag som implementerat eller ändrat i 

vissa delar för att bli mer hållbara. Forsmark Karlsson och Östberg (2016) menar att 

företag idag måste göra skillnad på riktigt och driva hela verksamheten utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Forsmark Karlsson och Östberg förklarar dessutom att unga 

människor på arbetsmarknaden väljer i allt högre utsträckning bort företag som främst 

drivs med ekonomiskt sikte. Etik, identitet och ett starkt hållbarhetsengagemang har 

blivit viktigt för den yngre generationen vid val av arbetsgivare (Forsmark Karlsson & 

Östberg 2016). 

 

1.2.1 Hållbart företagande 

CSR är ett begrepp som definieras genom att företag ansvarar för den påverkan som 

verksamheten har i samhället (Utrikesdepartementet 2015). Hållbart företagande är ett 

begrepp som blivit allt vanligare inom svenskan och används synonymt med CSR av 

Regeringskansliet. Begreppen har myntats för att visa vikten av långsiktigt hållbara 

företag där miljöpåverkan som kopplas till risker och affärsmöjligheter för företagen 

vägs in. Det innefattar de negativa påverkningar som företagen bör ta ansvar för samt 

möjligheter kring tillväxt och uppmuntran från samhället att driva dessa typer av 

långsiktiga verksamheter (Utrikesdepartementet 2015). Författarna Forsmark Karlsson 

och Östberg (2016) förklara att begreppet hållbart företagande även används för att 

skicka signalen att hållbart arbete är en integrerad del i företagens dagliga verksamhet. 

De är tydliga med att hållbart företagande inte innebär att det ekonomiska 
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värdeskapandet utesluts, det är fortsatt den centrala delen, men hänvisar till att det inte 

sker på bekostnad av samhälle och natur. Forsmark Karlsson och Östberg menar att 

företagen har kommit till insikt att ett hållbart arbete är avgörande för att kunna skapa 

värde i verksamheten, både långsiktigt och för konkurrenskraft. Med denna insikt följer 

även tillkännagivande om de ekonomiska risker som medföljer om ett företag inte 

arbetar med hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsarbete har vägt över från att vara en 

kostnadsfråga till att bli en strategisk värdeutveckling för företagens överlevnad 

(Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 

 

1.2.2 Cirkulär  ekonomi – en ny typ av styrning 

En form av verksamhetsstyrning som blivit allt mer populär är cirkulär ekonomi då den 

till skillnad från ett traditionellt hållbarhetsarbete även tar hänsyn till ekonomiska 

fördelar (Frick & Hedenmark 2016). Begreppet cirkulär ekonomi och dess innebörd har 

funnits i människors tankar länge. Ekonomen Kenneth E. Boulding skrev en essä 1966 

där han förklarade en modell, Spaceman economy, som överensstämmer bra med 

dagens cirkulära ekonomi. Modellen beaktar jordens resursbegränsningar och tar fram 

tillvägagångssätt för att reproducera resurser istället för att deponera det som avfall 

(Hedenmark & Frick 2016). Det var först tio år senare, 1976, som Bouldings idéer 

omvandlades och utvecklades i praktiken av arkitekten Stahel då han skulle hitta en 

lösning på oljekrisen. Både Boulding och Stahel berörde samma fråga om hur man ska 

hushålla med begränsade resurser men Stahel fokuserade på att förlänga livslängden på 

varorna. Genom återvinning och återanvändning minskar behovet av nya resurser och 

han kom att kalla sin lösning för The self-repleneshing system (Hedenmark & Frick 

2016). Ellen McArthur utvecklade begreppet cirkulär ekonomi efter en 

jordenruntsegling. Väl på resan blev det påtagligt för McArthur hur snabbt 

förändringarna i klimatet sker. McArthur startade en organisation efter sin seglats som 

fokuserar på att utveckla koncept kring smartare material- och energiflöden som går 

under namnet Ellen McArthur Foundation (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 

 

Den cirkulära ekonomin illustreras som ett kretslopp av en produktlivscykel där 

konsumtionen inte är slutdestinationen, det går snarare tillbaka in i kretsloppet genom 

återvinning och återtillverkning (B:Naturvårdsverket 2017). Forsmark Karlsson och 

Östberg (2016) förklarar att tanken är att efterlikna naturens egna kretslopp i så hög 

utsträckning som möjligt. Strävan är att all energi som används kommer från förnybar 
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energi. Målet är att nyttja resurser till dess fullo tills det inte går att använda mer. 

Därefter ska naturen kunna bryta ner materialen och de får därför inte innehålla 

kemikalier. Cirkulär ekonomi syftar till effektiv resursanvändning samt nya lösningar 

som exempelvis delning, uthyrning och förädling för att skapa intäkter (Forsmark 

Karlsson & Östberg 2016). 

 

1.2.3 Matsvinn i livsmedelsindustrin  

Naturvårdsverket (A:2017) skriver att i Sverige står livsmedelsindustrin för cirka 20-25 

procent av landets miljöpåverkan totalt sett. I Sverige uppgår matavfallet till 1,3 

miljoner ton per år och en stor del av detta blir till avfall i onödan (A:Naturvårdsverket 

2017). Matavfall är allt avfall från livsmedelsindustrin som inte används. Det är dels 

sådant som inte går att undvika som exempelvis ben, kärnor och skal men även det som 

kasseras i onödan (C:Naturvårdsverket 2017). Matsvinn är den del av avfallet som 

slängs men som hade kunnat konsumeras av oss människor (Jordbruksverket 2017). I 

livsmedelsbutikerna kan svinnet uppstå på grund av inköp av för stora kvantiteter 

relaterat till försäljningen på grund av exempelvis en felbedömning eller efter en 

kampanj. Det kan också bero på att konsumenternas köpbetende är oregelbundet eller 

att butiken konkurrerar med ett alltför brett produktutbud (A:Naturvårdsverket 2017). 

Livsmedelsbutiker kan genom sin hantering av produkter minska svinnet och oftast 

krävs det en kombination av åtgärder som exempelvis hur livsmedel förvaras, flödet av 

livsmedlen samt hur butiker hanterar det som anses ska kasseras (Strid 2013).   

 

I värdekedjan av livsmedelshanteringen ingår produktion, transport, försäljning samt 

konsumtion och som även innefattar bland annat hushåll, restauranger samt storkök. 

Hushållen står för den absolut största delen av all ätbar mat som slängs varje år men 

svinn av livsmedel uppstår i alla delar av kedjan (A:Naturvårdsverket 2017). Trots att 

livsmedelsbutikerna inte står för den största andelen av matsvinnet har de en betydande 

roll för att motverka det (Statistiska centralbyrån 2016). Det krävs att alla delar i 

värdekedjan hjälps åt för att uppnå miljömålet att halvera matsvinnet till år 2030 som 

EU proklamerat (A:Europaparlamentet Nyheter 2017). 

 

Matsvinn kan även uppstå på grund av att det finns skillnader i datummärkningarna på 

livsmedel som kan förvirra konsumenten när en produkt är obrukbar eller inte. Minsta 

hållbarhet som markeras med ett bäst-före-datum, är den datummärkningen som ofta 
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misstolkas men, anger fram till den dag när ett livsmedel fortfarande har de egenskaper 

som den hade från början, exempelvis färg och smak. Livsmedlet behöver alltså inte 

vara farligt att konsumera även om det passerat datumet för minsta hållbarhet. Däremot 

är produkter som efter passerat datum med märkningen sista förbrukningsdag inte 

lämpliga att konsumeras. Dessa produkter har specifikt fått denna typ av märkning på 

grund av de hälsorisker som de medför vid förtäring efter att datumet passerats 

(Kontrollwiki 2017). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Trots att det finns stor kunskap om miljö och vikten av att vi måste värna om den agerar 

vi inte därefter på många plan. I boken Hållbara affärer beskriver Forsmark Karlsson 

och Östberg (2016) om en förändring som sker i samhället, där fler och fler fått upp 

ögonen för hur livsstil påverkar samhället runt om. Att förbättra den egna hälsan och 

göra hållbara val är trender som ökat i betydelse bland konsumenterna, nedan ges 

exempel på detta. 

 

1.3.1 Trender för mat och livsmedel 

Enligt Food & Friends, i deras rapport om trender inom mat, dryck och måltider inför år 

2018, är det stort fokus på hälsa. Många människor fokuserar på hur kroppen påverkas 

av det som de förtär. Allt fler väljer bort alkoholhaltiga drycker och ersätter dessa med 

alkoholfria alternativ som ett exempel på denna trend (Foodfriends 2017). Hållbarhet är 

en ytterligare trendspaning som de uppmärksammat, men med främsta fokus på att 

minska engångsförpackningar i plast (Food & friends 2017). 

 

Forsmark Karlsson och Östberg (2016) förklarar att konsumtionen av ekologiska 

livsmedel ökat enligt Ekologisk livsmedelsmarknad och förutspår att det är en ihållande 

uppgång. Trenden innebär även att konsumenter är villiga att betala mer för ekologiska 

produkter (Ekologisk livsmedelsmarknad 2017). För att få sälja produkter som 

“ekologiska” måste regelverken för ekologisk produktion från EU följas. Livsmedel 

som är ekologiskt producerade innebär bland annat att de inte är odlade med 

konstgödsel eller besprutade med syntetiskt framställda bekämpningsmedel. För 

djurhållningen finns det regler som innefattar att fodret är ekologiskt och till stor del 

odlat på egen gård. Krav på hur mycket djuren ska vara utomhus ingår, samt 

försiktighet i användningen av antibiotika (Livsmedelsverket 2015). 



  
 

6 

1.3.2 Slöseri med resurser 

De exempel som presenterats ovan visar på en ökad kunskap kring hållbarhet och 

miljöpåverkningar av det vi äter. Maten är viktig, inte bara för att göra oss mätta, som 

exemplet ovan har den även en funktion av att göra oss friska och hälsosamma. Food & 

Friends (2017) beskriver att den så kallade “waste” rörelsen som innebär att allt fler vill 

minska på matsvinnet är mer av en självklarhet, istället för en trend, inför år 2018. Trots 

detta presenteras siffror som visar att andelen matsvinn uppgår till en tredjedel av all 

mat som produceras, samt att livsmedelsindustrin bidrar till en stor miljöpåverkan 

(Statistiska centralbyrån 2017, A:Naturvårdsverket 2017). Detta tolkas som 

motsägelsefullt och behovet av fler lösningar på hur matsvinnet kan förebyggas är 

uppenbart. Totalt sett, världen över, förbrukas resurser som motsvarar ett och ett halvt 

jordklot, men skillnader i resursförbrukning mellan länder är direkt kopplat till välstånd. 

I Sverige förbrukas resurser som motsvarar två och ett halvt jordklot. Hela världens 

resursförbrukning väntas uppnå en motsvarighet av 2 jordklot per år till 2050 om en 

förändring inte sker (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 

 

Forsmark Karlsson och Östberg (2016) skiljer mellan två typer av resurser: 

de ändliga och de förnybara. Författarna menar att utsläpp som orsakar påfrestningar på 

miljön bör minimeras, likaså bör arbetet att minimera resursförbrukningen ta plats. 

Fosfor är ett exempel på ändliga resurser och författarna förklarar att det används i 

konstgödsel. Tillgången på fosfor är begränsad och beskrivs påverka 

livsmedelsproduktionen markant om den blir helt förbrukad. Ytterligare ett exempel 

som författarna ger är överfiske i haven. Genom att exploatera resurser för vårdslöst i 

jämförelse med havens förmåga att reproducera fisk samtidigt som försurning av vattnet 

sker riskeras havslivet. Det är ett exempel på att även de förnybara resurserna bör tas till 

vara på. På det sätt resursförbrukningen sker är av betydelse och kommer slutligen falla 

tillbaka på oss människor och livsmedelsindustrin (Forsmark Karlsson & Östberg 

2016). 

 

1.3.3 Stora krav på näringslivet 

Som nämnts tidigare är det i näringslivet som själva omställningen mot ett hållbarare 

samhälle måste ske, svårigheten ligger i hur företagen ska gå tillväga för att göra 

skillnad på riktigt (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). Det är inte längre enbart en 

fråga om att bygga legitimitet och följa uppsatta mål från EU om att halvera matsvinnet 
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(Europaparlamentet 2017, Forsmark Karlsson & Östberg 2016). Forsmark Karlsson och 

Östberg (2016) beskriver att politikerna sätter regler men det är i företagen det första 

steget i förändringen måste ske. Hedenmark och Frick (2016) argumenterar att företag 

behöver förstå vikten i att använda optimal resursförbrukning innan en cirkulär 

affärsmodell kan appliceras, där utvecklingen ska gå hand i hand med världens 

begränsade resurser. Genom optimering kan företag hitta nya sätt att generera värde där 

den största utmaningen ligger i att lyckas förbli lönsamma (Hedenmark & Frick 2016). 

För att en förändring ska vara möjlig samt för att stärka utvecklingen mot en mer 

cirkulär ekonomi krävs nya affärsmodeller (B:Naturvårdsverket 2017). Dessa kan 

fungerar som stöd för företag i omställningen samt visa olika handlingsalternativ. 

 

1.3.4 Möjligheter för näringslivet 

Naturvårdsverket (B:2017) lyfter fram förslag på generella affärsmodeller som företag 

kan tillämpa för att skapa en cirkulär ekonomi. Affärsmodellerna ligger till grund för 

effektiv resursanvändning och minimera restprodukter. Ett alternativ som kan tillämpas 

enligt Naturvårdsverket är att skapa nya funktioner eller tjänster istället för nya 

produkter (B:Naturvårdsverket 2017). Forsmark Karlsson och Östberg (2016) förklarar 

att inom den yngre generationen prioriteras enkelhet och bekvämlighet. Ett exempel 

som frångår produktion av fler produkter är den nya ägandeformen. Det innebär att 

ägandet inte är det viktiga, det är tillgången i sig som fokus ligger på (Forsmark 

Karlsson & Östberg 2016, Foodfriends 2017). Exempel på nya ägandeformer är att 

hyra, dela samt att prenumerera på tjänster. Ett annat exempel som Naturvårdsverket 

beskriver som lämplig affärsmodell för en cirkulär ekonomi är att resursernas livslängd 

förlängs genom exempelvis återanvändning eller omvandling och skapar nya vägar till 

intäkter (B:Naturvårdsverket 2017). Ett exempel på hur detta kan tillämpas i praktiken 

är genom återanvändning av produkter som benämns med begreppet Upcycling. Det 

handlar om att ta en produkt i slutskedet av livscykeln och ge det en andra chans samt 

en ny funktion. Istället för att slänga en produkt återanvänds den vilket gör att 

Upcycling resulterar i bibehållen eller en förbättrad kvalité medan exempelvis 

återvinning försämrar kvalitén på produkterna (Hedenmark & Frick 2016). Frågor 

uppstår kring möjliga metoder att förädla produkter samt hur olika nya funktioner kan 

implementeras i företag. Samarbete mellan företag poängteras av Naturvårdsverket som 

ytterligare ett alternativ. Företagen kan genom att samarbeta hjälpas åt att ta till vara på 

resurser och dra fördelar av varandras restprodukter (B:Naturvårdsverket 2017). Ett 
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exempel på denna form av samarbete är Matsmart som köper in överskottsprodukter, 

som annars hade slängts, av andra företag men till ett rabatterat pris (Matsmart 2017). 

 

1.3.5 Behovet av nya affärsmodeller 

Det krävs åtgärder inom livsmedelsbutiker för att ändra synen på resursförbrukning och 

minska på svinnet (A:Naturskyddsföreningen 2015). Det finns flera anledningar till 

varför livsmedel inte förbrukas. Det beror exempelvis på att konsumenterna väljer en 

produkt med längre bäst-före-datum framför en med kortare livslängd. Det kopplas till 

vår uppfattning om när en produkt är obrukbar. Många tror att en produkt som passerat 

bäst före datumet inte är säker att konsumera (Livsmedelsverket 2017). En del av de 

livsmedel som kasseras tillhör matavfall och är oätliga, vilket inte går att undvika helt 

(C:Naturvårdsverket 2017). Trots att livsmedelsbutikerna inte kan undvika matsvinn 

helt kan de vidta åtgärder för att försöka förebygga problemet och ta hand om de 

produkter som inte blir sålda (A:Naturvårdsverket 2017). Problematiken ligger då i 

vilka tillvägagångssätt de kan tillämpa för att minska matsvinnet. 

 

1.4 Problemformulering 

 

 Hur kan styrning av cirkulär ekonomi tillämpas samt ledas i livsmedelsbutiker 

för att reducera matsvinn? 

 

1.5 Syfte 

Studien syftar till att beskriva hur livsmedelsbutiker arbetar för att driva en hållbart 

inriktad verksamhet. Den syftar även till att ge exempel på hur livsmedelsbutiker styr 

verksamheten genom en cirkulär ekonomi. Genom utformning av en ny modell 

presenteras konkreta förslag på fördelaktiga åtgärder för livsmedelsbutiker. Modellen 

ämnar att skapa en verktygslåda med metoder samt tillvägagångssätt för att bidra till att 

minska på livsmedelssvinnet i butiker, detta genom en cirkulär ekonomi. 
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2 Metod 

 

Innehållet i följande kapitel kommer först innefatta en beskrivning av forskarnas 

tidigare arbetserfarenhet i livsmedelsbutik. Studiens genomförande av den kvalitativa 

metoden, med inriktning på den hermeneutistiska tolkningsläran, kommer sedan 

behandlas. Avslutningsvis kommer en redogörelse av studiens datainsamling som gjorts 

genom intervjuer, litteratur samt tidigare forskning. En metodkritisk argumentation 

kommer återkomma genom hela kapitlet.  

 

 

2.1 Förförståelse 

Denna studie startade med en observation kring problemet med matsvinn i 

livsmedelsbutiker och byggde på forskarnas förförståelse. Förförståelse kan förklaras 

som den kunskap, uppfattning och erfarenhet forskarna hade sedan tidigare och som 

togs med in i studien. Det kan även påverka valet av ansats och metod. Genom att 

inneha viss förförståelse för ämnet som ska studeras gör att tid som annars hade lagts 

ned på att söka efter grundinformation kan besparas och istället användas till 

fördjupning (Gummesson 2000). Begrepp som hållbart arbete (ekologiskt-, socialt- och 

ekonomiskt) samt att företag idag måste arbeta hållbart för att kunna driva 

verksamheten på lång sikt hade författarna viss förförståelse för redan innan studien 

påbörjades. Studien riktar sig främst till företag i livsmedelsbranschen men tillhörande 

begrepp har beskrivits i texten för att inte begränsa studien till en grupp läsare som 

kräver stor förförståelse inom ämnet. Problemet med all mat som kasseras i 

livsmedelsbutiker kunde utläsas på grund av forskarnas tidigare arbetserfarenheter inom 

livsmedelsindustrin. En nyfikenhet kring problemet uppstod och genom detta 

upptäcktes satsningar inom företag där de arbetar med att minska matsvinnet. Utifrån 

forskarnas tidigare kunskaper kunde kopplingar dras till en teoretisk referensram - 

cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin har författarna till studien varit i kontakt med 

tidigare. Då begreppet cirkulär ekonomi är omfattande och relativt nytt inom 

näringslivet har ett större fokus lagts, främst i teoridelen, på att beskriva begreppet. 
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2.2 Abduktivt tillvägagångssätt 

Utifrån forskarnas förförståelse som lett till observationer i livsmedelsindustrin kunde 

en problematik kring matsvinn utläsas. Problematiken kunde kopplas till teorier inom 

hållbarhet och cirkulär ekonomi som möjliga lösningar, ett induktivt tillvägagångssätt 

genomfördes i det skedet och beskrivs i det inledande kapitlet. En induktiv process 

startar med observationer och förväntade resultat och sedan testas dessa utifrån teorin 

(Bryman & Bell 2017). I teoridelen breddades kunskapen om begrepp och modeller 

kopplade till hållbart företagande, cirkulär ekonomi samt matsvinn. Genom ett 

deduktivt tillvägagångssätt utfördes en kvalitativ studie, genom intervjuer, utifrån den 

framtagna teoretiska referensramen. Teori och det insamlade empiriska materialet har 

sedan analyserats för att besvara studiens problemformulering. En ny 

verksamhetsstyrningsmodell har framtagits, och beskrivs i analysdelen, i syfte att 

underlätta livsmedelsbutikers hållbarhetsarbete med fokus att minska matsvinn. Utifrån 

den analys som gjorts har forskarna i denna studien kunnat fastställa slutsatser. 

 

 

 

Figur 2.1: Karta över arbetsprocessen genom studien 
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Studien har grundat sig på en abduktiv metod då den har inbegripit både deduktion och 

induktion. Deduktion är en omvänd process jämfört med induktion. Den deduktiva 

processen startar med en teori där dess antaganden testas mot verkligheten genom 

observationer. Resultatet visar sedan om hypoteserna kan styrkas eller om de bör 

omformuleras (Bryman & Bell 2017). Denna studie har startat med en observation där 

forskarnas förkunskap har varit utgångspunkten. Utifrån observationen har teori 

tillämpats kring ämnet och dess tillhörande begrepp som lett vidare till en empirisk 

datainsamling. Teori och empiri har analyserats för att urskilja likheter samt skillnader 

som resulterat i slutsatser. Det abduktiva tankesätt som använts i denna studie kan ses 

som ett sätt att eliminera vissa begränsningar associerade till induktion och deduktion. 

Forskarna tillförlitar sig inte på en teori eller en viss mängd data utan startar processen 

med ett problem som förklaras genom att välja ut den bäst lämpade förklaringen utifrån 

den data som samlats in. Abduktion fokuserar även på forskarnas begränsningar i att 

tänka rationellt och kan kopplas till den hermeneutiska cirkeln (Bryman & Bell 2017). 

Molander (2003) förklarar den hermeneutiska cirkeln som insikten om att förståelsen 

över detaljer såväl som helheten är väsentlig för att förstå de båda delarna var för sig. 

 

2.2.1 Triangulering 

För att få en ökad förståelse för studien samt för att öka dess trovärdighet har den 

baserats på ett triangulärt tillvägagångssätt. Genom triangulering har studiens 

ämnesområde och dess användning av olika åtgärder och riktningar utforskats utifrån 

olika perspektiv (Long 2007). Det har dels skett genom olika teoretiska synsätt. En 

traditionell ekonomistyrningsmodell har jämförts med styrmodeller som är inriktade på 

hållbarhet för att kunna se styrning ur ett större perspektiv. Forskarna har även studerat 

begreppet hållbarhet ur olika inriktningar där största fokus lagts på ekonomiska och 

ekologiska aspekter. Triangulering kan även innefatta att samla in data från olika källor 

samt tillämpa olika metoder och teorier på samma fenomen (2007). I den empiriska 

datainsamlingen har olika företag inom livsmedelsindustrin intervjuats för att få fram 

primärdata och för att få olika infallsvinklar från företag i branschen. Tidigare studier 

inom ämnet hållbarhet med fokus kring minskat matsvinn i livsmedelsbutiker fanns 

lättillgängliga och underlag från detta har använts som sekundärdata i empirin. De fynd 

som hittades genom tidigare studier har möjliggjort att ytterligare infallsvinklar 

behandlats. Om de olika angreppssätten visar samma resultat kommer de användas för 

att bevisa och stödja studiens teorier, om inte kommer nya infallsvinklar uppstå (Long 
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2007). Vid studiens start och den förförståelse som fanns har olika teoretiska perspektiv 

breddat den ursprungliga förståelsen. Förförståelsen har spelat in på studiens innehåll 

men genom undersökningar av intervjuer och tidigare studier har även andra forskares 

samt verksamma människor i livsmedelsbranschen format förståelsen ytterligare. 

 

2.3 Kvalitativ metod 

Starrin och Svensson (1994) förklarar att kvalitativa analyser görs för att identifiera och 

hitta företeelser, egenskaper och innebörder som ännu inte är kända. Detta med 

avseende på variationer, strukturer och processer. Widerberg (2002) beskriver att till 

skillnad från en kvantitativ studie som primärt görs för att fastställa mängder, förekoms 

samt frekvens, är den kvalitativa forskningens syfte att söka efter mening eller innebörd 

i ett fenomen. Frågor som exempelvis vad innebär eller kännetecknar ett fenomen är 

vanligt förekommande i den kvalitativa studien (Starrin & Svensson 1994). I denna 

studie har intervjuer utformats utifrån  en kvalitativ forskningsstrategi. Vid kvalitativa 

intervjuer menar Widerberg (2002) att en studie kan få fram varierade berättelser och 

förståelse från varje enskild intervju. Forskaren har en viktig roll i mötet och samtalet, 

samt hur väl intervjumaterialet används och följs upp. Studiens syfte är att leda fram till 

konkreta metoder och förslag med intentionen att bidra till ökat hållbarhetsarbete inom 

livsmedelsföretag. Den kvalitativa strategin möjliggör en djupgående insyn i några 

företags styrprocesser. Dessa kommer sedan att kunna jämföras med teoretiska 

upptäckter där likheter och skillnader kan urskiljas för vidare analys. 

 

2.3.1 Kvalitativ metod kopplat till människosyn 

Blumberg, Cooper och Schindler (2011) beskriver att valet att utföra en kvalitativ eller 

kvantitativ metod är en fråga om synsätt. Barbosa da Silva och Wahlberg skriver 

liknande i boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Starrin & Svensson 1994) att 

ansatsen som väljs, kvalitativ eller kvantitativ, beror på den människosyn man har. 

Ontologin (humanvetenskap) är en människosyn och definieras av Molander (2003) 

som varandevetenskap, “läran om det varande” (Molander 2003). En beskrivning av 

ontologin är med andra ord enligt Widerberg (2002) synen på människan och teorier om 

det som existerar. Epistemologi (naturvetenskap) är kunskapsteori och läran om 

kunskapsproduktion (Molander 2003, Widerberg 2002). Widerberg förklarar att inom 

en av de ontologiska synsätten där människan är delvis unik och till viss del lik andra 

däggdjur finns samband mellan ontologin och epistemologin, således bör båda 
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metoderna studeras (Widerberg 2002). Forskarna i denna studie har utgått ifrån att 

människor påverkas av varandra men även agerar på ett individuellt plan och därför har 

både det ontologiska och epistemiska synsättet tillämpats.  

 

Denna studie bygger på att vi människor påverkar miljön, lever i samklang med den och 

därför bör ändra levnadssätt och på det sätt naturens resurser används. Den dualistiska 

vetenskapssynen gör en strikt skillnad mellan human- och naturvetenskap där 

människan bör studeras genom kvantitativa metoder och dennes gärningar utifrån 

kvalitativa metoder (Starrin & Svensson 1994). Ett komplementärt synsätt ligger 

närmare denna studien då den komplementära metodologin menar att human (hämtat ur 

ontologin)- och naturvetenskapen (epistemologin) kompletterar varandra, snarare än att 

det är en stark skillnad mellan dessa som den dualistiska vetenskapssynen menar 

(Starrin & Svensson 1994). Mycket av den information som beskrivs i 

inledningskapitlet bygger på statistik, däribland Statistiska centralbyrån och 

Naturvårdsverket. Statistiken var relevant för att styrka relevans och aktualiteten i 

ämnesområdet. I den empiriska delen krävdes en djupgående datainsamling för att förstå 

företeelser i enskilda fall och företag. Den kvalitativa strategin som använts i den 

empiriska delen i denna studie behöver inte utesluta en kvantitativ ansats. Starrin och 

Svensson (1994) förklarar att på samma sätt som filosofen Heidegger (Tyskland 1889-

1976) att det finns en komplementär relation mellan en kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Den kvalitativa metoden handlar inte enbart om en teoretisk eller teknisk förståelse det 

är även om människans synsätt på världen. Detta kan förklaras som att tolkning och 

förståelse ingår i alla aktiviteter (Starrin & Svensson 1994).  

 

2.3.2 Hermeneutisk tolkningslära 

Hermeneutik är ett exempel på en kvalitativ metod (Starrin & Svensson 1994). 

Hermeneutik är en tolkningslära och står för “att tolka” eller “att klargöra”. Läran vilar 

på vissa grundantaganden som bildar grunden i analysmetoden. Hur mening uppstår och 

endast kan förstås i ett samband, att förståelse över vissa delar är bundet till helheten 

och vice versa samt att förväntningar och förutfattade meningar är kopplat till den 

tolkning som görs är exempel på några av de grundläggande antaganden (Widerberg 

2002). I denna studie har intervjuer använts som kvalitativ undersökningsmetod. 

Materialet från intervjuerna har behandlats och tolkats utifrån den hermeneutiska 

tolkningsläran. Exempel på hur den hermeneutiska tolkningsläran har använts i denna 
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studie är att hållbarhetsarbetet i de enskilda företagen endast kan förstås genom ett 

bredare perspektiv. Det är de yttre faktorerna, exempelvis miljö och naturens resurser, 

som påverkar de interna arbetet i företag. 

 

2.4 Undersökningsdesign 

Efter den första observationen, om den stora mängden matsvinn i livsmedelsindustrin 

som beskrivs i introduktionskapitlet, jämfördes de redan existerande teoretiska 

modellerna om cirkulär ekonomi med hur livsmedelsbutiker opererar i verkligheten. För 

att kunna göra jämförelser samt för att se hur ett hållbarhetsarbete kan se ut i butiken 

genomfördes intervjuer med tre företag. Hur dessa är utformade och genomförda finns 

presenterat nedan. 

 

2.4.1 Intervjuernas design 

De intervjuer som genomfördes i denna studie syftade till att samla in nödvändig data 

för att kunna besvara problemformuleringen som står skriven i inledningskapitlet. 

Intervjuer kan utföras på olika sätt och de olika tillvägagångssätten kan kategoriseras 

som strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. Strukturerade intervjuer följer 

ett antal förberedda frågor uppifrån och ned. Alla intervjuer genomförs på samma sätt 

och med samma frågor. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att risken för 

felbedömningar av svaren minskar samt att intervjumaterialet är lättare att utvärdera 

(Bryman 2016). Denna studie ämnade att ta reda på mer omfattande information om 

livsmedelsbutikers åtgärder för att minska matsvinn, deras samarbeten samt styrning av 

cirkulär ekonomi. Därför har intervjuerna genomförts med personer som har olika 

befattningar och som kommer från olika företag varför strukturerade intervjuer inte varit 

möjligt. Istället har semi-strukturerade intervjuer tillämpats som är icke standardiserade 

till skillnad från en strukturerad intervju. Semi-strukturerade intervjuer genomförs som 

ett samtal med stöd från förberedda frågor men som inte följde en viss ordning. Varje 

intervju samt dess innehåll skiljer sig ifrån den andra och målet är att täcka alla frågor 

som studien berör vilket även ger utrymme till intervjuaren att ställa följdfrågor. 

Ostrukturerade intervjuer är ett tredje alternativt tillvägagångssätt och är liksom semi-

strukturerade intervjuer icke-standardiserade. Det finns inga förberedda frågor som 

underlag till intervjun istället har vissa ämnen eller problem skrivits ned och fungerar 

som stöd till intervjun. Denna typ av utformning är bra om forskarna saknar kunskap 

kring ämnesområdet och inte vet vilka frågor som ska framföras (Bryman 2016). Om 
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forskarna i denna studie använt sig av ostrukturerade intervjuer istället för semi-

strukturerade hade möjligtvis andra fynd hittats eftersom man då inte hade haft några 

förberedda frågor. Det skulle kunna resultera i ytterligare infallsvinklar av 

hållbarhetsarbetet i livsmedelsbutikerna. Däremot hade forskarna vetskap kring vad de 

ville ta reda på och vilka frågor som de skulle ställa för att kunna besvara studiens 

frågeställning, varför de efter överväganden kring de olika tillvägagångssätten valde 

semi-strukturerade intervjuer.  

 

Vid utformning av intervjufrågor måste fokus ligga på vad studien ämnar att ta reda på. 

Det handlar om att ställa rätt frågor samt att det ska finnas ett tydligt samband mellan 

varje fråga i intervjun och studiens frågeställning. Genom att ställa öppna frågor ger 

man respondenten möjlighet att göra egna förklaringar och svara med egna ord. För att 

konkretisera frågorna och styra in respondenten i vissa spår kan frågeställningen vara 

öppen fast inom en förutbestämd kategori. Det gör att information kan inhämtas som är 

nödvändig för att utföra studien (Long 2007). Forskarna i denna studien utgick ifrån 

öppna intervjufrågor. För att leda in respondenterna i samma riktning som studien och 

för att få ut användbar information har frågorna gått under kategorierna 

verksamhetsstyrning inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Genom att ställa öppna 

frågor kunde mer information och andra synvinklar fångas. Följdfrågor uppkom löpande 

i konversationen för att få fram mer specifik information kring områden som studien 

undersöker. 

 

2.4.2 Metoder vid genomförandet av intervjuerna 

Hur lång intervjun är och hur många frågor som ställs beror på vilken omfattning av 

data som krävs till studien. Det är därför centralt att beakta vart intervjun äger rum, hur 

motiverad intervjupersonen kommer vara på att delta i studien samt kvalitén på 

intervjun och dess framförande, för att få fram användbar kvalitativ data (Long 2007). I 

denna studie utgick forskarna från de personer som intervjuades och deras önskemål 

kring genomförandet av intervjun. Detta för att öka delaktigheten och kvalitén på 

intervjun genom att välja det som denne kände sig mest bekväm med. Företagen 

kontaktades via mail med en kort presentation av studiens syfte och anledningen till 

varför företagen kontaktades. I denna första mailkontakt föreslogs även olika alternativ 

om hur intervjuerna kunde genomföras. Alternativen var antingen via telefon eller mail 
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då företagen låg för långt bort för att kunna besöka dessa och genomföra ett personligt 

möte.  

 

Två av de företag som kontaktades önskade att intervjun skulle utföras per telefon. De 

telefonintervjuer som genomfördes bidrog till att fler öppna och ledande frågor kunde 

ställas. Enlig Blumberg, Cooper och Schindler (2011) bidrar telefonintervjuer till att 

fältarbetet blir tidseffektivt samt att det är kostnadseffektivt då den minskar 

resekostnader i jämförelse med mailkontakt och personliga möten. De förberedda 

frågorna som var ämnade att ställas skickades till de personer som skulle intervjuas en 

dag innan intervjun skulle äga rum. Detta för att de skulle vara förberedda på de frågor 

som skulle ställas samt öka kvaliteten på svaren. Widerberg (2002) argumenterar även 

hon för att informera om intervjun innan den genomförs eftersom det inger tillit och 

lugn till de som ska intervjuas då de är förberedda på vad som komma skall.  

 

Vid intervjuer per telefon förloras vissa delar som kopplas till fysiska uppträdanden. I 

jämförelse vid ett personligt möte mister telefonintervjun till exempel kroppsspråket 

(Blumberg, Cooper & Schindler 2011). Det är större sannolikt att den som svarar på 

frågorna faktiskt är den som är tänkt (avsedd från början) att intervjuas jämfört med 

mailkontakt, även om det inte helt kan uteslutas att den som svarar på frågorna är någon 

annan. Det är lättare att bedöma om en person är den som denne uppger sig att vara i ett 

personligt möte. Med hänsyn till att personerna som intervjuats var medvetna om att 

samtalet spelas in kan detta påverkat hur svar formulerats. Leppänen (2011) skriver att 

beteendet hos den responderande kan antas bli förändrat beroende på i vilken kontext 

samtalet förs, som under en inspelning. Ett alternativ som möjligen hade minskat graden 

av förändrat betende är att endast föra anteckningar från konversationen. En sådan 

metod hade kunnat bli mer avslappnad för den som blev intervjuad, men sannolikheten 

att delar av samtalet utelämnas på grund av att allt inte hinns skrivas ner under samtalet 

ökar.  

 

En av intervjuerna genomfördes via mail. Forskarna till denna studie anser att fördelen 

med denna metod är att den som intervjuas får tid att tänka över svar och det kan göras 

vid en tidpunkt som denne anser passar bäst i tid och rum. Metoden medför även 

fördelar för den som ställer frågorna då det är kostnadseffektivt som vid 

telefonintervjuer, samt tidseffektivt då informationen är nedskriven och därför lättare att 
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behandla. De negativa effekter som författarna till denna studien ser med metoden är att 

motfrågor eller att be personen förtydliga oklarheter i svaren blir svårare. Den medför 

även att det kan vara någon annan som svarar på frågorna. Vid intervjuer via mail finns 

större utrymme för fria tolkningar och risk för missförstånd då nyanseringar i tal och 

ansiktsuttryck förloras . 

 

De tre intervjuer som genomförts i denna studie har varierat i frågeställningar samt 

utformning för att anpassas till företagens specifika arbete och situation, vilket går i 

linje med den kvalitativa metoden. En standardiserad intervju till samtliga företag som 

deltagit i studien hade inte följt den kvalitativa intervjumetoden (Widerberg 2002). 

 

2.5 Datainsamling och urval 

I följande avsnitt beskrivs det mer ingående hur datan av information som samlats in till 

studien har gått till. Det urval som gjordes, varför de företag som deltog i studien valdes 

ut, leder sedan vidare in på den information som är hämtad från böcker, artiklar och 

tidigare utförda studier. 

 

2.5.1 Primärdata 

Primärdata kan refereras till intervjuer och observationer och är data som samlas in 

specifikt för den aktuella studien (Long 2007). Den primärdata som samlats in i denna 

studie är intervjuer via telefon och mail. De som intervjuats via telefon är Anna Billing 

som är grundare för projektet Resurskocken på ICA Kvantum Tuna i Lund och Martin 

Ekman som är en av två butikschefer på ICA Kvantum i Landvetter. Intervjun som 

genomfördes via mail var med Sebastian Höglin Thordén som är en av grundarna till 

IT-företaget Whywaste. Dessa tre respondenter kontaktades via mail där de fick en 

presentation kring studien och varför de blivit kontaktade, men innan dess valdes de ut 

utifrån vissa förutbestämda urvalskriterier.  

 

Urval är en viktig del i all typ av forskning eftersom det inte är möjligt att studera alla 

människor som studien berör. Det krävs därför att deltagarna varsamt väljs ut då de 

kopplas ihop till studien och dess trovärdighet. Urval kan ske på olika sätt beroende på 

vilken typ av studie det är. I enkätundersökningar välja ofta några personer ut som får 

representera en viss population medan i experimentella undersökningar sker ofta urvalet 

slumpvis. I kvalitativa undersökningar handlar det istället om att undersöka olika 
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intressen (Long 2007). Det är något som forskarna i denna studien utgått ifrån varför 

personer från olika företag med olika befattningar har intervjuats. Det första kriteriet för 

att delta i denna studien var att personen ska ha en betydande och drivande roll i 

företaget. Företaget som personen arbetar på eller driver ska arbeta aktivt med cirkulär 

hållbarhet, vilket är det andra kriteriet. Det tredje och sista kriteriet är att innovativa 

lösningar ska ha tillämpats i företaget för att främja hållbarhetsarbetet. Det är även det 

tredje kriteriet som resulterat i att deltagarna som kontaktats i denna studie upptäckts 

från första början då de uppmärksammats i olika artiklar som berör ämnet hållbarhet i 

livsmedelsbutiker. Genom att deras namn samt företag kunde utläsas i artiklarna kunde 

deras kontaktuppgifter spåras och de kontaktades sedan via mail. Företaget Whywaste 

var det första företaget som forskarna till studien kom i kontakt med som uppfyllde 

kriterierna. På hemsidan fanns det artiklar kopplat till ICA Kvantum i Landvetter. Det 

var den första butiken som infört IT-systemet från Whywastet för att kunna identifiera 

livsmedel med kort bäst-före-datum. Vid vidare sökningar om butiken framkom det att 

de har ett drivande engagemang och arbete för en hållbar utveckling. 

 

Anledningen till att Anna Billing kontaktades och inte butikschefen för ICA Kvantum 

Tuna var för att hon grundade projektet Resurskocken, vilket var det som denna studien 

ämnade att undersöka. Forskarna till studien fick upp ögonen för projektet genom att 

den uppmärksammades i tidningen “Buffé” som ges ut av ICA. Resurskocken gavs som 

ett exempel för hur butiker och restauranger arbetar för att minska matsvinn. Projektet 

har även funnits under en längre tid vilket författarna till studien ansåg vara fördelaktigt. 

Mailet som skickades till de två butikscheferna på ICA Kvantum i Landvetter 

besvarades av Martin Ekman varför just han och inte den andra butikschefen 

intervjuades. På samma sätt var det med företaget Whywaste. Ett mail skickades till 

företagets gemensamma mail varpå Sebastian Höglin Thordén svarade. Forskarna i 

denna studien drog även slutsatsen att de personer som svarade var de som hade ansvar 

kring området som denna studien skulle undersöka och därmed satt inne på mest 

användbar information.  

 

Insyn beskrivs av Patton (2002) vara kärnan i en kvalitativ forskning och ger empiriska 

möjligheter till forskaren att beskriva andras uppfattning av verkligheten. Att endast 

några få företag intervjuades beror på att studien syftade till en djupdykning i hur 

företagens arbete samt processerna i verksamheten gick till. Om fler företag hade 
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intervjuats i studien kunde det ha lett till att fler förslag på metoder samt tillämpningar 

upptäckts. Det hade även inneburit en större chans att fler vinklingar inom de utvalda 

områdena som studerats kunnat analyserats fram. Detta hade medfört en större och mer 

omfattande mängd data att samla in samt att analysera. Begränsade resurser ledde till att 

författarna till denna studie valde att sätta kvalité framför kvantitet för att kunna gå 

djupare in i varje enskilt företag. Syftet var att förstå hela sammanhanget av de utvalda 

företagens verksamhet. 

 

2.5.2 Sekundärdata 

Data som samlats in och använts i en tidigare studie eller av ett annat syfte refereras till 

sekundärdata (Long 2007). Denna typ av data finns tillgänglig innan undersökningen i 

den aktuella studien startar och kan vara mer eller mindre bearbetad. Den form av 

sekundärdata som är mest bearbetad samt minst tidsödande är förfogandet över 

forskningsdata. Det kan vara forskare på exempelvis ett universitet som utfört en studie 

och som har data som kan appliceras på ny studie (Tufte 2011). I denna studie användes 

data från ett forskningsprojekt som utförts av Sveriges Lantbruksuniversitet (Strid 2013, 

Lagerberg Fogelberg, Vågsholm & Birgersson 2011) där de undersökte 

livsmedelsbutiker och deras åtgärder för att minska matsvinn. De metoder och åtgärder 

för att förebygga matsvinn som presenterades i deras studie kunde forskarna i denna 

studien använda för att stärka de funna argumenten ytterligare. En annan typ av 

sekundärdata är registerdata. Denna data är befintlig på allmänna databaser eller register 

och är oftast bundna till Statistiska centralbyrån (Tufte 2011). I denna studie har 

information hämtats från Statistiska centralbyrån men även från Naturvårdsverket för att 

på ett tidseffektivt och tillförlitligt sätt få fram konkreta siffror på hur mycket 

matavfallet uppgår till per år i Sverige.  

 

Studien har även tagit stöd från böcker, artiklar och tidigare utförda studier för att kunna 

göra jämförelser mellan teori och empiri. Det har möjliggjort att både likheter och 

skillnader kunnat urskiljas mellan de redan befintliga teoretiska begreppen och de fynd 

som uppkommit i de genomförda intervjuerna samt från tidigare forskning. Det finns 

alltid viss risk vid användning av sekundärdata vilket kräver en noggrann granskning 

för att klargöra att informationen är tillförlitlig och användbar. Innan sekundärdata 

tillämpas måste överväganden göras beträffande dess aktualitet, vem eller vad som 

undersökts, under hur lång tid studien pågått samt geografisk plats för undersökningen 
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(Long 2007). Den sekundärdata som använts i denna studie har först granskats utifrån 

hur uppdaterad informationen är. Om informationen inte varit tillräckligt aktuell har en 

komplettering med nyare information skett. Ett exempel på detta är de böcker som 

skrivits innan lagen om hållbarhetsredovisning trädde i kraft år 2017 som har använts i 

denna studie som har kompletterats med sekundärdata som skrivits efter den nya 

lagstiftningen. Vem eller vilka som utgett informationen samt hur denna varit 

formulerad har också tagits i åtanke innan tillämpning i denna studie. Allmänna forum, 

dåligt utformade hemsidor eller texter som saknar utgivare har helt uteslutits från denna 

studie då det inte ingivit en känsla av trovärdighet. 

 

2.6 Kvalité av studien 

I boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori skriver Staffan Larsson (Starrin & 

Svensson 1994) att kvalitet är grundläggande för vetenskapliga arbeten och utan kvalitet 

försvinner forskarens mening att göra ett bra arbete. Staffan Larsson vinklar denna 

tanken till hermeneutiken där en viss tolkning sker, fakta påverkas av perspektiv. Innan 

arbetsprocessen start finns det uppfattningar som forskaren har med sig sedan tidigare 

kring ämnet som ska studeras. Under arbetets gång sker olika tolkningar och förändrar 

den ursprungliga uppfattningen. Författaren bör klart och tydligt visa vad som är 

tolkningar och uppfattningar i arbetet för att på så vis säkra kvaliteten (Starrin & 

Svensson 1994). 

 

2.6.1 Validitet 

Per Arne Tufte skriver i boken Många möjliga metoder (2011) att validitet refererar till 

vilken grad studien mäter det som den eftersträvar att mäta. För att uppnå god validitet 

är det viktigt att förutsättningarna framhävs och problematiseras innan en variabel mäts. 

Tufte ger exempel till det sistnämnda genom att förklara mätning av fattigdom. 

Fattigdom kan klassificeras genom inkomst och därigenom mätas, men det finns även 

andra sätt att mäta fattigdom på. Inkomsten måste därför vara en primär och betydande 

faktor för att det ska vara ett valitt mått (Tufte 2011). Bryman (2016) beskriver på ett 

liknande sätt att IQ används som ett mått för att mäta intelligens och frågor kring om IQ 

är ett valitt mått vid mätning av intelligensnivån uppstår. Frågan är om mätningen av en 

företeelse verkligen mäter själva företeelsen. Patton (2002) skriver att i en kvalitativ 

ansats som exempelvis en djupdykande intervju är det avgörande för validiteten (och 

följaktligen reliabiliteten) att avbilda empirin utifrån den som intervjuats. Det är dennes 
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uppfattning av verkligheten som ska återges, inte forskarens tolkning av den. 

Gummesson (2000) liknar validitet vid en karta över världen, bilden som ges ska 

avspegla det den är avsedd att undersöka med så stor likhet som möjligt. Vid 

utformning av empirin i denna studie har svaren från intervjuerna avbildas på ett så 

verklighetstroget sätt som möjligt. För att förtydliga att svaren inte tagits ur sitt 

sammanhang presenteras tillhörande fråga på vissa ställen i den löpande texten. Detta 

för att bistå läsaren en helhet i utvalda delar av intervjuerna. Även om författarna i 

denna studie har haft intentionen att avbilda svaren på ett korrekt sätt, så som de sades, 

finns det en viss risk att kontexten modifieras. I studien har citat och direkta 

kommentarer från intervjupersonerna undvikits och därför har omskrivningar av 

respondenternas svar från intervjuerna gjorts i empirin. 

 

2.6.2 Reliabilitet 

Det finns en analytisk skillnad mellan validitet och reliabilitet men Bryman (2016) samt 

Tufte (2011) förklarar att validitet förutsätter reliabilitet. Om mätningarna inte ät 

reliabla kan de inte antas vara valida (Bryman 2016, Tufte 2011). Reliabilitet är när ett 

fenomen ger förhållandevis lika resultat vid två eller flera undersökningar (Gummesson 

2000). De intervjuer som genomförts till denna studie samt tidigare forskning inom 

ämnet har visat många lika utfall vilket kan refereras till reliabilitet. Dessa likheter har 

presenterats i analysen och sedan använts för att kunna dra slutsatser. Syftet med att 

finna likheter i olika studier och intervjuer var att få fram fördelaktiga tillvägagångssätt 

för livsmedelsbutiker i arbetet att minska matsvinn. 

 

Konsekvent är det ord som Blumberg, Cooper och Schindler (2011) förklarar vara en 

vanligt förekommande liknelse till reliabilitet. En mätning anses vara reliabel om den 

ger följdriktiga resultat, den följer en stringens. Tufte (2011) menar att god reliabilitet 

uppnås genom att undersökningar genomförs korrekt, det vill säga att författarna 

undgått felregistreringar. Vid intervjuer är det viktigt att författarna registrerar det 

respondenten ger som svar. Planering samt genomförandet är vitalt för att att kunna 

garantera god reliabilitet i samband med datainsamlingen (Tufte 2011). Denna studie 

har primärt fokuserat på kvalitativ insamling av primärdata. Bryman och Bell (2017) 

skriver att den kvalitativa metoden kan kräva andra kriterier i mätningen av reliabilitet 

samt validitet i en studie. Den kvantitativa datainsamlingen fokuserar på validitet och 

mätning medan den kvalitativa inte har samma huvudsyfte, mätning kan därför ses som 



  
 

22 

irrelevant i sammanhanget. Alternativ till bedömning av kvalitativ data har uppkommit. 

Författarna fortsätter att förklara att inom både kvalitativ- och kvantitativ forskning kan 

triangulering tillämpas som metod för att dubbelkontrollera resultat. Som nämnts 

tidigare i detta kapitel har en triangulering tillämpats i denna studie (se rubrik: “2.2.1 

Triangulering”). Genom triangulering har ämnet studerats utifrån olika perspektiv samt 

att information hämtats från olika källor vilket har breddat studien och dess perspektiv 

ytterligare. 

 

2.7 Metod för dataanalys 

Efter genomförandet av intervjuer finns en stor mängd data som måste bearbetas för att 

få fram det mest väsentliga ur det material som samlats in. Till skillnad från en 

kvantitativ studie där fokus ligger på att undersöka skillnader mellan olika grupper låg 

fokuset i denna kvalitativa studie på att formalisera insamlad data (Long 2007). Nedan i 

detta kapitel presenteras hur detta utförande gått till samt en sammanställning i form av 

en intervjuguide. 

 

2.7.1 Operationalisering 

Vid insamling och bearbetning av data är det viktigt att tänka på vad som är av 

betydelse för studien samt vad som kommer vara av intresse för andra (Long 2007). För 

att visa hur de utförda intervjuerna kopplats till studiens innehåll har en intervjuguide 

utformats i denna studie och finns presenterad som bilaga (se bilaga 1). I denna har 

samtliga intervjufrågor som använts i studien delats in under sektion A, B och C. 

Respektive sektion är i sin tur kopplad till studiens berörda ämnesområden. Vidare har 

intervjuguiden utvidgats och formulerats i figuren nedan (Se figur 2.2). I denna har även 

en kortfattad förklaring till de studerade områdena angivits. Detta för att tydliggöra 

tanken bakom de ställda intervjufrågorna samt för att koppla dessa till det studien ämnar 

att undersöka. 
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Figur 2.2: Intervjuguide 

 

2.7.2 Transkibering 

De två telefonintervjuer som genomfördes i denna studie spelades in genom en 

ljudupptagning både på en mobiltelefon och en dator. Anledningen till att intervjuerna 

spelades in på två olika ställen var av säkerhetsmässiga skäl, om den ena inspelningen 

skulle försvinna. Denscombe (2014) skriver att det är viktigt att alltid säkerhetskopiera 

och skydda den ursprungliga datan. Detta för att forskarna ska kunna gå tillbaka till 

inspelningarna genom hela arbetsprocessen. 

 

Innan den kvalitativa datan, som i denna studie är i form av ljudinspelningar, kan 

bearbetas måste denna först transkriberas. Anledningen är för att underlätta arbetet med 

att hitta detaljerad information samt för att kunna jämföra det insamlade materialet. I 

vilken grad transkriberingen måste utföras (full eller inte) beror på vilket syfte den ska 

fylla i undersökningen. Om syftet är att stödja studien med den information som 

framkommer i den inspelade intervjun krävs ingen omfattande transkribering. Däremot 

krävs en högre grad av transkribering om forskarnas avsikt är att hitta underliggande 
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meningar och strukturer i samtalet. Arbetet med transkribering varierar i tidsåtgång 

beroende på hur ingående transkribering som görs, men är vanligtvis en väldigt 

tidskrävande process. Det är däremot en viktig del av studien och gör att forskaren 

kommer närmare inpå det insamlade materialet (Denscombe 2014).  

 

De intervjuer som genomfördes i denna studie skulle bistå med information kring hur 

företagen arbetar och opererar i verksamheten, med inriktning på deras 

hållbarhetsarbete, varför en mindre omfattande transkribering utförts. De utformade 

intervjufrågorna, som anpassats till respektive företag, har sammanställts samt sorterats 

in under det ämnesområde som frågan berörde (Se bilaga 1). En förklaring till 

sammankopplingen mellan intervjufråga och ämnesområde finns beskrivet ovan under 

rubriken operationalisering (Se figur 2.2). Om en full transkribering gjorts hade läsaren 

kunnat försäkra sig om att informationen från intervjuerna inte ändrats eller tagits ur sitt 

sammanhang. Det hade även kunna bidra läsaren med en djupare inblick i företagen och 

deras dagliga verksamhet. Eftersom den information som framgick i intervjuerna och 

som var av användning i denna studie har presenterats i texten anser forskarna att en full 

transkribering hade inneburit upprepningar samt slöseri med tid.  

 

I referenslistan finns det angivet specificerade detaljer om intervjuerna. Det framgår 

vem som intervjuats, vilket företag denne arbetar på, när intervjun genomfördes - dag 

samt tid, och på vilket sätt intervjun genomfördes. I femte kapitlet där teorier och det 

empiriska insamlade materialet analyserats med varandra har information som hämtats 

från intervjuerna refererats med efternamn samt årtal exempelvis: “Billing 2017” eller 

“Ekman 2017”. I kapitlet där den insamlade datan från de empiriska undersökningarna 

presenteras finns en tydlig presentation av de som intervjuats, deras befattning samt 

vilken metod intervjun genomfördes på i början av kapitlet (se Figur: 4.1). Referenser i 

den löpande texten i detta kapitlet har undvikits då det enligt författarna i studien anses 

hämmar för att få ett tydligt sammanhang av texten. Det gjordes för att undvika 

upprepningar av referenser som löpande återkommer samt att undvika en “hackig” 

löpande text för att underlätta för läsaren. 

 

2.8 Utvärdering av litteratur 

I denna del följer en utvärdering av den litteratur som primärt tillämpats i studien. Det 

främsta området som boken Hållbara affärer av Forsmark Karlsson och Östberg (2016) 
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berör är omställning mot ett hållbart arbete för företag samt de fördelar som medföljer. 

Boken tar även upp vad ett cirkulärt arbete innebär samt dess grundtankar. Detta är även 

något som behandlas i boken Vad är cirkulär ekonomi av Hedenmark och Frick (2016) 

som också använts som grund i denna studie. De båda böckerna är skrivna på ett sätt 

som ska inspirera till hållbart arbete samt en cirkulär ekonomi i företag. Forskarna i 

denna studie ville ha en mer generell information från litteratur, varför de mest säljande 

delarna valdes att sållas bort. Anledningen till att dessa böcker trots detta använts som 

underlag till studien var för att de innehöll uppdaterad och användbar information om 

olika begrepp inom hållbarhet. Böckerna har även lyckats med att beskriva omfattande 

och komplicerade ämnen som hållbarhet och cirkulär ekonomi på ett tydligt sätt. 
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3 Matsvinn, cirkulär ekonomi & styrning av hållbara 

företag 

 

I detta kapitel presenteras cirkulär ekonomi samt den styrning som medföljer utifrån en 

teoretisk referensram. Modeller och teorier från litteraturen är beskrivna och 

illustrerade för att visa hur matsvinn kan undvikas så långt det går. Detta kapitel 

kommer ligga som grund för studiens kommande empiriska undersökning.  

 

 

3.1 Cirkulär ekonmi 

Forsmark Karlsson och Östberg (2016) skriver att för att kunna skapa hållbara företag 

på riktigt gäller det för företag att ta ett helhetsansvar, men att det även är svaret på ett 

framgångsrikt företagande. De menar att företag skapar värde samt är framgångsrika 

genom arbetet med hållbarhetsfrågor jämfört med de företag som inte gör det. ”Den 

goda nyheten är att det inte finns någon motsats mellan lönsamhet och hållbarhet” 

(Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 

 

3.1.1 Varför hållbart arbete? 

Som nämnts tidigare i inledningskapitlet innebär hållbarhet och hållbart arbete dels 

aspekter som förknippas med ekologisk hållbarhet, men det innebär lika väl social- samt 

ekonomisk hållbarhet, alla dessa delar samverkar. Det handlar om att företagen tar ett 

helhetsgrepp mot ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt hållbart arbete.  

 

Forsmark Karlsson och Östberg (2016) argumenterar i sin bok Hållbara affärer att 

århundradets stora affärsmöjlighet är den hållbara utvecklingen. De beskriver att det 

finns många nya möjligheter och mycket att vinna för företag, inom alla branscher, som 

vågar satsa på hållbarhet. Författarna trycker även på att det är nu vi har chansen att 

göra en sådan omställning. Kunskapen, lösningarna och gemensamma globala 

överenskommelser finns (exempel på globala överenskommelser Europaparlamentet 

2017, Svenska FN förbundet 2017) och Forsmark Karlsson och Östberg lägger extra 

tonvikt på att förutsättningarna att göra skillnad på riktigt finns. De menar även att 

Sverige som land har goda förutsättningar för en sådan omställning. Politikernas syn på 

hållbart arbete har vänt från belastning till möjlighet. Som välfärdsstat är det viktigt att 
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ta ansvar och inta en ledande position för att agera förebild (Forsmark Karlsson & 

Östberg 2016).  

 

Att vi människor inte reagerar i högre utsträckning mot de hot som miljöpåverkan har 

på vår existens förklarar Forsmark Karlsson och Östberg (2016) beror på våra hjärnors 

funktioner och hur vi historiskt sett reagerar på hot. Direkta hot som snabba 

förändringar sätter i gång hjärnans alarmsystem, men små förändringar som sker över 

tid registreras inte på samma sätt. Författarna fortsätter förklara att trots att 

klimatförändringarna är livsavgörande reagerar vi inte lika starkt. Nya sätt att få igång 

vårt alarmsystem måste därför användas och ett exempel är att vända sig till forskningen 

menar Forsmark Karlsson och Östberg (2016). De styrker vetenskapens och 

forskningens betydelse genom att argumentera för att vetenskapen bör få en mer 

betydande roll i samhället. Om politiker, näringsliv och vetenskap har en jämvikt samt 

samverkan vid beslutsfattandet hade klimatförändringarna kunnat förhindras i högre 

grad redan tidigare. Vetenskapen visar kunskap och författarna menar att denna röst 

borde väga tyngre i samhället. Tillit och nära samarbete i beslutsfattandet mellan dessa 

tre grupper är något som författarna lägger tonvikt på (Forsmark Karlsson & Östberg 

2016). De nya kraven på hållbart arbete medför nya affärsmodeller. Detta är även 

sammankopplat med de höjda råvarupriserna och brist på resurser. Hyra, låna, byta eller 

dela är nya funktioner som kan implementeras och bredda en affärsmodell. Det hetaste 

just nu är att tillämpa en cirkulär ekonomi för att råda bot på problem kopplat till resurs- 

och miljöfrågor (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 

 

3.1.2 Vad är cirkulär ekonomi? 

Cirkulär ekonomi har blivit ett allt vanligare begrepp på senare tid enligt Forsmark 

Karlsson och Östberg (2016). Den ses som svaret på utmaningarna gällande 

resursförbrukning och miljö. En cirkulär ekonomi handlar om att jordens resurser inte 

exploateras och inspirationen kommer från naturen och dess egna sätt att ta hand om 

resurser och avfall. En cirkulär ekonomi är ett kretslopp (Forsmark Karlsson & Östberg 

2016). Till skillnad från en linjär produktkedja som innebär tillverkning – konsumtion – 

slut, kan en produkt produceras och utformas på andra sätt (B:Europaparlamentet 

Nyheter 2017). I den cirkulära ekonomin är tanken att avfall inte existerar (Forsmark 

Karlsson & Östberg 2016). Forsmark Karlsson och Östberg (2016) förklarar precis som 

Ellen MacArthur Foundation (2017) att dessa tankar inte är nya. Hedenmark och Frick 
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(2016) nämner på samma sätt att det har tidigare varit mer av en självklarhet att resurser 

nyttjas tills de inte längre går att nyttja. Nedan följer en beskrivning av den cirkulära 

ekonomins grunder samt en modell som är utformad utifrån Ellen MacArthur 

Foundation och illustrerar hur resurser bör nyttjas enligt den cirkulära ekonomin. 

Den cirkulära ekonomins grundtanke är att främja ett effektiv nyttjande av energi, 

biologiskt- och oorganiskt material. Energin som används vid exempelvis transport och 

produktion kommer från förnybar energi (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). Biogas 

är ett exempel som kan ersätta fossila bränslen för att utvinna förnybar energi och driva 

fordon. Biologiskt avfall från bland annat avlopp och livsmedelsindustrin ger energi 

genom rötning - naturens egna sätt att bryta ner avfall. Dessa typer av avfall kan även 

bli biogödsel, då sluts kretsloppet i naturen genom att nyttiga ämnen går tillbaka till 

jorden (Energigas 2017). De biologiska materialen är komposterbara och innehåller 

därför inga giftiga ämnen för att jorden ska kunna sköta nedbrytningsprocessen. Andra 

material, de oorganiska, som används nyttjas på ett effektivt sätt där reparation, 

återanvändning och återvinning är delar som läggs till i produktlivscykeln med 

funktionen att förlänga materialens liv (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 
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Figur 3.1: Cirkulär ekonomi av den biologiska delen -  med ursprung hämtat från Ellen 

MacArthur Foundation 2017. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-

economy/interactive-diagram (Hämtad: 2018-01-03) 

 

I ursprungsmodellen på Ellen MacArthur Foundations hemsida skiljs den biologiska 

och den tekniska delen åt. I den biologiska delen ingår exempelvis mat och 

naturmaterial som trä och bomull. Dessa fungerar som förnybara resurser i modellen. I 

illustrationen ovan finns endast den biologiska delen presenterad då studien fokuserar 

på livsmedel, som räknas till biologiska produkter. Dessa ska enligt den cirkulära 

ekonomins grundtanke kunna gå tillbaka in i systemet genom regenererande processer 

som exempelvis kompostering. I den tekniska delen, det oorganiska materialet, beskrivs 

metoder som återanvändning, reparation och återvinning för att kunna återställa samt 

förnya produkter, komponenter och material (Ellen MacArthur Foundation 2017), men 

ligger utanför denna studiens huvudfokus och är därför inte presenterad i modellen 
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ovan. Från stegen i tillverkning samt försäljning av produkter går dessa vidare till 

konsumenterna. Kunderna har även ett ansvar för att samla in material och produkter för 

att dessa ska kunna fortsätta cirkulera i cykeln. De produkter som fortsätter sin bana i 

den cirkulära ekonomin plockas isär till sina olika beståndsdelar för att repareras, nyttjas 

till något annat eller utvinna fibrer som kan användas på nytt. Det som blir över från 

detta steg går antingen till en nedbrytningsprocess som görs av naturen och det som inte 

kan brytas ned förädlas till biogas och på så sätt kan man utvinna förnyelsebar energi. 

Från nedbrytningsprocessen regenereras biologiskt material då näringen som gått 

tillbaka i jorden ger ny växtkraft. Materialen och råvarorna samlas in för att på nytt 

producera färdiga varor (Ellen MacArthur Foundation 2017).  

 

Den cirkulära ekonomin handlar kort och gott om effektivt nyttjande av resurser med en 

strävan om att alla råvaror som används är förnybara. Forsmark Karlsson och Östberg 

förklarar en cirkulär ekonomi som ”från vagga till vagga istället för från vaggan till 

graven som dagens linjära ekonomi ofta innebär” (Forsmark Karlsson & Östberg 

2016:75). Författarna förklarar att en cirkulär ekonomi blir viktig i takt med en växande 

befolkning och för att kunna skapa en god levnadsstandard för alla. Trots att det är en 

modell som berör produktion och hållbar utveckling innebär den cirkulära ekonomin 

även utformningen av nya affärsmodeller (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 

 

3.1.3 Ekonomiska aspekten i cirkulär ekonomi 

Den ursprungliga betydelsen av ordet ekonomi är ”att hushålla med knappa resurser” 

(Forsmark Karlsson & Östberg 2016:100), något som tappat sin betydelse i det moderna 

samhället. Ordet ekonomi associeras i dagens konsumtionssamhälle snarare till 

kostnadseffektivitet, där låga kostnader i produktion eftersträvas, istället för 

resurshållning. I samhället har utvecklingen präglats och styrts av ekonomisk 

vinstmaximering samt tillväxt. Det är grunden till att det hållbara arbetet inte 

prioriterats. Det har länge kännetecknats av ett kortsiktigt synsätt. Under 

industrialismen fick den linjära ekonomin fart. Avfall ansågs vara något som naturen 

tog hand om och resurserna var oändliga. Fler länder har haft möjligheten att haka på 

den linjära ekonomin men föroreningarna blir allt större. Ekonomi är samtidigt ett 

centralt begrepp i företag och är en grundförutsättning för företagens fortsatta 

överlevnad. Lönsamma företag är byggstenarna i välfärdssamhället (Forsmark Karlsson 

& Östberg 2016).  
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Forsmark Karlsson och Östberg anser att lösningen är en annan syn på de klassiska 

affärsmodellerna för att företag idag ska kunna göra en omställning mot hållbarhet. De 

fortsätter med att argumentera för den cirkulära ekonomin som ett väsentligt redskap för 

att förändra affärsmodellerna. På hemsidan för Ellen MacArthur Foundation beskrivs 

den cirkulära ekonomin som ett koncept som erkänner vikten av den ekonomiska 

aspekten. Att ekonomin behöver fungera, för individer, små företag som för stora 

företag samt på global nivå och lokalt (Ellen MacArthur Foundation 2017). Både 

intäkts- och kostnadssidan kan dra fördelar av ett hållbart arbete menar Forsmark 

Karlsson och Östberg (2016). Författarna argumenterar för att hållbart arbete är lönsamt 

genom att det lockar kunder, investerare och medarbetare som i sin tur skapar intäkter. I 

ljuset av den klassiska definitionen av ekonomi strävar dessutom hållbarhet mer åt 

hushållning av resurser och blir därigenom kostnadseffektivt. Stora kostnadsbesparingar 

finns att vinna för företag som anammar ett hållbart arbete genom exempelvis cirkulära 

flöden och resursbesparingar. Innovation är en del av ekonomisk hållbarhet där nya 

resurseffektiva lösningar eftersträvas samt att göra långsiktigt hållbara investeringar 

(Forsmark Karlsson & Östberg 2016).  

 

För att styrka argumentet att företag som arbetar med hållbarhetsfrågor kan dra stora 

fördelar refererar Forsmark Karlsson och Östberg till studier gjorda av Robert G. Eccles 

där företag som arbetar med hållbarhetsfrågor jämförts med företag som inte gör det. 

Studien, som främst är riktad mot stora företag, visar att de som arbetar med hållbarhet 

presterar bättre i ekonomiska resultat, börsvärde och nöjda kunder (Eccles et al. 2012). 

 

3.1.4 The Blue Economy 

Ekonomen, professorn och entreprenören Gunter Pauli grundade 2004 begreppet The 

Blue Economy. På samma sätt som den cirkulära ekonomin vill The Blue Economy 

använda resurser mer effektivt. Forsmark Karlsson och Östberg förklarar att 

råvarupriser ökar och fler företag börjar leta nya sätt att minska sin resursförbrukning. 

Då ändliga resurser minskar och tar slut höjs priserna på dessa råvaror därefter 

(Forsmark Karlsson & Östberg 2016). Pauli talar för en ekonomi som går från 

massproduktion till lägsta tänkbara kostnad. Han menar att företag kan samarbeta med 

andra företag för att undvika att resurser används på ett icke effektivt sätt och istället 

uppnå en optimal resursförbrukning (Hedenmark & Frick 2016). Även Forsmark 
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Karlsson och Östberg (2016) nämner leverantörssamarbeten som ett långsiktigt och 

hållbart sätt för denna typ av utveckling. Det har en positiv inverkan på såväl företagen 

som samhället i stort då det skapar fler arbetstillfällen och sänker resurskostnader. 

Dessa samarbeten sker på samma sätt som olika livsformer samverkar i naturen 

(Hedenmark & Frick 2016).  

 

”Möt grundläggande behov med vad som finns till hands. Introducera innovationer 

inspirerade av naturen. Skapa fler nyttor, inklusive arbetstillfällen och socialt kapital. 

Erbjud mer med mindre: Detta är Blue Economy.” – Gunter Pauli (Hedenmark & Frick 

2016:24). 

 

3.1.5 ”Mer bra” istället för ”mindre dåligt” 

Ett designkoncept och produktcertifiering som också vuxit fram från idéerna kring 

cirkulär ekonomi är Cradle to Cradle som utvecklades av kemisten Michael Braungart 

och arkitekten William McDonough. Konceptet fokuserar på designlösningar som gör 

gott för såväl ekonomi, ekologi och hälsa samt har positiva effekter på de ekologiska 

fotavtrycken (Hedenmark & Frick 2016). Forsmark Karlsson och Östberg (2016) 

förklarar att cirkulära designlösningar är till för att möjliggöra ett längre och slitstarkt 

liv för produkter. Filosofin som Cradle to Cradle bygger på är att använda ord som ”mer 

bra” istället för ”mindre dålig” vid olika hållbarhetsfrågor. Detta för att inspirera till att 

nå hållbarhetsmålsättningar. Cradle to Cradle menar att tillväxt inte behöver vara 

negativt för miljö och hälsa så länge deras värderingar genomsyrar företagets mål mot 

positiva ekologiska fotavtryck. Deras designprinciper bygger på processer som gör att 

produkterna kan cirkulera i två olika kretslopp, ett för konsumtionsprodukter och ett för 

tjänsteprodukter (Hedenmark & Frick 2016). 

 

3.1.6 Cirkulär värdekedja 

Hedenmark och Frick (2016) förklarar en värdekedja som en process som tillför värde 

till produkter under bearbetning. I värdekedjan ingår delar som är direkt kopplat till den 

egna verksamheten, exempelvis: tillverkningsprocesser, råvaror och avfallshantering. 

Det ingår även andra bitar som ofta sker i samarbete mellan olika företag bland annat 

transport, leverantörer och återförsäljare (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). En 

cirkulär värdekedja beskrivs vidare som en förlängning av denna process, där det 

handlar om att utforma värdekedjor som förlänger produktens livscykel och bibehåller 



  
 

33 

dess kvalité, vilket resulterar i lönsamhet. Dessa värdekedjor utgörs av olika processer, 

återskapande designlösningar samt affärsmodeller som bidrar till välstånd både i 

företaget och samhället utan att äventyra jordens begränsade resurser eller ekosystemets 

förmåga (Hedenmark & Frick 2016). Ett exempel på detta är Lantmännen med deras 

paroll: ”Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord” (Lantmännen 2017) och beskriver 

på deras hemsida att de arbetar cirkulärt för att kunna leva upp till mottot och kunna ta 

ansvar i alla delar av ledet.  

 

Den cirkulära ekonomin menar att bevarandet av resursernas kvalité ökar dess värde 

genom hela värdekedjan vilket har en positiv inverkan på lönsamheten. Produkternas 

värde ökar främst av smart design på produkter och produktionssystem genom 

designlösningar, rena materialflöden som inte inkräktar på miljö och hälsa samt 

energieffektiva transporter. Genom att väva in värden i produkterna kommer dess 

kvalité bibehållas eller öka men då krävs att alla inblandade aktörer i produktens 

livscykel värnar om detta (Hedenmark & Frick 2016). Forsmark Karlsson och Östberg 

(2016) rapporterar att företag har blivit bättre på att ställa krav om hållbarhet vid 

upphandlingar. De tar ansvar för hela värdekedjan genom att exempelvis ställa krav på 

leverantörer, det är en strategi för att stärka företagets hållbarhetsprofil (Forsmark 

Karlsson & Östberg 2016). 

 

Den cirkulära ekonomin kräver cirkulära affärsmodeller som visar hur företag skapar, 

levererar och fångar värde samtidigt som de värnar om och återställer jordens resurser. 

Genom omställningen till en cirkulär affärsmodell i stora världsomfattande företag som 

exempelvis IKEA signalerar de ut till andra företag att det bidrar till både lönsamhet och 

värdeskapande (Hedenmark & Frick 2016). Forsmark Karlsson och Östberg (2016) 

skriver att de stora företagen har gått i spetsen i frågan och som resultat av detta har 

även fler medelstora och mindre företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Börsnoterade 

företag har även de alltmer börjat engagera sig i hållbarhetsfrågor. År 2017 inträdde en 

ny redovisningslag för stora företag som innebär krav på hållbarhetsredovisning där 

exempelvis nyckeltal som lätt kan kopplas till mätning av hållbart arbete används (far.se 

2016). Hållbarhetsredovisningen kan antingen vara integrerat i företagets redovisning 

men kan dels redovisas separat (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 
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3.2 Styrning mot cirkulär ekonomi 

I denna del av kapitlet kommer först en redogörelse för styrningen och dess begrepp 

överlag, sedan presenteras olika typer av styrning. Vidare leder detta in på styrning mot 

cirkulär ekonomi. 

 

3.2.1 Styrtriangeln 

Styrning är ett avancerat begrepp som är svårt att definiera. För att ge ett brett 

perspektiv på styrbegreppet i en allmän benämning visar Andersson (2015) människans 

centrala roll i interaktionen mellan situation, strategi och styrning genom en modell, 

styrtriangeln. Modellens figur är en triangel där orden styrning, situation och strategi 

fyller ut varsitt hörn. Människan är placerad i mitten av figuren eftersom denne utgör 

styrningens viktigaste del. Modellen kombinerar människans egna intresse tillsammans 

med dennes vilja att vara med och medverka för att företaget ska nå sina mål, vilket 

framhäver betydelsen av mål och mått som är av icke-finansiell karaktär. Begreppen 

situation och strategi finns med i modellen eftersom dessa är starkt sammankopplade till 

styrning. Situation är ett tillfälles specifika omständigheter medan strategi är företagets 

tankar kring mål och hur de ska agera för att uppnå dessa. Styrning är de åtgärder som 

företaget tar till för att nå måluppfyllelse vilket kräver hänsynstagande till strategin och 

de villkor som situationen erbjuder. Styrning, situation och strategi måste hela tiden 

anpassas till varandra med grund av människan och dennes sociala kontext (Andersson 

2015). 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att alla företag är utformade på olika sätt och har olika 

förutsättningar. Det finns inte ett förfarande som är bäst lämpligt i alla företag och 

situationer utan det krävs en situationsanpassad styrning. Ett synsätt som talar för 

styrning som anpassas till olika situationer och förutsättningar kallas contingency. 

Verksamhetens strukturer, processer och handlande utformas för att anpassas till 

företaget och dess specifika förhållanden (Andersson 2015). 

 

3.2.2 Formell-, informell- och informativ styrning 

Styrning kan ske formellt, informellt samt informativt. Den formella styrningen utgörs 

av regler, koder och andra medel för att mäta företagets prestationer samt reglera de 

olika ansvarsområdena (Nilsson & Olve 2013). Enligt Andersson (2015) kännetecknas 

den formella styrningen av en strategisk plan med tydlig inriktning mot ekonomiska 
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mål. Den informella styrning är mjukare där utrymme för kreativitet och egna initiativ 

ges till de anställda. I den informella styrningen läggs fokus på att implementera 

betydelsefulla mål och värderingar i företaget som genom förtroende, bra 

kommunikation samt kompetensutveckling bidrar till engagemang hos de anställda 

(Andersson 2015). Styrning kan även ske genom dialoger, information och utbildning 

vilket refererar till den informativa styrningen. Denna typ av styrning sker genom att 

företag som exempelvis har ett aktivt hållbarhetsarbete utbildar och informerar 

medarbetare kring hållbarhetsfrågor, vilket styr de mot samma hållbarhetsmål (Nilsson 

& Olve 2013). 

 

3.2.3 Processtyrning 

Styrning kan även ske genom processer. En process förklaras enligt Andersson (2015) 

som en cirkulerande kedja med integrerade aktiviteter som är värdeskapande för 

kunden. Aktiviteterna är återupprepande vilket förklaras genom att processen är 

kontinuerlig. I debatten kring styrning framhävs allt oftare processtyrning med fokus på 

kund och personal. Grundtanken är att gå ifrån den formella styrningen mot en mer 

informell styrning. Processtyrning innebär att man visualiserar resursanvändning samt 

kundvärde. När dessa aspekter synliggörs skapas en medvetenhet, vilket är centralt för 

att en förändring ska vara möjlig. Kundvärde uppfylls då varan som levereras av 

företaget innehåller produktattribut som värdesätts hos kunden. Produktattribut erhålls 

genom företagets aktiviteter och kan vara av både materiell- och icke-materiell karaktär. 

Exempel på produktattribut är service, råvaror, design och miljö (Andersson 2015).  

 

De tre begreppen kundvärde, produktattribut samt aktivitet är integrerade med varandra 

och väsentliga för att förstå vad som skapar värde. Om företag lyckas med att urskilja 

kundvärde samt överföra det till produktattribut och därigenom verkställa aktiviteter 

med ett starkt kundvärde har de stor potential att bli konkurrenskraftiga (Andersson 

2015). 

 

3.2.4 Styrning genom en hållbar omställning 

Enligt Forsmark Karlsson och Östberg (2016:44) är slit-och-släng-eran passé. 

Författarna argumenterar för att det behövs nya sätt att äga och konsumera på samt ett 

nytt sätt att tänka för att kunna genomföra en sådan omställning. Författarna beskriver 

tre grupper i samhället som påverkar omställningen mot ett hållbarare samhälle. 
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Politikerna påverkar genom att formulera ramverk och mål för samhället medan 

näringslivet beskrivs som den grupp som har det tyngsta ansvaret gällande själva 

genomförandet av hållbart arbete. Företagen ansvarar för den påverkan som 

verksamheten bidrar till i miljön samt på människor. Den grupp i samhället som både 

näringsliv och politiker kommer att följa efter är konsumenterna. De har stor makt 

genom att efterfrågan på utbudet gör att de andra två grupperna tvingas följa efter. 

Författarna förklarar vikten av att konsumenter gör aktiva val som en form av 

ställningstagande. I hopp om att sälja produkter och tjänster samt önskan att vinna röster 

följer politiker och näringsliv konsumenternas efterfrågningar (Forsmark Karlsson & 

Östberg 2016:48). Nedan presenteras metoder som företag kan använda i omställningen 

mot en hållbar verksamhet. 

 

3.2.5 ABCD-hållbarhetsmodell 

En modell som kan appliceras i ett företag som strävar mot hållbarhet och vill styra 

besluten i rätt riktning är ABCD-modellen. Där det första steget, A, är att implementera 

ett samförstånd inom företaget kring begreppet hållbarhet och dess innebörd. B som är 

nästa steg i modellen är att identifiera olika flöden och processer i företaget för att se 

hur det ligger till i dagsläget jämfört med en cirkulär modell. I C-steget skapas en 

framtidsbild om hur företaget bör se ut för att säkerställa en hållbar utveckling. Det är 

även i det tredje steget som den cirkulära ekonomi kan användas som en ram för 

företagets framtidsbild. Till sist utgör D-steget en gap-analys mellan B och C. Gap-

analysen utvecklas till en strategi om hur företaget ska agera för att gå från B till C 

(Hedenmark & Frick 2016). 

 

3.2.6 Modell för företag i omställning mot hållbarhet 

Forsmark Karlsson och Östberg (2016) presenterar en modell med syfte att vägleda 

företagen i omställning och integrering av hållbara aspekter i verksamheten. Det första 

steget innebär ett ”hållbart ställningstagande”. Etik och företagskultur är huvudfokus i 

detta inledande steg. En stark kultur och etisk inriktning ger medarbetare och ledare ett 

ramverk för att veta i vilken riktning handlingar bör leda för att kunna nå målen. Det 

fungerar som en inre kompass. Författarna menar att hållbara företag kretsar runt viljan 

att vilja göra ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt goda val och verksamheten 

genomsyras av denna typ av företagskultur. Att ansluta företaget till certifieringar eller 

konventioner är ett tydligt sätt att visa vad företaget strävar efter (Forsmark Karlsson & 
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Östberg 2016), då certifieringsstandarder är något som företag själva kan välja att 

ansluta sig till. Dessa standarder är inget tvång, i motsats till exempelvis olika 

regleringar som måste följas (Nilsson & Olve 2013).  

 

En hållbarhetsstrategi uppmanas att formuleras av Forsmark Karlsson och Östberg 

(2016) i deras omställningsmodell. Den bör med fördel vara tydlig och lätt att förstå 

menar författarna. Vidare beskriver de att den bör innehålla en plan för hela 

värdekedjan. Om alla delar i verksamhetsmodellen får en översyn samt en värdering i 

hur den nya hållbara strategin ska påverka dessa, blir det synligt vart justeringar behövs 

göras i verksamheten. Det blir också synligt i vilka delar av verksamheten som arbetet 

med hållbarhet bör starta. Författarna bakom modellen beskriver utifrån egna 

erfarenheter att när en omställning mot hållbart arbete sker berörs tillslut mer eller 

mindre hela företaget, det beror på att hela företaget bör gå mot samma håll för att nå 

gemensamma mål. När själva hållbarhetsstrategin implementeras i företaget påbörjas 

arbetet med att få med alla medarbetare mot en ny hållbar inriktning, vilket är en stor 

utmaning enligt Forsmark Karlsson och Östberg (2016).  

 

Forsmark Karlsson och Östberg förklarar att tidsaspekten är viktig. Omställningen 

innebär ett omfattande arbete och därför sker den med fördel stegvis, låt det få ta tid 

menar de. Stora och drastiska förändringar kan lätt misslyckas. Att starta med ett par 

förändringar i utvalda delar i företaget för att sedan gå vidare till andra delar, samt att 

testa sig fram och se verksamhetens kapacitet i olika förändringar anser författarna vara 

bra tillvägagångssätt i omställningen. Oberoende av i vilket skede företagen påbörjar 

omställningen är målet att skapa hållbara företag, företag som är hållbara på riktigt 

menar Forsmark Karlsson och Östberg. Modellen bygger på olika steg men författarna 

är noga med att förklara att i verkligheten sker förändringen iterativt: successivt och i 

omgångar (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 

 

3.3 Matsvinn i livsmedelsbutiker 

Nedan presenteras hantering av avfall genom bland annat avfallshierarkins trappsteg för 

att ge teoretiska belägg på hur matsvinn i livsmedelsbutiker kan reduceras och 

förebyggas. 
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3.3.1 Avfallshierarkin – fem trappsteg för avfall 

EU har tagit fram ramdirektiv för hur avfall ska hanteras. Dessa direktiv är antagen i 

den så kallade ”miljöbalken” som är en miljölagstiftning i Sverige. För att illustrera hur 

avfallet ska tas om hand om har en modell som kallas för ”Avfallshierarkin” eller 

”Avfallstrappan” tagits fram. I hierarkin finns fem steg och syftar till en 

prioriteringsordning, ju högre upp i hierarkin eller på trappan avfallet kan tas om hand 

om desto bättre ur miljöhänsyn. Avfallshierarkins syfte är att förebygga avfall, vilket 

innebär att minska på farligt avfall samt produkter, minska negativa effekter som avfall 

medför men främst för att minska på den totala mängden avfall (Regeringen 2016). 

Enligt Naturskyddsföreningen är återvinningen god i Sverige, vi är bra på att återvinna, 

men konsumtionen ökar vilket medför en ökning i tillverkning av produkter samt avfall. 

Naturskyddsföreningen beskriver att avfallshierarkin kan hjälpa till att minska på 

avfallet genom att arbeta för att kliva upp ett steg i trappan och genom det bli ännu 

bättre (B:Naturskyddsföreningen 2015). Nedan presenteras avfallshierarkin och dess 

olika steg. Modellen är hämtad från Naturskyddsföreningens hemsida för att illustrera 

hierarkin och de åtgärder som kan vidtas för att minska och behandla avfall på olika 

sätt. 

 

 

Figur 3.2:”Avfallstrappan” direkt hämtad från Naturskyddsföreningen 2015 Illustration: 

Sofia Liljander. https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-avfallstrappan 

(Hämtad:2017-12-15) 

 

Högst upp i hierarkin finns det som främst bör eftersträvas vilket är att deponera så lite 

som möjligt. Det handlar om att förebygga och att minimera mängden avfall. Genom 

minskad konsumtion, exempelvis tänka igenom köp eller se om det finns andra 

alternativ, samt att producera produkter med få resurser kan jordens resurser besparas. 

Det kan även förhindra spridning av farliga ämnen. Nästa steg i hierarkin är att 
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återanvända. Genom second hand, välgörenhet och köpa begagnat kan produkternas 

liv förlängas och användas istället för att kasseras. Följande beskrivs att återvinna är en 

åtgärd om återanvändning inte är möjligt. Sopsortering, kompostering samt pantning av 

burkar och flaskor är exempel som möjliggör att material kan behandlas och användas 

på nytt. Det fjärde steget, näst längst ner i avfallshierarkin, innebär att de material som 

inte går att återvinna återvinns på annat sätt, det görs genom att det förbränns för att 

utvinna energi ur detta. Energin används bland annat till värme och el. Den sista 

utvägen som bör förhindras i största mån är att deponera och bortskaffa, det blir till 

avfall och läggs ofta på hög exempelvis på soptipp och är det lägsta steget i 

avfallshierarkin (B:Naturskyddsföreningen 2015, Statistiska centralbyrån 2016). 

 

3.3.2 Välgörenhet för att minska matsvinn 

Sedan 1960-talet har EU haft en gemensam jordbrukspolitik som hanterar viktiga 

samhällsfrågor. Aktuella problemen berör dagens livsmedelssystem som bidrar till 

matsvinn, den bristande balans som råder i näringskretsloppet samt produktionen av 

ohälsosam mat (Hedenmark & Frick 2016). Matsvinnet är beräknat till 89 miljoner ton 

per år i EU i dagsläget och det beräknas stiga till 126 miljoner ton år 2020 om det inte 

sker någon förändring. I livsmedelsindustrin uppgår matsvinnet till 230 000 ton varje år 

och en åtgärd som gjorts är satsningen med så kallade Social Supermarkets. Det är 

livsmedelsbutiker som säljer överskottsmat till ett lägre pris vilket fyller flera syften 

(Hedenmark & Frick 2016). I Sverige finns en liknande satsning från Stockholm 

stadsmission som kallas för “Matmissionen”, men med skillnaden att 

livsmedelsbutikerna skänker produkter som inte går att sälja i butik. Genom att 

produkter doneras från butiker kan dessa tas tillvara på och sedan köpas till ett 

förmånligt pris av kunder i ekonomisk utsatthet (Stockholms stadsmission 2017). Varor 

som annars hade blivit matsvinn får en andra chans samt att människor med en limiterad 

ekonomi får bättre förutsättningar att handla mat (Hedenmark & Frick 2016, 

Stockholms stadsmission 2017). 

 

 

 

 

 

 



  
 

40 

4 Praktiska fall för hur matsvinn motverkas 

 

I följande kapitel presenteras information från intervjuer samt från tidigare studier som 

undersökt ämnesområdet. Inledningsvis finns en kort presentation av det företag som 

ställt upp på intervjuer till denna studie. Kapitlet är indelat efter de olika 

undersökningsområden som kopplats från den teoretiska delen. En insikt av hur 

företagen arbetar kommer därför presenteras under respektive område. Detta kapitel 

kommer att analyseras i följande kapitel och jämföras med teorier.  

 

 

I denna studie har en intervju med Martin Ekman genomförts. Han äger sedan 2001 ICA 

kvantum i Landvetter tillsammans med sin syster Malin Bergman. Butiken har vunnit 

många priser för sitt framgångsrika arbete där de ständigt arbetar i riktning mot en bättre 

miljö och hållbar framtid (A:ICA 2017). Studien består även av en intervju med Anna 

Billing som år 2007 startade projektet Resurskocken på ICA kvantum Tuna i Lund. 

Projektet pågår än idag och startade som en åtgärd för att minska matsvinn i butiken 

samt för att främja miljöarbetet  (B:ICA 2017).  

 

I denna studie har tidigare forskning från olika projekt utförda av Svenska 

lantbruksuniversitetet använts. I Svenska lantbruksuniversitetets projekt om minskat 

matsvinn har Axfoods butikskedja Willys deltagit som samarbetspartner. De fynd som 

undersökningarna visar har varit till användning i denna studie. Olika tillämpningar och 

lösningar från verkliga projekt har visat exempel på de svårigheter och lösningar som 

finns i livsmedelsindustrin, främst i livsmedelsbutiker, för att minska på 

livsmedelssvinn (Strid 2013). 

 

En intervju har även genomförts med en av grundarna till  IT-företaget Whywaste vid 

namn Sebastian Höglin Thordén. Whywaste arbetar för att minska svinn i 

livsmedelsbutiker och tillhandahåller digitala lösningar för att de lättare ska kunna 

identifiera produkter som närmar sig sitt bäst-före-datum. De butiker som använder 

systemet får en daglig lista på de produkter som går ut i datum de kommande dagarna 

och som de kan ta till vara på i tid (Whywaste 2017). 
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Intervjuperson Befattning & företag Intervjugenomförande 

Anna Billing Grundare projektet Resurskocken – 

ICA Kvantum Tuna i Lund 

Telefon 

Martin Ekman Butikschef – ICA Kvantum 

Landvetter 

Telefon 

Sebastian Höglin 

Thordén 

En av grundarna - Whywaste Mail 

 

Figur 4.1: Intervjuer och genomförande 

 

4.1 Cirkulär ekonomi i livsmedelsbutiker 

Martin Ekman, ICA-handlare på Kvantum i Landvetter, förklarar på frågan hur han ser 

på hållbarhetsarbetet i butiken att de tar ett steg mot en hållbar riktning hela tiden. Han 

berättar att i varje val försöker de ta ett så hållbart beslut som de kan. Ekman berättar att 

arbetet med hållbarhetsfrågor i butiken nu främst fokuseras på att sänka 

energiförbrukningen. Kylar, frysar, ny belysning och efter det se över ventilationen i 

butiken för att minska energiförbrukningen. Ekman förklarar att nya regler för kylar 

infaller år 2020 och dessa behöver därför bytas ut samt att belysning byts ut till LED-

lampor i butiken som mer energisnåla alternativ. Han anser inte det försvarbart att byta 

ut och slänga saker som redan finns, det är inte hållbart menar han och är anledningen 

till att det hållbara arbetet sker successivt och tar ett steg i taget. De pågår även ett 

ständigt arbete för att minska matsvinn och hur de slänger avfall förklarar han.  

 

Ekman förklarar att hållbart arbete i de flesta fall är ekonomiskt lönsamt vid frågan hur 

han ser på sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet. De nya reglerna för kylar till år 

2020 som inneburit att de bytt ut de gamla till nya mer energieffektiva förklara Ekman 

att han först efter kanske 15 år har tjänat in dem igen. Han förklarar att det inte är så 

lönsamt men tillägger att det är ett bra val ur miljösynpunkt. Den nya belysningen med 

LED-lampor anser han ge en avkastning som de kan tjäna in på endast tre år. Visst kan 

de delar som är både lönsamma och miljövänliga endast väljas att implementeras i 

företaget, men Ekman menar att ibland måste även andra delar som inte är lika 
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lönsamma väljas. Han förklarar att på det sättet som de arbetar går det plus minus noll i 

totalen men han anser att det är hållbarhet som är framtiden. Att de redan gjort hållbara 

val och att butiken satsar på hållbarhet leder till att externa intressenter kan se det om 

verksamheten skulle bli granskad, vilket Ekman anser är väldigt bra.   

 

Projektet Resurskocken, på ICA Kvantum Tuna i Lund, innebär att maträtter tillagas 

varje dag i butiken av främst livsmedel som närmar sig sitt bäst-före-datum men även 

av inköpta varor för att få måltiderna kompletta. Maträtterna säljs sedan över disk som 

matlådor och butiken säljer upp mot 300 stycken om dagen. Det är en åtgärd för att 

minska på svinnet och genom förädling förlängs produkternas livslängd samt skapar 

intäkter av livsmedel, som annars hade kasserats. Anna Billing som grundade 

Resurskocken förklarar att hon innan projektets start inte hade någon erfarenhet inom 

livsmedelsindustrin. Istället kom hon i kontakt med arbetet via hennes man som drev 

butiken. Resurskocken blev en lösning på den höga andelen matsvinn som orsakade 

instabilitet i ekonomin. Som tur var insåg hennes man att projektet var värt att satsa på, 

annars hade det inte gått förklarar Billing.  

 

Billing förklarar att den största förändringen med Resurskocken är att det medfört en 

omställning i hela butiken. Hon menar att det handlar om en mental omställning. 

Liknande beskrivning framkommer i en av studierna från Sveriges lantbruksuniversitet 

där Mikael Hernant, forskare Handelshögskolan Stockholm, intervjuas (Strid 2013). 

Studien beskriver hur svinnet av frukt i butiker påverkas av kampanjer. Kampanjer ses 

som ett sätt för butikerna att öka försäljningen. Enligt Hernant gör många 

livsmedelsbutiker misstaget att de köper in stora mängder av kampanjvaror för att 

minimera risken att det inte säljs slut men samtidigt köper de in samma mängd som de 

brukar av de andra varorna. I slutändan blir det varor över från både kampanjerna och 

de ordinarie varorna som sedan kasseras. De ekonomiska effekterna av detta menar 

Hernant är att bruttovinsten visar på ett underskott av kampanjvaror, troligtvis har 

handlare missat denna effekt. Insikten av verkligheten anser Hernant är det viktigaste 

och förklarar att det mentala förhållningssättet är det som kan förändra negativa effekter 

(Strid 2013).   

 

Sebastian Höglin Thordén som är en av grundarna till företaget Whywaste förklarar vid 

frågan hur affärsidén uppkom att de hade upptäckt problemet med matsvinn och ville 
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agera för att göra skillnad. Han fortsätter med att de ville arbeta mot ett hållbart 

samhälle och att matsvinn även kostar mycket pengar. Den ekonomiska och hållbara 

aspekten drar åt samma riktning vilket gör det än mer spännande menar han. Whywaste 

vision är att hela världens matsvinn ska bli noll, varför deras nästa mål är att expandera 

internationellt då de i dagsläget främst är verksamma i Sverige. 

 

4.1.1 Förutsättningar för cirkulär ekonomi i livsmedelsbutiker 

Billing berättar att när resurskocken startade för 10 år sedan var ämnet hållbarhet inte 

lika självklart som det är idag. Det som var avgörande för genomförandet av projektet år 

2007 var den stora mängd svinn som butiken handskades med samt att Billings man 

som är ägare till butiken ville genomföra idén. Hon fortsätter förklara att för 10 år sedan 

ville handeln inte visa upp sin baksida. Det skrevs inga reportage om de utmaningar 

branschen stod inför utan allt skulle framstå som perfekt utåt sett. Idag har trenden vänt 

menar Billing. Att vilja se problemen är en viktig förutsättning för att kunna arbeta med 

dem och förändras anser hon. Glenny Särnström intervjuades i en studie utfärdad av 

Sveriges lantbruksuniversitet (Strid 2013) och arbetar som återvinningsansvarig i 

butiker som ingår i Willys butikskedja. Han säger att fakta som framkommer genom 

forskning är till stor nytta för att förstå samband i försäljning och svinn, exempelvis hur 

en kampanj på en vara påverkar försäljningen av andra varor. Genom fakta kan arbetet 

för att förslagsvis optimera inköpsbeställningar utvecklas (Strid 2013). 

  

Ekman menar att hållbarhetsarbetet hänger mycket på eget initiativ. Det är 

butikscheferna som förfogar över vad som ska ske ute i butikerna även om de tillhör 

ICA. Fördelen enligt Ekman är att han kan få förslag på vad som kan göras från ICA-

centralen men att det utöver detta hänger på den egna handlingskraften. Det är vi som 

driver utvecklingen åt den riktning vi vill menar han. 

 

4.2 Styrning av cirkulär ekonomi i livsmedelsbutiker 

Resurskocken leds genom att medarbetarna ges viss frihet att agera på ett flexibelt och 

ansvarsfullt sätt. De ansvariga på de olika avdelningarna får se över varor med kort 

datum som de lämnar in till kocken. Då ser de även över om det måste ske någon 

förändring i planeringen av inköp för att minimera risken av produkter med korta datum 

i framtiden. Kocken får agera flexibelt för att få ihop kompletta matlådor av de 

produkter som finns tillgängligt för dagen. Billing beskriver att hon hoppar in i butiken 
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vid behov och då framförallt när förändringar ska ske. Det finns inget syfte med att 

ständigt vara närvarande och kontrollera allt som görs menar hon. Billing fortsätter 

förklara att alla medarbetare är väl medvetna om projektet och dess syfte efter dessa 10 

år som det pågått.  

 

Styrning av verksamhet genom att nå upp till vissa certifieringar och dess standarder är 

något som de arbetar med på ICA Kvantum i Landvetter. De är både Svanen-märkta och 

KRAV-certifierade (C:ICA 2017). Vad Svanen- och KRAV-certifieringarna betytt för 

butiken förklar Ekman att Svanen-märkningen varit viktig för att visa att de har ett 

framtidsmål. Han beskriver att kraven för att få behålla Svanen-certifikatet höjs hela 

tiden, de blir svårare och svårare. Ekman förklarar att det finns något som kallas för 

”ICA-handlare för miljö”, vilket är ICAs egna hållbarhetsprogram som ska fungera som 

stöd till handlarna och deras miljöarbete i butiken (D:ICA 2017). Han ser ingen 

anledning till att gå med där när Svanen-certifikatet har högre nivå på hållbara 

standarder än de som ställs i ”ICA-handlare för miljön”. Ekman vill fortsätta kämpa för 

att klara av Svanen-certifikatet om han kan och av den anledningen vill han inte sänka 

nivån på det hållbara arbetet. Han anser att de har varit dåliga på att visa för 

allmänheten att de är Svanen-certifierade och tillägger att han inte sett någon direkt 

utväxling på grund av Svanen-certifikatet. KRAV-certifieringen är något som de har 

varit bättre på att marknadsföra. Ekman förklarar att de måste ha en KRAV-certifiering 

för att få sälja produkter som frukt och grönsaker med KRAV-märkningar i butiken. 

Kunderna uppskattar att de arbetar med KRAV och är anledningen till att det 

marknadsförts mer. Certifieringen är ett sätt att kunna erbjuda kunderna det utbudet och 

möta efterfrågan förklarar Ekman. 

 

I och med projektet resurskocken har butiken satt in extra resurser. Billing förklarar att 

innan projektet startade hade de endast två kallskänkor och i dagsläget har de en till två 

kockar samt fem kallskänkor. Det har de bland annat finansierat med att göra egna 

sallader i butik istället för att köpa in färdiggjorda. När hon får frågan om projektet 

inneburit ekonomisk lönsamhet svarade hon att det har varit lönsamt för deras del men 

att det är något som ofta misstolkas. Hon menar att de inte tjänar pengar på projektet 

utan att de använder pengarna för att förebygga matsvinn. Pengarna har gått till 

personalkostnader, byggnation av ett nytt kök i butiken samt för att finansiera häftiga 

matprylar. Billing menar att det är de mjuka värdena som är viktigast för dem och som 
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har varit deras vinst i och med projektet resurskocken. Det handlar om butikens rykte, 

vad det luktar när man besöker affären, att det finns en kock som man kan ställa frågor 

till, färskvaruavdelning i kombination med ett kök samt att det erbjuds bra råvaror. Det 

är dessa värden som är de mest betydelsefulla för oss förklarar hon. 

 

4.2.1 Omställningen i företaget 

Ekman förklarar att det sker ett ständigt arbete för att ta steg i rätt riktning. Han 

beskriver att processen inte innebär några omvälvande förändringar. Det viktigaste är att 

i varje val tas beslut som har en så hållbar inriktning som möjligt. Vid införandet av 

Resurskocken berättar Billing att omställningen upplevdes som mer omfattande. Dels 

var synen på det hållbara arbetet annorlunda när de startade projektet mot hur det är 

idag, samtidigt beskriver hon att de inte hade något ordentligt varmkök vid införandet. 

Det gjordes provisoriska lösningar, exempelvis användes ugnarna som var avsedda till 

grillad kyckling även till att tillaga maträtterna samt att den serverades via 

delikatessdisken. De gjordes inte någon reklam för projektet förklarar Billing, de 

förlitade sig på att kunderna skulle förstå konceptet, vilket de även gjorde. Ryktet spred 

sig snabbt, via “word-of-mouth”, en kund berättar för en annan och Resurskocken spred 

sig vidare. Billing menar att om maten är god, av bra kvalitet och den säljs för ett 

rimligt pris lockas kunderna. Billing förklarar att det ständigt pågående projektet 

Resurskocken inte bara fungerar av sig självt. Hon nämner att det går upp och ned men 

det centrala är att få med alla medarbetare i omställningen och få alla att förstå 

innebörden av projektet. 

 

Vid frågan om det hållbara arbetet beror på ett ställningstagande, att någon aktivt tar 

ställning för att det hållbara arbetet är viktigt och att verksamheten bör drivas därefter, 

bekräftar Billing att så är fallet. Hon förklarar att det var precis det hennes man gjorde 

när hon presenterade förslaget för honom och han valde att haka på satsningen. Som 

nämnts tidigare förklarar Ekman att det är upp till varje enskild ICA-handlare att välja 

om butiken ska arbeta hållbart. Billing menar även att efter ställningstagandet är det 

viktigt att alla anställda ska vilja arbeta mot en hållbar verksamhet. Hon anser att de 

viktigaste vinsterna som ett hållbart arbete medför är den moraliska inställningen, 

företagskulturen och inställningen i företaget. Effekten är att det lockar till nya kunniga 

medarbetare. Att arbeta i ett företag som ligger i framkant och som vill åstadkomma 
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något är mer attraherande än de företag som inte gör det. Ryktet om butiken blir positivt 

och bra medarbetare lockas vilket även gynnar butiken i gengäld menar Billing.  

 

Höglin Thordén beskriver Whywaste hållbarhetsvision som en naturlig del i deras 

arbete. Han menar att visionen underlättar vid svåra beslut, de utvecklar inte något om 

deras arbete med att minska matsvinn inte gynnas även om det efterfrågas från 

livsmedelsbutikerna. När Höglin Thordén får frågan om de uppmärksammat om fler 

företag inspirerats att följa efter deras tydliga hållbarhetsvision svarar han att det inte är 

något som de har märkt men att han tror och hoppas att fler inspireras att följa efter. Han 

berättar att det finns de butiker som inte vill använda sig av deras system med skälet att 

de redan har väldigt lågt svinn eller att de har bra koll på bäst-före-datumen i butiken. 

Det handlar oftast om att de butiker som inte vill använda systemet inte har provat men 

Whywaste kan nästan kan hjälpa alla butiker menar han.  

 

På ICA Kvantum i Landvetter beskrivs det att de har ett stort engagemang från deras 

kunder när det kommer till det hållbara arbetet (A:ICA 2017). Vid frågan om vem som 

tar initiativ till de förändringar som butiken har gjort, om det är en efterfrågan från 

kunder eller om de förändringar som införts fått gott gensvar svarar Ekman att han tror 

det är en kombination. Ekman förklarar att han vet att marknaden efterfrågar lokalt, 

hälsosamma och miljövänliga alternativ och därför blir det ett naturligt steg för dem att 

ta i deras val. De får mycket input exempelvis på möten och genom efterfrågningar från 

kunder. Det sägs att det är detta som är framtiden menar han, och fortsätter med att det 

hjälpt till i att våga ta stegen idag på ett annat sätt än vad de kanske annars hade gjort 

utan dessa efterfrågningar.  

 

När Ekman fick frågan om hur anställda och kunder informeras när butiken genomgår 

förändringar berättar han om ett schemasystem i datorn som de använder vid namn 

IPool. Han förklarar att de där skickar ut veckobrev till alla medarbetare där det står vad 

som händer i butiken. Han anser att det är ett effektivt och bra sätt att sprida information 

på. Vad det gäller kunderna får de information genom kundbrev. Ekman berättar att när 

butiken nyligen slutade skicka ut fysiska kundbrev och ställde om till digitala utskick 

gavs kunderna information om det i de sista kundbreven samt genom skyltning i 

butikens entré. För de kunder som inte har möjlighet att nå informationen som framgår i 

de digitala breven finns fortfarande de fysiska bladen inne i butiken. Han menar att det 
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handlar om att komma ifrån de stora kvantiteterna och idag utgör de fysiska kundbreven 

cirka 10 procent av den totala kvantiteten butiken skickade ut tidigare.  

 

Vi frågan om certifieringarna har inneburit stora omställningar och förändringar i 

butiken vid implementeringen svarade han att KRAV-certifieringen medfört att de fått 

ändra om lite och att det inneburit något förändrat arbetssätt men det har inte medfört 

några drastiska saker förklarar Ekman. Kraven ökar i Svanen-certifikatet och han säger 

att det gäller att hela tiden utveckla och göra saker bättre för att hänga med (och inte 

minst gällande energiförbrukning för tillfället). På liknande sätt beskrivs det att 

Resurskocken fortfarande anses vara ett projekt så här tio år efter att det startades och 

det beror på, menar Billing, på att arbetet sker kontinuerligt med att hela tiden förbättra 

och utveckla Resurskocken. 

 

4.2.2 Praktiska exempel på samarbete 

Vid intervjuerna med både Ekman och Billing framgår det att samarbete, såväl inom 

företaget som med externa aktörer, har varit av stor vikt för hållbarhetsarbetet i 

butikerna. Ekman har ett samarbete med IT- företaget Whywaste som även intervjuats i 

denna studie. Han förklarar att samarbetet med Whywaste har inneburit ett smidigt sätt 

att i god tid upptäcka varor som är påväg att gå ut i datum. Genom ett digitalt system 

har de god uppsikt på varornas utgångsdatum och sparar även in på den mänskliga 

faktorn då de tidigare utförde datumkontroll manuellt. Ekman fortsätter berätta att 

samarbetet inte påverkat vad de slänger och inte, men att färre varor med kort datum har 

missats jämfört mot tidigare. De har därför kunnat ta hand om varorna på ett bättre sätt 

än tidigare genom att exempelvis sänka priset på korta datum. Butiken har även ett 

samarbete med en nystartad lokal skola som pågått sedan hösten 2017. Skolan får köpa 

skadad frukt och grönt till ett lägre pris som de sedan använder i skolbespisningen. 

Ekman berättar att butiken får tillbaka ungefär halva priset på produkterna de säljer till 

skolan och skolan tjänar på samarbetet på grund av de lägre inköpskostnaderna. Han 

fortsätter förklara att kocken kanske blir tvungen att skära bort vissa delar som inte går 

att använda men att samarbetet bidrar till ett flexibelt arbete för kocken, där han får 

använda de produkter som finns tillhands. Sedan nästan två år tillbaka har Ekman även 

varit delaktig i en grupp vid namn Hållbar Utveckling Väst. Det är livsmedelsbutiker 

runt om i Sverige som ansluter sig och arbetar med att dra ner klimatpåverkan i 

butikerna där främst energiförbrukningen står i fokus. Ekman förklarar att Hållbar 



  
 

48 

Utveckling Väst bidrar till insyn kring ämnet samt möjligheten att utbyta information 

mellan varandra. Han menar att informationen bidrar till en ökad kunskap kring ämnet 

vilket han bär med sig och som underlättar när egna beslut ska tas. 

  

Billing framhäver betydelsen av samarbete mellan de olika avdelningarna inne i 

butiken. Hon menar att det är viktigt att kommunicera och att ingen kan uteslutas utan 

att alla i butiken behövs för att få projektet att fungera. Billing fortsätter med att det 

handlar om att alla ska vara med och bidra, förstå samt agera ansvarsfullt. 

 

Även i Studien av Sveriges Lantbruksuniversitet visar det sig att samarbete är en bra 

åtgärd för att minska matsvinn. De gjorde en undersökning bland olika 

livsmedelsbutiker som visade att varje butik i snitt slänger 200 kilo kött i månaden. För 

att undersöka alternativa lösningar till problemet startades ett projekt där en Willysbutik 

startade ett samarbete under två månader med cateringfirman HappyFood i Uppsala. 

Willysbutiken frös ned kött dagen innan utgångsdatumet och sedan kom cateringfirman 

en gång i månaden och hämtade köttet. Lena Hägg som är VD för HappyFood berättade 

i studien att det är en bra lösning miljömässigt. Hon fortsätter förklara att den 

ekonomiska biten inte var någon stor skillnad och att fler butiker skulle behöva ansluta 

sig för att det ska resultera i ekonomiska fördelar. Hägg ser gärna ett fortsatt samarbete 

med fler butiker men menar på att det måste ske en förändring i kundernas attityd. 

Cateringfirman har fått frågor om maten är dålig och att kunderna inte vill betala 

fullpris. Genom att skapa en diskussion om ämnet kan man höja medvetenheten hos 

människor att produkterna inte är dåliga förklarar hon för Sveriges Lantbruksuniversitet 

(Strid 2013) .  

 

Vid frågan vem som tar initiativ till samarbete svarade Höglin Thordén att i början 

hörde de av sig till butikerna och förmedlade deras idé och koncept. På senare tid menar 

han att det har skett en förändring och fler butiker har hört av sig till dem efter att de 

pratat med andra som använder sig av systemet. Han fortsätter med att de fortfarande 

kontaktar butiker men att de nu är minst lika många som hör av sig till dem. Enligt 

Whywaste har samarbete inte varit en uttalad förutsättning för att kunna driva cirkulärt 

hållbara företag. Deras utveckling har däremot skett i nära relation till partners samt 

livsmedelsbutiker där hela whywaste affärsmodell har byggt på livsmedelsbutikerna och 

deras fördel menar han. Höglin Thordén berättar att de hoppas kunna påverka andra att 



  
 

49 

satsa på hållbart företagande men konsumenterna hoppas de också kunna påverka 

genom ändrad matkonsumtion. 

 

4.3 Åtgärder för att minska matsvinn i livsmedelsbutiker 

Sveriges lantbruksuniversitet (Strid 2013) redogör för två olika åtgärder som 

livsmedelsbutiker kan implementera för att minska svinn. Att beställningarna som görs 

är proportionerliga med förväntad försäljning, till att hantering av varorna sker på bästa 

sätt i butik, vidare till försäljning kallas för att trimma varuflödet. Detta är den första 

åtgärden som butiker kan vidta för att undvika stora mängder svinn. Den andra åtgärden 

innebär att livsmedelsbutiker nyttjar och använder svinnet som uppstår genom olika 

lösningar (Strid 2013). Olika exempel på detta kommer behandlas i kapitlet, men före 

detta redovisas en beskrivning av problematiken om varför och hur svinn uppstår i 

butiker. 

 

Billing förklarar att butikerna vill skapa ett gott rykte om sig. Många butiker vill kunna 

sälja perfekta varor och det ställs höga krav på hygien vid färskvaror. Kunder väljer att 

betala för fina varor då de vill ha valuta för pengarna och väljer därför bort de som är 

skadade förklarar Billing. Hon fortsätter med att beskriva att skadade varor köps 

möjligtvis av kunderna om priset är sänkt till ett mer förmånligt pris. Det medför åt 

andra sidan att butikerna måste ha plats för ett andrasortiment och det förklarar Billing 

att butiken inte hade möjlighet till. I studier gjorda av Sveriges lantbruksuniversite 

beskrivs samma problem. Det är hård konkurrens om kunderna i branschen. Samtidigt 

som butikerna vill ha fyllda hyllor och felfria produkter för att kunna locka kunderna 

vill de inte beställa för mycket varor (Strid 2013). I studien beskrivs denna komplexitet 

som “butikens dilemma” (Strid 2013:3) när butiker köper in varor trots att de på förhand 

vet att allt inte säljs.  

 

Billing berättar att det inte går att helt undgå svinn i livsmedelsbutiker. Det finns även 

faktorer som inte går att förutspå eller som butikerna inte kan påverka vilket leder till att 

försäljningen som förväntades uteblir. Hon ger ett exempel på detta när butikerna 

bunkrar upp med (köper in större mängder) kött under grillsäsongen, SMHI lovar soligt 

väder till helgen men istället blir det regn. Kunderna känner sig inte lockade att köpa det 

kött som butiken köpt in. Billing fortsätter förklara att risken finns och exempel som 

detta sker, men trots att det inte går att undvika är det viktigt att ha ett annat alternativ 
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när det inträffar. Många butiker saknar en plan B för att kunna ta tillvara på livsmedel 

som blir över menar hon. Ekman förklarar att arbetet med att minska matsvinnet och 

vad de slänger i butiken sker konstant. 

  

På frågan hur butiken behandlar de produkter som de ser håller på att gå ut förklarar 

Ekman de alternativ som finns i butiken i dagsläget. En del förädlas, vissa livsmedel 

sänker de priset på för att locka kunderna att vilja köpa produkterna med ett nära 

infallande bäst-före-datum och det som kastas förklara han blir till biogas. Vid frågan 

om det är tänkt att göra lösningar som exempelvis matlådor av mat som håller på att gå 

ut svarar Ekman ett självklart ”Ja!”. Frågan som ställdes om hur framtidsplanerna för 

det hållbara arbetet ser ut i butiken svarar Ekman att de har intentionen att bygga ett 

varmkök för att kunna förädla dessa produkter. Varmköket är tänkt att starta om ett till 

ett-och-ett halvt år ungefär och han tror att det kommer kunna rädda mer livsmedel 

genom satsningen. 

 

På ICA-Kvantum Tuna i Lund fanns en stor mäng köttprodukter som blev till svinn. I 

en studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar det sig att svinnet på just köttprodukter 

är högt i de butiker som studien undersökte. Genom en livscykelanalysstudie som 

gjordes kunde det utläsas att ett kilo kasserat nötkött motsvarar ungefär samma mängd 

koldioxidekvivalenter*1 som en genomsnittlig bil släpper ut på en 16 mils färd. De 

förklarar att det finns både miljömässiga och ekonomiska fördelar med att försöka ta till 

vara på kött och inte låta det kasseras (Strid 2013). Billing förklarar att de började mala 

överblivna köttprodukter till färs och tillagade lasagner av det i butiken. De kunde 

samtidigt nyttja ost med kort datum i maträtten. Detta var det första steget som gjordes i 

Resurskocken. Som nämnts tidigare startade projektet då butiken hade svårt att gå runt 

ekonomiskt. Den höga andelen svinn som vid projektets start år 2007 hade växt var en 

stark bidragande faktor till det ekonomiska läget i butiken. Billing förklarar att de fick 

tillämpa en “svinnscan” vilket möjliggör en identifiering av vart och i vilka delar 

svinnet uppstår. Hon berättar att svinn som uppstår i hanteringen av livsmedlet bland 

annat när för stora kvantiteter köpts in av samma vara eller fel produktsort köpts in som 

kunderna inte köper var enormt högt i butiken vid denna tidpunkt. Det totala svinnet, 

                                                 
1 *”Koldioxidekvivalent, mängden av en viss växthusgas, t.ex metan, uttryckt som den mängd koldioxid 

som ger samma växthuseffekt” (Nationalencyklopedin, 

koldioxidekvivalent.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koldioxidekvivalent Hämtad: 2017-

12-14) 
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inräknat med det dolda svinnet där exempelvis stöld och snatteri ingår, uppgick till 4,5 

procent, Billing förklarar att det är väldiga mängder och stora summor pengar som det 

handlar om för en butik med en så hög andel svinn. Resurskocken är en metod för att 

rätta till problemen förklara hon, istället för att fortsätta göra fel. Billing fortsätter 

förklaringen med att alla avdelningarna måste fungera för att förhindra att felen uppstår 

och slippa rätta till dem i efterhand.  

 

Genom att förädla de produkter som annars hade slängts berättar Billing att genom 

Resurskocken används ungefär 80 procent av dessa livsmedel. De hade annars kasserats 

och hamnat i soporna. Hon beskriver att fokus med Resurskocken är att producera mat 

på ett så bra sätt som möjligt och samtidigt hålla nere kostnaderna. Den största delen 

kommer därför från mat som annars hade kastats och ett fåtal produkter som inte anses 

som svinn används för att maträtten ska bli komplett. Billing förklarar att resurser läggs 

på maten och de väger inte avfall och svinn varje dag vilket hade inneburit extra 

resurser i personal för en sådan omfattande mätning som det medför. Hon förklarar att 

en viss mätning görs för deras egen del och mängden svinn som används i 

Resurskocken varierar. Ibland kan de använda så mycket som 90 procent av allt svinn 

och ibland 85 procent. Billing förklarar att den största bedriften som Resurskocken 

bidragit till är att de praktiska siffrorna på svinnet har halverats genom åtgärderna. 

 

Alternativen som Ekman beskriver, för att ta hand om livsmedel med kort datum och 

potentiellt minska på svinnet, medför även en del faktorer som påverkar på vilket sätt de 

behandlas, exempelvis vad det är för sorts varor och hur nära bäst före-datumet de är. 

Vid prissänkning förklarar han att om en vara inte kostar mer än 10-15 kronor är det inte 

lönsamt eller värt att sänka priset, det tar för mycket energi och tid. Däremot är varor 

som exempelvis kött- och ostprodukter lämpliga för prissänkning då de kostar lite mer. 

Priset sänks för just den dagen. Ekman förklarar även att det ofta handlar om stora 

kvantiteter av samma vara när en prissänkning sker. Han beskriver att vid förädlingen 

där de tillagar maträtter av produkter som närmar sig sitt bäst-föredatum att det även i 

denna hantering krävs en större kvantitet för att det ska vara möjligt. Det blir inte 

lönsamt att tillverka en eller ett fåtal portioner och därför behövs det en viss mängd för 

att det ska gå. Ekman ger exempel på detta genom att illustrera att ett paket av en vara 

inte ger särskilt mycket det är snarare om de funnit en stor kvantitet som är över som de 

kan tillaga och förädla för försäljning.   
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Höglin Thordén hävdar att Whywaste har fått mycket positiv respons från de butiker 

som testat systemet där 98 procent av de som testat har valt att fortsätta att använda sig 

av det, vilket har sparat in både tid och matsvinn. Han beskriver att det butikerna gör 

skiftar från butik till butik men de två främsta åtgärderna är att de antingen sänker priset 

på produkterna eller tillagar mat av produkterna i deras egna kök.  

 

Prissänkning kan enligt andra vara en dålig åtgärd för att minska på matsvinn. Fredrik 

Kagg som är butikschef för Coop Konsum Knäred beskrev sin skepsis i en studie utförd 

av Svenska lantbruksuniversitetet. Han menar att resultatet av prissänkning blir att 

kunderna köper de nedsatta varorna vilket gör att de färska varorna blir kvar i hyllan 

och får även de sättas ned i pris tillslut. Kagg förklarar att detta är ett problem som 

butiken har fått erfara vilket gjort att de inte sänker priset på varor med korta datum 

längre. Han fortsätter med att en del av problemet med matsvinn ligger i kundernas 

kunskap om bäst-före datum då varorna ofta håller längre än vad som framkommer på 

förpackningen. Kundernas fasa för korta datum har smittat av sig på butikerna och 

utgångna varor måste bort från diskarna direkt menar han (Lagerberg Fogelberg, 

Vågsholm & Birgersson 2011). Forskarna till denna studie har egna erfarenheter från en 

mindre ICA Nära butik. Prissänkning på livsmedel upplevdes inte som en ultimat 

metod. Det används därför mycket sällan som en lösning på livsmedel med korta datum 

i butiken. Argumentet var att kunderna satte detta i system. Kunderna väntade hellre ett 

par extra dagar att inhandla exempelvis kött och köpte det sedan till ett sänkt pris då de 

vet att butiken sänker priset för att slippa slänga produkterna. De nyinköpta varorna låg 

kvar i kyldisken och det blev en negativ spiral för butiken. 

 

Svinnfrågan är något som butikerna aldrig blir färdiga med menar Glenny Särnström, 

ansvarig för återvinning i Willys butiker i en studie från Sveriges lantbruksuniversitet 

(Strid 2013). Tidigare i detta kapitel har det beskrivits åtgärder för att förebygga samt 

minska matsvinnet. Det finns även åtgärder för livsmedel som befinner sig i 

produktlivscykelns slutskede som inte längre går att nyttjas av människor. Exempel från 

forskarnas, i denna studie, tidigare erfarenheter i butik är att utgånget bröd skänktes till 

bönder som de sedan använde som djurfoder. Det gällde dels bröd som tillagades i butik 

som var torrt efter att ha legat i hyllan en hel dag men även bröd som köptes in från 

andra leverantörer. Brödet var gammalt, torrt och ibland innehöll vissa mögelfläckar 

vilket gjorde att det inte kunde användas till något annat och istället för att slänga detta 
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skänktes det därför bort. För att minska på svinnet krävs ett kontinuerligt arbete. 

Särnström menar att endast själva kunskapsöverföringen till nyanställda medarbetare 

kräver arbete och är en utmaning (Strid 2013). 
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5 Analys av åtgärder för att minska matsvinn 

 

I detta kapitel kommer de mest framträdande från de praktiska fallen att presenteras. 

Även teoretiska referenser kommer att reflekteras i denna del. Båda tidigare delar 

kommer att analyseras mot, samt med, varandra. På samma sätt som i tidigare kapitlen 

presenteras område för område under respektive rubrik.  

 

 

5.1 Cirkulär ekonomi i livsmedelsbutiker 

I det som tidigare beskrivits i teorikapitlet går det att utläsa att tankar som ingår i den 

cirkulära ekonomin som att hushålla med resurser har funnits länge, det är inget nytt 

(Hedenmark & Frick 2016, Forsmark Karlsson & Östberg 2016, Ellen Macarthur 

Foundation 2017). Denna studie visar att det nya i dagens näringsliv snarare handlar om 

att se fördelarna med att satsa på att producera produkter mer resurseffektivt. Att frångå 

en linjär ekonomi (som innebär att resurser går från produktion till konsumtion och 

sedan deponeras) medför besparingar i resursförbrukning som gynnar både ekonomin 

för företag och jordens tillgångar. Nedan presenteras en matris som forskarna i denna 

studie utformat för att sammanfatta de fyra första stegen i avfallshierarkin. De studerade 

företagen presenteras även i matrisen och visar i vilka steg en cirkulär ekonomi 

tillämpas i deras arbete att minska på matsvinn. 

 

5.1.1 Sammanfattning av företagens lösningar i praktiken 

Matrisen nedan (se figur 5.1) är indelad utifrån avfallshierarkins steg och de utplacerade 

cirklarna visar vart företagen gjort åtgärder inom det specifika steget. I originalmodellen 

av avfallshierarkin ingår även ett femte steg som är deponering (Naturskyddsföreningen 

2015, Statistiska centralbyrån 2016). I denna studie har teorierna om cirkulär ekonomi 

visat att avfall och deponering inte bör existera. Det är ett bra mål att eftersträva men 

verkligheten har visat att det snarare hör hemma i ett utopiskt scenario. Avfall uppstår i 

alla steg i värdekedjan i livsmedelsindustrin (A:Naturvårdsverket 2017) och finns därför 

i samtliga företag som studerats varför detta steg uteslutits från matrisen nedan. Som 

Billing (2017) förklarade går svinn inte helt att undvika, butiker behöver en “plan B”. 

Fokus bör istället läggas på att bli bättre vad gäller avfallshantering samt eftersträva att 

klättra uppåt i avfallshierarkin. Som tidigare nämndes i teorin är “Cradle to Cradle” 
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(Hedenmark & Frick 2016) ett mer verklighetstroget scenarion då det handlar om att 

göra saker som är “mer bra” - bättre än förut. 

 

Figur 5.1: Matris över tillämpningar från avfallshierarkin i praktiken 

 

I det översta steget som innefattar att minimera och förebygga avfall har intervjuerna i 

denna studie visat att ICA Kvantum Landvetter, Resurskocken och Whywaste arbetat 

med detta. På ICA Kvantum i Landvetter har Whywaste-systemet tillämpats, vilket 

bidragit till att produkter på ett effektivt sätt kunnat identifieras innan bäst-före-datumet 

(Ekman 2017). Varor kan därför tas tillvara på innan de måste deponeras. Projektet 

Resurskocken har gjort att butiken i större mån reflekterar över- samt måste planera 

inköp för att minimera och förebygga att varor inte blir sålda innan dess bäst-före-datum 

(Billing 2017). Whywaste´s system är framtaget och uppbyggt med avseende att minska 

matsvinn i livsmedelsbutiker (Höglin Thordén 2017). 

 

Upptäcker kring olika sätt att återanvända resurser, som är det andra steget i matrisen, 

har identifierats i denna studie på ICA Kvantum Landvetter, Resurskocken samt tidigare 

studier. På ICA Kvantum Landvetter sänkte de priset på varor med kort bäst-före-datum 

som ett sätt att undvika svinn. Produkter som annars hade slängts får ett nytt liv genom 

ett rabatterat pris vilket kan ses som en typ av återanvändning (Ekman 2017). 
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Resurskocken arbetar också med återanvändning, de förädlar livsmedlen genom att 

tillaga matlådor av produkter som riskerar att passera sitt utgångsdatum och säljer sedan 

dessa (Billing 2017). Från tidigare studier av Sveriges Lantbruksuniversitet kunde 

forskarna i denna studien läsa om en cateringfirma som köpte in kött som var nära sitt 

utgångsdatum från en Willysbutik. Butiken frös ner köttet dagen innan utgångsdatumet 

och hade inte haft möjlighet att sälja detta till deras egna kunder. Istället för att slänga 

köttet köptes det till ett förmånligt pris av cateringfirman och användes sedan i maträtter 

för deras verksamhet (Strid 2013). På liknande sätt samarbetade ICA Kvantum i 

Landvetter med en närliggande skola som fick köpa frukt och grönt som inte blir sålt 

(Ekman 2017).  

 

Det tredje steget som är att återvinna har forskarna i denna studie utläst exempel både 

från teorin samt egna arbetserfarenheter i livsmedelsbutik. Ett exempel är 

Stadsmissionen som har startat livsmedelsbutiker där de säljer matvaror till ett mycket 

lägre pris genom att andra livsmedelsbutiker skänker överskottsprodukter som de inte 

kommer att få sålt (Stockholm stadsmission 2017). Dessa livsmedelsbutiker är 

utformade för personer som lever i ekonomisk utsatthet och butikerna som skänker 

produkter gör det på grund av välgörenhet. Efter vad forskarna själva har erfarit i butik 

är att utgånget bröd, som annars hade slängts, har skänkts till bönder för att de ska 

kunna använda det som djurfoder. Att skänka produkter ses i denna matris som en typ 

av återvinning av livsmedel då forskarna även tar cirkulär ekonomi samt minskning av 

matsvinn i andakt. En mer ingående förklaring till detta kommer längre ned i kapitlet i 

samband med den nya modellen (se rubrik 5.3.4 Återvinning). 

 

Utvinna energi är det fjärde och sista steget i matrisen. På ICA Kvantum i Landvetter 

förklarade Ekman (2017) att det matavfall som slängs i butiken utvinns som biogas. Det 

är möjligt att de andra butikerna också gör liknande åtgärder i deras butiker men det var 

inget som framgick utifrån de intervjuer som genomfördes. 

 

5.1.2 Hållbart arbete – stark ekonomisk fördel? 

I teorin framhävs de ekonomiska fördelarna som ett hållbart arbete medför. I litteraturen 

används den ekonomiska aspekten som ett starkt argument för att locka företagen att 

göra en hållbar omställning. Det som har kunnat utläsas från det insamlade materialet i 

den empiriska delen visar på att det inte helt stämmer överens med teorin. De studerade 
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företagen har haft en svalare inställning till detta i jämförelse med hur det framställs i 

teorin. På ICA Kvantum i Landvetter genererar det hållbara satsningarna plus minus 

noll, totalt sett, enligt Ekman (2017). Han har även förklarat att det inte är det 

ekonomiska som driver dem i deras hållbarhetsarbete. Billing förklarar att 

Resurskocken startade för att råda bot på en hög andel matsvinn och de negativa 

effekterna som det bidrog till i ekonomin. Projektet vände på den negativa trenden i 

ekonomin (Billing 2017). Som framgick i intervjun med Höglin Thordén (2017) är 

svinn synonymt med att det kostar pengar. Att hushålla med resurserna ger ekonomiska 

fördelar och i detta avseende går ekonomi och hållbarhet hand i hand. Billing framhäver 

trots det att det snarare är i de mjuka värdena som den största vinsten ligger i, 

exempelvis företagets kultur och värderingar som lockar kunder samt nya medarbetare. 

Resurskocken drivs dessutom inte med syftet att generera vinst (Billing 2017). 

Författarna bakom denna studien menar därför att hållbart arbete medför ekonomiska 

fördelar men är inte lika starkt en bakomliggande drivkraft i praktiken som teorin 

hävdar. 

 

Ekman (2017) menar att hållbarhetsarbetet mer kan ses som en investering för 

framtiden, exempelvis för en framtida granskning. En granskning som kan komma att 

bli allt vanligare är den som sker i samband med hållbarhetsredovisning, som numera är 

ett krav för större företag (far.se 2016). Att butiker gör hållbara val är även ett sätt att 

möta kundernas efterfrågan vilket både Ekman och Billing beskrivit. På ICA Kvantum 

Landvetter har de satsat på att få sälja KRAV-certifierade livsmedel på grund av 

kundernas önskemål (Ekman 2017). Genom Resurskocken lockar de kunder genom att 

sälja lunchlådor (Billing 2017). Billing menar att kunderna efterfrågar bra mat till ett bra 

pris. Sett ur detta perspektiv är hållbart arbete och tillämpning av cirkulär ekonomi 

effektiva medel för att möta efterfrågan samt ta hänsyn till omvärldsförändringar. Det 

Ekman (2017) menar med att hållbart arbete är en investering för framtiden stämmer 

överens med Forsmark Karlsson och Östbergs (2016) argument att hållbart arbete är 

avgörande för att skapa långsiktiga värden i företaget samt för konkurrenskraft. Denna 

beskrivning visar en mer verklighetstrogen och realistisk beskrivning av varför 

livsmedelsbutiker tillämpat ett hållbart arbete, samt varför företag i allmänhet bör göra 

det. 
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5.2 Styrning av cirkulär ekonomi i livsmedelsbutiker 

Från intervjuerna av företagen framgår det att hållbart arbete och tillämpning av cirkulär 

ekonomi sker successivt. Som Ekman (2017) förklarar försöker de i varje val sträva 

efter att bli mer hållbara medan Billing (2017) beskriver det som ett ständigt pågående 

arbete. Teorin visar på samma sätt att omställningen mot ett hållbart arbete i företagen 

måste ske under en lång tid där man tar små steg för att omställningen inte ska 

misslyckas (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). Filosofin i “Cradle to Cradle” innebär 

att hållbart arbete ska ses som att göra “mer bra” val (Hedenmark & Frick 2016). Det 

tolkas som att företag inte kan utesluta allt som är negativt, sett ur hållbarhetssynpunkt, 

men de kan välja bättre alternativ när de står inför nya val eller beslut. Ekman (2017) 

beskriver ett exempel som kan kopplas till denna tolkning av filosofin där butikens 

utskick av nyhetsbrev nu sker digitalt. De har inte helt uteslutit nyhetsbreven i 

pappersform, då de fortfarande har exemplar i butik, men minskat antalet markant 

genom detta val och därmed minskat på förbrukning av papper. Som han förklarar 

handlar det om att komma ifrån de stora kvantiteterna. 

 

5.2.1 Ledning samt styrning i livsmedelsbutiker 

För att arbetet mot en cirkulär ekonomi ska kunna ske krävs det en anpassad styrning. I 

studien har det som kallas för “butikens dilemma” visat sig vara ett problem (Strid 

2013). Livsmedelsbutikerna vill inte köpa in för mycket varor då det kostar mycket 

pengar och det är inte ekonomiskt hållbart när varorna inte blir sålda. Samtidigt är det 

genom fyllda hyllor och perfekta varor som de idag lockar till sig kunder på, som 

beskrivs i studierna från Sveriges lantbruksuniversitet, en marknad med ett hårt 

konkurrenslandskap (Strid 2013). Utifrån detta kan det utläsas att det behövs nya sätt att 

skapa konkurrenskraft och intäkter, inte minst ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv.  

 

En cirkulär affärsmodell som beskrivs av Naturvårdsverket (B:2017) är att satsa på 

tjänster istället för att bredda produktutbudet med syftet att minska på mängden av 

resursutnyttjandet. Billing (2017) framhäver de mjuka värdena som Resurskocken 

bidrar till exempelvis att det luktar nylagad mat i butiken, finns en kock på plats och 

service över disk. En reflektion forskarna till denna studie gjort av detta är att satsningar 

i personal, för att kunna erbjuda nylagade rätter och god service, lockar kunder. Teorin 

om processtyrning beskriver väl det sätt som Resurskocken lyckats skapa världen i. 

Processtyrning innebär att resursanvändning samt att kundvärden synliggörs. Produkter 
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beskrivs få värde genom produktattribut som innebär både materiella och icke-

materiella värden (Andersson 2015). Vid tillämpning av cirkulär ekonomi bör största 

fokus ligga på att skapa icke-materiella värden, som kundservice, och är en tolkning 

som forskarna till denna studie dragit. I teorin om processtyrning läggs fokus på kund 

samt personal och framhäver att styrningen bör gå från fromell till mer informell 

styrning för att lyckas (Andersson 2015). I följande del ges exempel på informell 

styrning, men även informativ styrning, som tillämpades i de butiker som studerades. 

 

5.2.2 Informell styrning i livsmedelsbutikerna 

Andersson (2015) förklarar att den informella styrningen karaktäriseras av 

betydelsefulla mål samt värderingar. Dessa uppfylls genom att de anställda får frihet att 

agera självständigt i viss mån (Andersson 2015). Hållbarhet är en typ av värdering och 

forskarna till denna studie menar att informell styrning passar väl in på företag som 

inriktas på hållbart arbete. För att underlätta styrningen och uppnå ekonomisk hållbarhet 

behövs nya innovativa och resurseffektiva lösningar enligt Forsmark Karlsson och 

Östberg (2016). Som nämndes tidigare i studien anser Naturvårdsverket (B:2017) att det 

krävs nya sätt att skapa intäkter på i en cirkulär ekonomi. Forskarna i denna studie 

utläser att, när medarbetare får arbeta relativt fritt, finns det större utrymme för de 

anställda att kunna bidra till att komma på nya lösningar genom förslag samt idéer som 

anpassas till företagets verksamhet. Exempel på detta visades i intervjun med Billing. 

Projektet Resurskocken innebär att kockarna som lagar maten måste vara kreativa för att 

få ihop kompletta maträtter då de inte i förväg vet vilka livsmedel som det har att arbeta 

med (Billing 2017). Billing menar att det kräver stor frihet i handlingsutrymme för de 

anställda. Billings roll är att vid förändring vara på plats och guida de anställda, men sen 

låta medarbetarna göra sitt jobb utan övervakning. Informell styrning visar sig i detta 

exemplet vara effektivt i praktiken. Författarna till denna studie gör även en tolkning att 

de hållbara värderingarna i butiken är starkt rotade och därför blir det en självklarhet för 

hur medarbetarna bör tänka samt agera i deras dagliga arbete. Företagets värderingar 

fungerar som en inre kompass vid val och beslut som beskrevs av Forsmark Karlsson 

och Östberg (2016). 

 

5.2.3 Informativ styrning i livsmedelsbutikerna 

För att kunna integrera ett hållbart arbete, och därmed även tillämpa en cirkulär 

ekonomi, i en verksamhet gäller det att få med sig alla medarbetare och förmedla 
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betydelsen av det (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). I studien från Svenska 

lantbruksuniversitetet beskriver Särnström (Strid 2013), kopplat till arbetet att minska 

matsvinn i butiker, att kunskapsöverföringen till anställda kräver mycket arbete. Nilsson 

och Olve (2013) förklarar att en informativ styrning sker genom exempelvis dialoger, 

information och utbildning. Ekman (2017) förklarar att de informerar anställda i butiken 

om förändringar genom ett datasystem som kallas för Ipool. En reflektion som forskarna 

till studien gör är att denna typ av informationsspridning som Ekman beskriver är ett 

tidseffektivt sätt och som bidrar till att alla medarbetare blir inkluderade i vad som sker i 

butiken. Som Nilsson och Olve (2013) förklarar är den informativa styrningen ett bra 

medel för att styra alla medarbetare mot samma mål, inte minst gällande hållbarhetsmål. 

 

5.2.4 Omställningen 

Som nämndes i inledningskapitlet gäller det för företag att ställa om och göra skillnad 

på riktigt gällande hållbarhetsaspekten (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). Det 

handlar om att skapa legitimitet (Borglund, De Geer & Sweet et. al 2012), men 

Forsmark Karlsson och Östberg (2016) menar att det innebär mer än att endast fånga 

kundernas förtroende. Hela verksamheten måste drivas utifrån en hållbar grund. Vilket 

forskarna till denna studie anser är en bra reflektion av vad hållbarhetsarbetet bör 

innebära. I styrtriangeln av Andersson (2015) står människan i centrum och beskrivs 

vara styrningens främsta del där människans intresse i kombination med dennes vilja 

gör att företag kan nå mål. I omställningsmodellen av Forsmark Karlsson och Östberg 

(2016) samt ABCD-modellen som anges av Hedenmark och Frick (2016) är ett 

ställningstagande, att det hållbara arbetet är viktigt, ett steg för att kunna ställa om ett 

företag mot en hållbar verksamhet. Både Ekman och Billing bekräftar att det hållbara 

samt de processer inom cirkulär ekonomi som tillämpats grundar sig på individer och 

deras egna initiativ (Ekman 2017, Billing 2017). 

 

Utöver människans centrala roll som beskrivs i styrtriangeln är även situation och 

strategi två viktiga delar. Det finns inte endast en form av bästa lösning för styrning som 

passar för alla företag. Styrningen måste anpassas till företaget, samt utformas efter 

företagets specifika förhållande vilket även kan refereras till “contingency” (Andersson 

2015). Utifrån intervjuerna som gjorts i denna studie har den mentala omställningen 

varit nyckelordet i styrning mot en cirkulär ekonomi. En tolkning som gjorts är att det 

inte handlar om specifikt vad ett företag gör utan hur man tänker, förhållningssättet. En 
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insikt i vad vissa handlingar faktiskt medför, exempelvis överskottsprodukter vid 

kampanjer, kan leda till att livsmedelsbutiker ser vad som behövs förändras för att sedan 

kunna förbättras (Strid 2013). Som Billing (2017) beskrev måste butiker se problemen 

för att kunna åtgärda dem, Hernant (Strid 2013) beskriver att forskningen bidrar till ett 

ändrat mentalt förhållningssätt för att kunna göra förändringar. Likaså menar Forsmark 

Karlsson och Östberg (2016) att fakta från forskning hjälper till att sätta igång hjärnans 

alarmsystem för att förstå vikten av en förändring. I både omställningsmodellen och 

ABCD-modellen som nämns i teorin förespråkas det att förändringar mot hållbart arbete 

startar i en eller få utvalda delar av verksamheten där det behövs som mest (Forsmark 

Karlsson & Östberg 2016, Hedenmark & Frick 2016). Forsmark Karlsson och Östberg 

(2016) förklarar i omställningsmodellen att även om en omställning, mot exempelvis 

cirkulär ekonomi, börjar i vissa utvalda delar sprids det till resten av företaget. Det 

bidrar till att alla följer efter för att gå i samma riktning. Ett praktiskt exempel som 

framgick i studien var att Resurskocken innebar en satsning inom en del av butiken, 

man ställde inte om hela företaget direkt. Projektet har däremot resulterat i att alla 

avdelningar i butiken ändrat sin mentala inställning (Billing 2017). Både ABCD-

modellen och omställningsmodellen har visat många likheter på det sätt en hållbar 

omställning går till ute i butikerna. Dessutom visar modellerna sinsemellan stora 

likheter men med skillnaden att stegen mot omställningen sker i olika ordning 

(Forsmark Karlsson & Östberg 2016, Hedenmark & Frick 2016). 

 

5.3 Åtgärder för att minska matsvinn i livsmedelsbutiker 

För att kunna frångå den linjära ekonomin behövs det nya affärsmodeller som 

exempelvis den cirkulära ekonomin. Då denna studie fokuserar på att minska på 

matsvinnet kommer en modell presenteras nedan som integrerar avfallshierarkin med 

den cirkulära ekonomin. Modellen har utformats av forskarna i denna studie och 

beskriver olika metoder och förslag som vuxit fram under studiens gång. Syftet med 

modellen är att presentera lämpliga tillvägagångssätt för livsmedelsbutiker för att 

förenkla deras arbete med att minska matsvinn. 

 

5.3.1 Den nya modellen 

Den nya modellen har grundat sig på vissa utplockade delar av denna studie som 

forskarna till den ansåg som de mest vitala. Dessa delar och tankar genomsyrar och 

fungerar som byggstenar genom hela modellen. Dels är det grundtanken bakom den 
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cirkulära ekonomin som innebär ett kretslopp av resurser - “vagga till vagga” (Forsmark 

Karlsson & Östberg 2016). Utifrån den tolkning som gjorts av Cradle to Cradle-

filosofin (Hedenmark & Frick 2016) är denna också implementerad i modellen genom 

att på varje steg försöka göra det lite bättre, oavsett vad företaget har för utgångspunkt 

och förutsättningar. De kan alltid bli bättre även om ett aktivt hållbarhetsarbete inte är 

integrerat i företaget i dagsläget. Ytterligare en av modellens byggsten är hämtad från 

teorin om cirkulära värdekedjor och dessa tankar innebär att ta tillvara på resurser så 

länge som det går. I en cirkulär värdekedja eftersträvas en förlängning av produkternas 

livscykel, vilket resulterar i lönsamhet för företag men även välstånd för samhället i 

stort (Hedenmark & Frick 2016). De olika metoderna som presenteras i varje steg är 

endast förslag på åtgärder som visat sig vara positiva, i denna studie, för företagets 

hållbara utveckling. Det finns säkerligen många andra alternativa åtgärder som kan 

tillämpas men som inte framgått i denna studie. 

 

 

Figur 5.2: Cirkulär avfallshierarki för minskat matsvinn 

 

5.3.2 Minimera och förebygga 

Från Naturskyddsföreningen beskrivs det översta steget i avfallshierarkin att minimera 

avfallet. Det kan förebyggas genom minskad konsumtion men även att producera 

produkter med få resurser och minska spridningen av farliga ämnen 
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(Naturskyddsföreningen 2015, Statistiska centralbyrån 2016). Det kan kopplas till den 

cirkulära ekonomin som bygger på ett effektivt nyttjande av resurser samt att efterlikna 

naturens sätt att producera och ta hand om dessa (Forsmark Karlsson & Östberg 2016).  

 

För att kunna förebygga och minimera avfall krävs det en omställning i tankesättet 

(Billing 2017). I butik kan åtgärder inom planering av inköp vidtas (Billing 2017, Strid 

2013). Inköp bör göras efter förväntad försäljning samt att bortskaffa” butikens 

dilemma”, att fyllda hyllor och perfekta varor är det som skapar konkurrenskraft (Strid 

2013). Det gäller att skapa konkurrenskraft genom icke-materiella världen (Andersson 

2015). Korrekt hantering av livsmedel i butik är en vital del i detta steg för att säkra 

kvaliteten och förlänga produkternas liv (Strid 2013). Vi som kunder har också ett 

ansvar genom att ändra på konsumtionsmönster samt när en vara anses som obrukbar. 

Investeringar i ny teknik som Whywaste’s system är ett gott exempel som underlättar att 

upptäcka varor nära utgångsdatumet och förebygger att de slängs (Höglin Thordén 

2017). Butikerna ansvarar för vad de väljer att sälja och i vilken utsträckning de arbetar 

med hållbarhet. Om livsmedel som säljs är producerade på ett naturvänligt sätt, fria från 

kemikalier och farliga ämnen, samt med få resurser gynnar det detta steget i modellen. 

Här krävs det ett nära samarbete genom livsmedelskedjan, framförallt med producenter 

som Lantmännen (2017) är ett exempel på. KRAV- och Svanenmärkta är en metod för 

butiker att nå upp till dessa mål och kunna erbjuda denna typ av varor (Ekman 2017, 

Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 

 

5.3.3 Återanvända 

Nästföljande steg i avfallshierarkin är återanvändning och förslag som ges i detta skede 

är att köpa begagnat, skänka till second hand samt välgörenhet för att undvika 

deponering (Naturskyddsföreningen 2015, Statistiska centralbyrån 2016). Dessa 

alternativ beskrivs i modellen av cirkulär ekonomi som metoder att förlänga resursernas 

livscykel (Forsmark Karlsson & Östberg 2016). 

 

Alternativet att köpa begagnat sker i livsmedelsbutiker genom prisnedsättning för att 

kunder ska lockas att köpa produkter med kort bäst-före-datum. Butikerna får dessutom 

en viss intäkt för dessa istället för att de kastas. Detta alternativ medför nackdelar som 

bör tas i beaktning. Genom studien visades det att kunderna köpte varorna till nedsatt 

pris och de nya varorna blev kvar i hyllan vilket leder till att även de fick korta datum 
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och sänkas i pris (Strid (Lagerberg Fogelberg, Vågsholm & Birgersson 2011). För att 

minska mängden livsmedelssvinn i livsmedelsbutiker med hjälp av cirkulär ekonomi är 

förädling ett bättre alternativ enligt forskarna till denna studie, även så kallad 

“Upcycling” där produkter används till något annat för att skapa värde (Hedenmark & 

Frick 2016). Genom förädling i butik, omvandlas de livsmedel som inte blir sålda för att 

genom en ny form locka kunder att köpa dessa. Både den ekonomiska aspekten och att 

minska matsvinnet tillgodoses genom förädling, något som resurskocken är ett gott 

exempel på (Billing 2017). För butikerna innebär det investeringar i personal istället för 

fler produkter. Om butiken inte har möjlighet att förädla produkterna själva är ett 

samarbete med andra verksamheter, som skolor (Ekman 2017) och cateringfirmor (Strid 

2013), ett bra alternativ. Butikerna får in en del intäkter på dessa livsmedel samtidigt 

som de förhindrar att de deponeras. 

 

5.3.4 Återvinna 

Välgörenhet är ett bra alternativ som även bidrar till positiva socialt hållbara effekter 

(Stockholm stadsmission 2017). Det anges som en åtgärd i föregående steg för 

återanvändning (Naturskyddsföreningen 2015) men i denna modell som är tänkt att 

inkludera cirkulär ekonomi samt minska matsvinn passar detta alternativ bättre under 

detta steg som är återvinning. Bortskänkning av resurser inbringar inga ekonomiska 

fördelar, som den cirkulära ekonomin vill främja, men genom välgörenhet förhindras 

livsmedel från deponering något som till varje pris bör förhindras enligt 

Naturskyddsföreningen (2015). Sopsortering av förpackningar och glas är en viktig del i 

återvinningssteget, materialen behandlas och kan användas på nytt 

(Naturskyddsföreningen 2015, Statistiska centralbyrån 2016). För livsmedel är detta inte 

lika lätt, men förutom bortskänkning till välgörenhet kan livsmedel exempelvis bli till 

djurfoder. För livsmedelsprodukter innebär detta steg snarare att se till alla tänkbara 

alternativ där resurserna kan göra nytta istället för att de kasseras. Både återvinning och 

återanvändning är ett sätt att förlänga produktens livslängd och som Stahel menade med 

“The self-repleneshing system” bidrar detta till ett minskat behov av nya resurser 

(Hedenmark & Frick 2016). 

 

5.3.5 Energi 

Det som inte går att återvinna eller skänkas bort kan förbrännas och på så sätt utvinns 

energi (Naturskyddsföreningen 2015, Statistiska centralbyrån 2016). Som Ekman 
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(2017) beskriver går avfall från butiken till biogas och är ett exempel på hur resurserna 

kan ge energi på ett mer miljövänligt sätt. I en cirkulär ekonomi förespråkas det att 

energin som används kommer från förnybara resurser (Forsmark Karlsson & Östberg 

2016). Biogasen kan användas till bland annat transportmedel (Energigas 2017) som 

driver de lastbilar som fraktar varor mellan lager och butik som ett exempel. 

 

5.3.6 Deponera 

I den cirkulära ekonomi framhävs ofta mål som innebär att avfall inte existerar. Som 

nämndes tidigare går det inte helt att undgå svinn, deponering sker i alla 

livsmedelsbutiker (A:Naturvårdsverket 2017, Billing 2017). I avfallstrappan beskrivs 

det i detta steg att avfallet ofta hamnar på soptippen, det samlas på hög 

(Naturskyddsföreningen 2015, Statistiska centralbyrån 2016). Alla de tidigare stegen är 

alternativ för att förhindra att resurserna hamnar i deponering.  

 

I detta steg i den nya modellen ges förslag på hur produkter kan tas tillvara på av 

naturen för att fortsätta cirkulera i livscykeln. Som beskrevs i första steget, minimera 

och förebygga, kan produkter som är fria från farliga ämnen och kemikalier nedbrytas, 

komposteras, och gå tillbaka till naturen. Biogödsel är ett exempel för att sluta 

kretsloppet i naturen och nyttiga ämnen kan återvända till jorden. Det är därför viktigt 

att produkterna inte innehåller giftiga ämnen om nedbrytningsprocessen ska fungera 

(Energigas 2017). Det är här som cirkeln sluts genom sammankoppling med det första 

steget i denna nya modell. Gödsel ger näring till jorden och nya resurser kan produceras 

av naturen på ett varsamt och resurseffektivt sätt om det görs med hänsyn av 

resursbesparing. Forskarna i denna studie tror att inställning spelar en stor roll i arbetet 

med cirkulär ekonomi. Som nämnts tidigare kan livsmedelsbutiker alltid göra något för 

att bli bättre och förebygga mängden avfall i verksamheten. 

 

5.3.7 Samarbete 

En avslutande reflektion som forskarna i denna studien gjort, efter att ha sammanställt 

åtgärder som livsmedelsbutiker tillämpar för att minska på matsvinn, är att företagen 

ofta använder sig av samarbeten. Detta gäller både samarbete inom företaget, som 

exempelvis Resurskocken (Billing 2017), men även samarbete med externa aktörer där 

Whywaste är ett bra exempel (Ekman 2017, Höglin Thordén 2017). 
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6 Slutsats 

 

De slutgiltliga reflektionerna från tidigare kapitel sammanfattas nedan för att visa vad 

studien kan bidra med för slutsatser.  

 

 

6.1 Cirkulär ekonomi i livsmedelsbutiker 

Den cirkulära ekonomin har i denna studien visat på många styrkor som tar hänsyn både 

till hållbarhet och ekonomiska aspekter som är en vital del i näringslivet. 

Resursbesparingar innebär kostnadsbesparingar vilket visar på att hållbarhet och 

ekonomi går hand i hand. Jordens resurser kan dessutom besparas när de används på ett 

effektivt sätt. Om en giftfri produktion av livsmedel tillämpas, som den cirkulära 

ekonomin förespråkar, förstärks det positiva effekterna ytterligare. Resurser kan 

cirkulera i en cykel och kretsloppet sluts.  

 

Trots de ekonomiska fördelarna med resursbesparingar har det i denna studie 

framkommit att den cirkulära ekonomin snarare innebär ett långsiktigt synsätt, i motsats 

till den linjära ekonomin. Det långsiktiga synsättet innebär fördelar för företag och deras 

framtida överlevnad. Genom denna studie har de mjuka vinsterna som resultat av 

hållbarhetsarbetet visat sig vara de mest värdefulla. Dessa vinster innebär bland annat 

ett ökat kundvärde och att nya medarbetare attraheras, som har visat sig på 

Resurskocken och ICA Kvantum Landvetter. Även då de ekonomiska fördelarna inte är 

tydligt framträdande på kort sikt medför hållbara investeringar en långsiktig trygghet för 

företag, exempelvis vid framtida granskningar. Hållbara investeringar som tillämpats i 

de företag som undersökts i denna studie är bland annat investeringar i personal samt ny 

teknik, däribland Whywaste. 

 

6.2 Styrning samt ledning av cirkulär ekonomi i livsmedelsbutiker 

När det gäller styrningen i livsmedelsbutiker har det visats sig finnas goda metoder för 

att kunna lyckas tillämpa en cirkulär ekonomi. Dessa kommer att presenteras nedan. 
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6.2.1 Omställning mot en cirkulär ekonomi 

När en livsmedelsbutik implementerar ett hållbart arbete har det i denna studie visat att 

det hänger på eget initiativ av butiksägare eller medarbetare. Utifrån teorierna har det 

framkommit att en omställning mot cirkulär ekonomi startar med en insikt att hållbart 

arbete är viktigt och därför bör implementeras. Det är även viktigt att lyckas förmedla 

vikten av  omställningen till alla i företaget. Ett stort arbete ligger därför i att utbilda 

personal och sprida information kopplat till det hållbara arbetet vilket görs genom en 

informativ styrning. Forsmark Karlsson och Östberg samt studien av Sveriges 

lantbruksuniversitet beskriver detta arbete som omfattande. För att sprida information 

till anställda har det i denna studie visats att datasystem använts som ett effektivt 

tillvägagångssätt. ICA Kvantum i Landvetter är ett exempel på detta, där tillämpades 

datasystemet Ipool och de anställda kunde på så sätt ta del av pågående händelser i 

butiken. 

 

6.2.2 Att leda livsmedelsbutiker i en cirkulär ekonomi 

Som framkommit i studien bör ett hållbart arbete växa fram successivt med små 

kontinuerliga förändringar. Som Forsmark Karlsson och Östberg beskriver måste en 

omställning få ta tid. När det hållbara arbetet väl är implementerat i företaget och de nya 

värderingarna har integrerats kan medarbetarna och ledarna förhålla sig till dessa i deras 

arbete. Värderingarna fungerar som en moralisk kompass. Vid styrning av cirkulär 

ekonomi har det visat sig i denna studie att de som har en ledande roll med fördel kan ta 

ett steg tillbaka och låta medarbetarna agera självständigt i viss utsträckning. Detta kan 

refereras till den informella styrningen. Praktiska exempel som framkommit i studiens 

undersökning är projektet Resurskocken där de anställda på de olika avdelningarna får 

ansvar över inköp och planering. Även kockarna som tillagar lunchlådor i butiken ges 

möjligheten att arbeta på ett flexibelt sätt.  

 

Egna slutsatser som forskarna i denna studien gjort är att när företag drivs enligt en 

cirkulär ekonomi blir det ett naturligt steg att se över alla delar som ingår i värdekedjan. 

Det skapas en förståelse för helheten samt hur allt hänger samman, vilket även sätter 

krav på ett hållbart arbete hos leverantörer och producenter. Något som ständigt 

återkommit i denna studien är samarbete, som visat sig vara en väsentlig metod för att 

lyckas med cirkulär ekonomi på ett effektivt sätt. Naturvårdsverket förklarar bland annat 

att i samarbetet mellan företag kan de dra fördelar av varandras restprodukter. I 
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intervjun från projektet Resurskocken förespråkades samarbete inom företaget som en 

väsentlig del, medan på ICA Kvantum i Landvetter framhävs det externa samarbetet, 

exempelvis med företaget Whywaste. 

 

6.3 Den framtagna modellen för att minska matsvinn i 

livsmedelsbutiker 

För att minska på andelen matsvinn i livsmedelsbutiker med hjälp av cirkulär ekonomi 

sammanställdes insamlad data och information hämtat från teori genom utformning av 

en ny modell. I modellen ges exempel på lämpliga åtgärder och metoder som visat sig 

fungera ute i verksamheterna som undersökts i denna studie. Ett genomgående tema i 

modellen är att se alternativ för att förlänga produkternas livscykel men även med avsikt 

att sammansluta kretsloppet. För att förebygga och minimera att svinn uppstår krävs en 

omställning i hur man ser på och använder resurser. Livsmedelsbutiker behöver se 

värdet i de icke-materiella för att skapa kundvärde, exempelvis en högre grad av service 

istället för fler produkter. Det är viktigt att tänka på vilka val som görs för att förebygga 

matsvinn. Detta gäller både val av produkter samt inköpskvantitet.  

 

Livsmedel som är nära sitt utgångsdatum kan tas tillvara på och förädlas i butik innan 

dessa blir till matsvinn. Genom att resurser förädlas bidrar det till positiva ekonomiska 

fördelar på två sätt: det första är att produkter som köps in av butiken inte hamnar rakt 

ner i sopporna. Det andra är att vid exempelvis tillagning och försäljning av matlådor 

gjorda på dessa produkter skapas ett nytt värde. Detta genererar i sin tur intäkter, även 

om det inte alltid motsvarar hela inköpskostnaden för produkterna. Detta sätt att ta 

tillvara på livsmedel stämmer väl överens med den cirkulära ekonomins grundtanke. 

Den nya modellen har integrerat avfallshierarkin, som visar bra exempel på 

tillvägagångssätt att minska avfall, med den cirkulära ekonomin. Dessa har många 

likheter men den cirkulära ekonomin tar även hänsyn till den ekonomiska aspekten 

varför det är en återkommande aspekt. Desto mer intäkter som de olika alternativen kan 

generera, desto högre upp har de placerats i modellens steg. 

 

Produkter som inte kan förädlas i butik eller generera några intäkter kan vara till 

användning för någon annan, istället för att kastas. Bra alternativ för att att undvika 

deponering av dessa produkter är bortskänkning till välgörenhet eller bönder för att bli 

till djurfoder. I studien har det visat sig att det inte går att undvika svinn helt men utifrån 
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den cirkulära ekonomins tankar kan biologiskt material utvinnas till biogas eller brytas 

ner av naturen till gödsel. Den nya modellen i studien har som grundtanke att bidra till 

att fler produkter ska cirkulera i ett kretslopp. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning av denna studie 

Med tanke på att denna studie är inriktad specifikt på livsmedelsbutiker finns det en 

mängd vidare forskningsområden inom hållbarhetsarbete samt cirkulär ekonomi i 

företag. Då det är ett aktuellt ämne kommer efterfrågan av forskning inom området med 

sannolikhet att öka. Nedan presenteras tre utvalda förslag på vidare forskning som kan 

vara lämplig för att minska matsvinn. 

 

 En undersökning som forskar kring hur kunder ser på livsmedel med korta 

datum och hur de anser att butiker hanterar problemet. En sådan forskning 

skulle, tillsammans med denna studie, bredda livsmedelsbutikernas perspektiv 

ytterligare gällande förebyggandet av att onödigt matsvinn uppstår. 

 

 En forskning som leder till utveckling av den nya modellen som presenterats i 

denna studie. Då studien har fokuserats på enbart livsmedelsbutiker kan en 

utvidgning av modellen, med tillägg av förslagsvis leverantörer och producenter, 

vara av stor nytta för att förstå hela värdekedjan. 

 

 

 Studier som bidrar till ytterligare förslag på innovativa lösningar som kan 

tillämpas i livsmedelsbutiker för att minska andelen matsvinn. Då alla företag är 

olika och har olika förutsättningar bör det finnas en rad alternativa lösningar på 

problemet för att alla butiker ska hitta något som passar dem.
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Sektion A: Den ekonomiska och hållbara aspekten i cirkulär ekonomi 

 Hur ser ni på sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet? 

 Kan det skapa positiva fördelar i framtiden? Att ni går plus på det senare? 

 Upplever du att det har varit en ekonomisk lösning och/eller lönsam lösning att 

tillsätta en extra resurs? 

 Hur ser ert hållbarhetsarbete ut i butiken? 

 Samarbetet med skolan är det en positiv hållbarhetslösning? 

 

Sektion B: Omställning mot- samt styrning av cirkulär ekonomi 

 Vem tog initiativet till projektet Resurskocken och hur startade det? 

 Eftersom ni tillhör ICA har ni stort handlingsutrymme? Har ni påverkan från 

ICA när det gäller miljöfrågor eller är det mycket eget initiativ som det handlar 

om? 

 Anser du att synen på hållbart arbete har förändrats nu jämför mot 2007? 

 Vem tar initiativ till omställningen? 

 På vilket sätt har miljöcertifieringarna (svanen och krav) varit viktigt för er? Har 

certifieringarna inneburit stora omställningar för er samt personal? (ex. mycket 

extra arbete eller har det varit “smärtfritt”?) 

 Hur informerar ni anställda och kunder vid förändring? 

 Vilken är den största skillnaden till följd av Resurskocken? Innebär det en 

förändring i hela butiken? 

 Du nämnde tidigare att ni startade projektet 2007, var det mycket tuffare då än 

om ni hade startat det nu? 

 När ni införde projektet, var det en stor omställning för butiken? 

 När man läser om hållbarhet och att göra skillnad “på riktigt” anser många att 

det handlar om ett ställningstagande. Vad är din syn på det? 

 Hur ser era samarbeten ut med andra företag/verksamheter, exempelvis 

samarbetet med Whywaste? 

 

 



  
 

II 

Sektion C: Åtgärder för att minska matsvinn i livsmedelsbutiker 

 Vad gör ni med de varor som ni ser håller på att gå ut? 

 Förädla produkter? På vilket sätt går det till? 

 Hur ser era framtidsplaner ut för hållbart arbete och minskat livsmedelssvinn? 

 Har ni funderingar på att göra någon lösning som exempelvis: göra matlådor av 

mat som håller på att gå ut? 

 Vad har systemet bidragit till i butiken och vilka åtgärder gör ni med de 

livsmedel som håller på att gå ut? 

 Kocken, är det en resurs som ni satt in extra i butiken just för projektet? 

 

 


