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Sammanfattning 

Titel: Bäst före 2014 - En studie om matsvinn i livsmedelsbutiker 

Författare: Mikael Forssell, Jonas Hedlund och Oskar Ribinge 

Handledare: Åsa Lindström 

Kurs: Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) 

Syfte 

Vårt syfte är att ge en djupare förståelse för det matsvinn som uppstår i 

livsmedelsbutiker genom att analysera och utreda servicelandskapets, personalens och 

kundens påverkan på matsvinn. Med koppling till detta syfte har vi valt följande 

forskningsfråga: På vilka sätt kan livsmedelsbutiker arbeta för att minimera sitt 

matsvinn med hänsyn till butikernas lönsamhet och kundnöjdhet? 

 

Metod 

Denna uppsats är en kvalitativ studie som haft sin början i ett empiriskt problem som vi 

ville skapa en djupare förståelse kring, vilket innebär att vår uppsats haft sin början i 

induktionen. Under processens gång har vi arbetat parallellt med empiri och teori, därför 

har studien haft ett växelspel mellan induktion och deduktion. Insamlingen av material 

har skett genom primära och sekundära källor där det empiriska materialet skett genom 

semistrukturerade intervjuer.  

 

Slutsatser 

I vår arbetsprocess har vi kunnat urskilja att servicelandskapet, personalen och kunden 

är de faktorer som påverkar matsvinnet inom dagligvaruhandeln. Vi har lyft fram att 

exponeringar, inköp, service och kunskap är återkommande tendenser som är avgörande 

för matsvinnet som uppstår. Under arbetsprocessens gång har vi identifierat att 

butikernas främsta fokus är lönsamhet. Baserat på våra föreslagna arbetssätts möjliga 

påverkan på matsvinn, försäljning och kundnöjdhet, ser vi att livsmedelsbutikers 

lönsamhet har potential att öka eller förbli opåverkad, samtidigt som deras matsvinn har 

potential att minska. 

 

Nyckelord: Matsvinn, servicelandskap, personal, kund, lönsamhet, kundnöjdhet.   

 

 

 
 



Abstract 
The purpose of this study has been to provide a deeper understanding of food waste 

caused by grocery stores by analyzing and investigating the effects on food waste 

caused by the servicescape, the personnel and the customer. In connection with the 

purpose we have chosen the following research question: In which ways can grocery 

stores work to minimize its food waste in regards to the stores’ profitability and 

customer satisfaction?  

 

This study has a qualitative research methodology that had its beginning in an empirical 

problem that we wanted to create a deeper understanding about, and therefore it had its 

beginning in the induction. During the process of the work, we have been working in 

parallel with our empirical information and theory, therefore the study has had interplay 

between induction and deduction. The material has been collected from primary and 

secondary sources. The empirical material has been collected through semi-structured 

interviews.  

 

We have in our analysis been able to identify the servicescape, the personnel and the 

customer as the factors with most influence on food waste caused by grocery stores. We 

have emphasized that product placement and exposure, purchase, service and 

knowledge are recurrent factors that are vital for the amount of food waste occurring. 

During the process, we have identified that the main focus of grocery stores is 

profitability. In our conclusions we suggest work methods for grocery stores that we 

have identified could lead to unchanged or increased profitability of the stores at the 

same time as their food waste could be reduced. The work methods are based on their 

possible effects on food waste, sales and customer satisfaction. 

 

Key words: Food waste, servicescape, personnel, customer, profitability, customer 

satisfaction. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel introducerar vi vårt forskningsområde genom att presentera en 

bakgrund till matsvinn som ett problem för att sedan diskutera problemets kopplingar till 

livsmedelsbutiker. Avslutningsvis presenterar vi vår forskningsfråga och de 

avgränsningar vi valt för vår studie.  

1.1 Bakgrund 

Att vilja minimera mängden mat som slängs kan ses som en självklarhet för många. I 

Sverige visar siffror från Svensk Miljöemissionsdata att den totala mängden matavfall 

uppgår till 1 000 000 ton årligen från samtliga instanser inom livsmedelskedjan, från 

producent till konsument (Jensen et al. 2011). Enligt en rapport från Svenska 

Lantbruksuniversitetet slängs uppskattningsvis 125 000 ton mat årligen från Svenska 

butiker inom dagligvaruhandeln efter en studie som grundade sig i mätningar från sex 

olika Willysbutiker under tre år (Eriksson et al. 2012). Författarna skriver att matsvinn 

innebär att produkter från djur och växter slängs i vardagen. Vidare diskuterar författarna 

att vi i Sverige och andra länder med en genomsnittlig hög inkomst kasserar mat bland 

annat till följd av att vi har råd att kasta maten, oplanerade inköp och en rädsla för att 

konsumera produkter där bäst före-datumet passerat. Det innebär att matsvinnet främst 

uppstår i de senare delarna av näringskedjan (Parfitt et al. 2010). I utvecklingsländer 

uppkommer svinnet innan maten når butikerna och konsumenterna på grund av bland 

annat undernärda djur, transportsvårigheter, värme, känsligare förpackningar och 

vattenbrist (Jordbruksverket 2011).  

 

Det finns två olika typer av matsvinn som hänsyn tas till i mätningarna på hur mycket 

mat som kasseras. Det är den så kallade “oundvikliga” delen som vi normalt sett inte äter, 

ben från djur, skal och kärnor från frukt och grönt. Den andra typen av matsvinn är den 

som påverkar oss mest, det är den mat som slängs som vi skulle kunna konsumera om 

den hade behandlats annorlunda, både vad gäller svinnet i leverantörsledet, butiksledet 

och konsumentledet (Stenmarck et al. 2011). Naturvårdsverket (2008) framhåller att de 

vanligaste orsakerna till svinn i butiksledet, det vill säga inom dagligvaruhandeln, beror 

på passerat bäst före-datum där beställningsmängder, kunders köpbeteende, konkurrens, 

produktplacering och kampanjer på andra varor har störst betydelse.   

  

Matsvinnet i livsmedelsbutiker sker främst inom kategorierna chark, frukt & grönt, kött, 

mejeri och ost (Eriksson et al. 2012). Dessa varor klassificeras som färskvaror och de har 

därför kortare hållbarhetstid och är känsligare för olika miljövariabler i omgivningen som 
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de förvaras i (Jonsson och Mattsson 2011). I rapporten från Svenska 

Lantbruksuniversitetet (2012) går det att utläsa att kött och chark är den kategorin av 

färskvaror som slängs mest i förhållande till leveransnivåer och frukt och grönt är den 

kategori som totalt sett kasseras mest i förhållande till vikt. Det kan bero på att 

produkterna är mer känsliga för sin omgivning och har inte förpackats och behandlats 

industriellt i samma utsträckning vilket gör att hållbarhetstiden är kortare (Eriksson et al. 

2012).  

 

I en butik kan den fysiska omgivning som produkterna placeras i och som kunderna 

kommer till benämnas som ett servicelandskap (Zeithaml et al. 2013). Bitner (1992) 

skriver att ett servicelandskap omfattar alla fysiska faktorer som ett företag kan 

kontrollera och som påverkar kunder eller personal. Författaren påpekar att antalet 

fysiska faktorer som företaget kan påverka är många och tar upp bland annat 

lufttemperatur, ljussättning, ljud, lukt, layout, inredning, färger och stil. Inom handel 

diskuterar både Hultén et al. (2011) och Zeithaml et al. (2013) att servicelandskapet är 

viktigt eftersom kunden kommer till servicelandskapet. Zeithaml et al. (2013) skriver att 

servicelandskapet omfattar den fysiska omgivning där kunderna befinner sig när en 

service konsumeras, och inom butikssektorn innefattar detta framförallt butikslokalen. De 

upplevelser som kunden får under vistelsen i servicelandskapet påverkar därför i stor 

utsträckning kundens inköp och uppfattning av både den lokala butiken och imagen av 

varumärket (Zeithaml et al. 2013). Levy och Weitz (2012) understryker att upplevelsen 

som kunden får under besöket i en livsmedelsbutik är ett viktigt konkurrensmedel i 

livsmedelsbranschen.  

1.2 Problemdiskussion 

Europaparlamentet har satt upp ett mål att halvera matsvinnet inom EU fram tills 2025 

(European Parliament 2012). Målen som har tagits fram med minskat matavfall avser 

hela näringskedjan, från leverantör till hushållsavfall (Naturvårdsverket 2012). 

Matavfallet påverkar flera områden i samhället såsom miljön, genom ökade utsläpp av 

koldioxid, övergödning och spridning av gifter (Modin 2011). De samhällsekonomiska 

kostnaderna som uppkommer med matsvinnet är ett problem för både företagen och 

hushållen då kasserad mat bidrar till ökade kostnader för alla berörda parter 

(Naturvårdsverket 2008). Matsvinn är också en etisk fråga, undernäring är ett problem i 

vissa delar av världen där inte maten räcker till, samtidigt i dagens konsumtionssamhälle 

slängs mat inom alla sektorer (Jordbruksverket 2011). Totalt sett kastas cirka 40 procent 

av all mat som produceras genom hela kedjan från producent till konsument (Eriksson et 
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al. 2012). Dagligvaruhandeln står uppskattningsvis för fem procent av det totala 

matsvinnet från alla sektorer i västvärlden (Jordbruksverket 2011). 

 

Livsmedel som klassificeras som färskvaror har kort hållbarhet och är känsligare för 

omgivningen (Jonsson 2012). Frukt och grönt är en kategori av färskvaror som är 

känsliga för rumstemperaturer vilket ofta är förhållandet de förvaras i inne i butiken för 

att exponeras i så stor utsträckning som möjligt (Naturvårdsverket 2008). 

Livsmedelsverket skriver i en rapport att grönsaker och frukt får en längre hållbarhet i en 

kyld miljö (Modin och Lindblad 2011). Frukt och grönt är också mer tryckkänsliga 

(Stenmarck et al. 2011). Kött och animaliska livsmedel förvaras bäst väl kylt i färskhet 

strax över noll grader. I frysta livsmedel sker ingen tillväxt av mikroorganismer och blir 

därför aldrig farliga att äta (Modin 2011). Det är även viktigt att mejeriprodukter förvaras 

väl kylt inom alla led, från produktion, transport, återförsäljare och konsument. 

Produkterna får en kortare hållbarhet om de förvaras på annat sätt än kylt (Arla u.å.).  

 

I livsmedelsbutiker är det viktigt att skapa försäljning för att kunna generera vinst. Alla 

näringsverksamheter i Sverige ska arbeta med ett vinstsyfte (Skatteverket u.å.). Ingrid 

Strid, som har gjort en studie om matsvinn baserat på tre medelstora butiker, framhåller 

de faktum att kunder väljer de produkter som ser bäst ut i butikerna och att butikerna i 

dagsläget har råd att slänga mat och snarare tittar på sätt att maximera vinsten än att 

minimera matsvinnet (Nordström 2013). För att skapa försäljning i butiken är det 

nämligen viktigt att servicelandskapet är utformad efter kunders beteende och stimulerar 

kunder till att handla (Zeithaml et al. 2013).  

 

Zeithaml et al. (2013) understryker att kunder förväntar sig och vill ha en behaglig 

temperatur när de befinner sig i servicelandskapet och att produkter ska vara placerade på 

ett sätt som tilltalar kunden. Underhill (2010) framhäver att det är mycket viktigt för 

butiker att varor inte tar slut då kunden förväntar sig ett visst utbud. Nordfält (2007) 

diskuterar att stora exponeringar med mycket produkter lockar kunder till att köpa. 

Stenmarck et al. (2011) skriver att frukt och grönt ofta placeras i stora högar för att locka 

kunder men att produkterna som ligger i botten lättare skadas vilket bidrar till ökat 

matsvinn. Hultén et al. (2011) tar upp att för mycket kyla i en mejeriavdelning kan 

påverka kundens upplevelse av atmosfären inom servicelandskapet negativt. Echeverri 

och Edvardsson (2012) diskuterar vidare att kunder påverkas både omedvetet och 

medvetet av sinnesintryck och att det är viktigt att arbeta med hänsyn till sinnena för att 

skapa en bra kundupplevelse och öka försäljningen.  
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Sinnesintryck får människor via sina fem sinnen (Hultén et al. 2011). Nordfält (2007) 

diskuterar människans fem sinnens prestationsförmåga och diskuterar att den största del 

av den information som hjärnan mottar kommer från synintryck. Även Hultén et al. 

(2011) tar upp synsinnet som människans skarpaste sinne och tillägger att de flesta av 

besluten som människor tar till största del grundas på synintryck. Solomon et al. (2011) 

påpekar att de olika saker som människor uppfattar via sinnena väljs ut, tolkas och 

organiseras av hjärnan för att ges mening och sammanhang. Författarna tar upp exemplet 

att många associerar att mjölk ska vara kall för att vara färsk, och har svårare att tro att 

behandlad mjölk som säljs rumstempererad också kan vara färsk. Hur människor ger 

mening till och vad människor associerar med olika sinnesintryck är individuellt menar 

författarna och påverkas av omgivningsfaktorer, personliga faktorer och faktorer rörande 

hur det vi ser ut.  

 

Nordfält (2007) diskuterar att servicelandskapet är en av de viktigaste delarna för butiker 

att fokusera på för att generera försäljning till de kunder som besöker butiken. För att få 

kunder att komma tillbaka till ett företag såsom en butik och för att skapa långsiktig 

lönsamhet framhäver dock Kotler et al. (2013) att kundnöjdhet och därigenom 

kundlojalitet är viktigt. Zeithaml et al. (2013) tar upp tjänsten som den viktigaste delen i 

att skapa nöjda kunder men framhäver även att kundens känslor, attityder och hur kunden 

påverkas av utomstående spelar in. Författaren diskuterar att tjänsten inom en butik 

framförallt innefattar servicelandskapet och den service som personalen ger. Grönroos 

(2008) diskuterar att servicekvaliteten till stor del påverkas av skillnaden mellan vilka 

förväntningar kunden har på servicen och vad kunden upplever. Wilson et al. (2012) 

skriver ett exempel om dagligvarubutiker och att kunden som besöker dessa räknar med 

en viss väntetid för att få kontakt med personal. Författarna menar också på att kunden 

kan uppleva en hög servicekvalitet om personal finns på plats för att betjäna kunden 

snabbt och därmed överträffa förväntningarna.  

 

Schmitt (2003) diskuterar vidare att företag måste engagera och påverka sin personals 

arbete för att få dem till att bidra till en bra kundupplevelse. Vi upplever att det inom 

livsmedelsbranschen kan kopplas till personalens kunskap och vilja att informera kunder 

om hur livsmedelsprodukter bör väljas och hanteras beroende på hur de ska användas. 

Vargo och Lusch (2004) framhåller dock att kunden alltid är delaktig i ett 

serviceperspektiv och själva medverkande i serviceprocessen. Grönroos (2008) diskuterar 

att företaget i viss mån har till uppgift att utbilda kunder och påverka vilka förväntningar 
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de får av företagets service och produkter, genom sin interaktion och kommunikation 

med kunden. För butiker framhäver Nordfält (2007) att kommunikationen sker både i 

servicelandskapet och genom övrig kommunikation med kunderna.  

 

Av resonemanget kan vi utläsa att det finns flera aspekter för butiker att ta hänsyn till 

gällande matsvinnet av färskvaror vilket vi finner intressant att undersöka närmre.  

1.3 Problemformulering och forskningsfrågor 

Dagligvaruhandeln är en sektor som erbjuder ett primärt behov som de flesta i samhället 

är beroende av. Siffrorna på 125 000 ton mat som slängs årligen av butiker är ett problem 

som anses ha betydelse för samhällsekonomin, miljön och etik enligt flera studier. Miljön 

som är optimal för att förvara färskvaror i attraherar inte kunden på samma sätt att vistas 

i. Planeringen av servicelandskapet handlar främst om att få kunden att köpa mer 

produkter. Hänsyn till vad som är bäst för produkterna verkar ha en sekundär betydelse. 

Service, sinnesintryck, påverkan från personal och exponering av varor är faktorer som 

kunden blir påverkad av i servicelandskapet. Kunderna har i sin tur uppfattningar om 

omgivningen vilket påverkar deras val av produkter och uppfattning av 

servicelandskapet. Av ovanstående resonemang kan vi urskilja att det bildas en 

motsägelse mellan hur företaget utformar sitt servicelandskap för att attrahera kunden och 

hur färskvarorna förvaras inne i servicelandskapet. 

 

Det är utifrån dessa resonemang vi har lagt grunden för vårt problemområde som 

utmynnat i följande forskningsfråga: 

● På vilka sätt kan livsmedelsbutiker arbeta för att minimera sitt matsvinn med 

hänsyn till butikernas lönsamhet och kundnöjdhet? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att ge en djupare förståelse för det matsvinn som uppstår i livsmedelsbutiker 

genom att analysera och utreda servicelandskapets, personalens och kundens påverkan på 

matsvinn.   

1.5 Avgränsningar 

För att göra en tydlig uppsats har vi valt att avgränsa oss inom vissa områden och 

kategorier. Vi kommer i vår undersökning att avgränsa oss till det matsvinn som sker i 

svenska butiker. Vi har även valt att avgränsa oss till större livsmedelsbutiker som har ett 

utbud inom alla av kategorierna mejeri, kött och chark, bröd, frukt och grönt samt 

kolonial.  

5 
 



2. Metod 

I kapitlet presenterar vi de metoder vi valt att använda oss av under vår 

forskningsprocess. Vi skriver om de forskningsmetoder, ansatser, informationsinsamling i 

form av primär- och sekundärdata vi valt att använda oss av. Sedan presenteras den 

forskningskvalitet vi anser oss ha i arbetet. Slutligen görs en redogörelse av den 

kunskapsprocess vi genomgått samt ett kritiskt ställningstagande av metoden.  

2.1 Forskningsmetoder  

Edling och Hedström (2003) skriver att en metod är koppling mellan teoretisk och 

empirisk data där huvudsyftet är att skapa en balans mellan teorier och empiriskt 

material. Bryman och Bell (2013) skriver att det finns två typer av forskningsmetoder 

som går att tillämpa i en uppsats. Den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Den 

kvantitativa forskningsmetoden innebär att forskaren baserar studien på numeriska värden 

samtidigt som den kvalitativa forskningsmetoden innebär att forskaren baserar studien på 

ord. Hartman (2004) förklarar att kvalitativa metoder benämns som en kvalitet eller 

egenskap samtidigt som författaren skriver den kvantitativa metoden som något som kan 

mätas som till exempel längd och vikt. Patton (2002) skriver om de två metoderna på ett 

liknande sätt där han menar att den kvalitativa metoden riktar sig mot djupa analyser och 

öppenhet. Bryman och Bell (2013) framhåller att den kvalitativa metoden genomförs på 

ett djupgående analytiskt sätt som kräver en mer genomgående undersökning av 

forskaren. Merriam (2009) menar att det krävs insamling av underliggande data för att 

författarna ska kunna förstå och tolka materialet som ofta är i en kontext. Inriktningen 

som ligger till grund i den kvalitativa forskningen skriver Yin (2011) är utifrån forskarnas 

egna tolkningar av ett fenomen. Det räcker med att studera några objekt för att forskaren 

ska kunna tolka och dra sina egna slutsatser utifrån de studerade områdena. Vidare menar 

författaren att det skapas en större personlighet med det som forskas inom den kvalitativa 

metoden än i den kvantitativa. Bryman och Bell (2013) påpekar att ett kvalitativt 

arbetssätt är mindre strukturerat än det kvantitativa. Det gör att arbetsprocessen har en 

större öppenhet och flexibilitet, där den kronologiska ordningen i innehållsförteckningen 

inte behöver stämma överrens med den som forskarna använt i arbetsprocessen. 

Flexibiliteten gör att forskarna kan röra sig i olika riktningar och anpassa sin 

arbetsprocess efter materialet som samlas in. 

 

Vi har valt den kvalitativa forskningsmetoden i vårt arbete då vi anser att det är den bäst 

lämpade forskningsmetoden för att analysera och utreda servicelandskapet, personalen 

och kunderna inom dagligvaruhandeln, för att skapa en djupare förståelse för hur det 
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påverkar matsvinnet. Det är vår tolkning av verkligheten som vi fokuserat på i våra 

slutsatser, där vi anser att vårt val av metod lämpar sig bra för att forska kring vårt 

ämnesval. Vi ansåg att ett kvalitativt sätt var bättre lämpat än ett kvantitativt då vi har en 

fråga öppen för djupa analyser och tolkningar. Det är vi som tolkar det vi undersöker och 

vill gå på djupet för att skapa en förståelse för fenomenet. Det kvalitativa sättet att arbeta 

på har även gett oss en annan möjlighet att vara flexibla i vår arbetsprocess, vilket har 

underlättat forskningen.  

2.2 Forskningsansats 

Andersen (2012) skriver om forskningsansatser som tillvägagångssätt vilka det går att dra 

vetenskapliga slutsatser utifrån. Patel och Davidson (2011) samt Bryman och Bell (2013) 

menar att det är forskarnas uppgift att skapa en så sanningsenlig bild som möjligt av det 

som ska studeras och att det finns tre olika ansatser att göra detta på. Författarna skriver 

att de tre olika ansatserna är deduktion, induktion och abduktion.            

 

Andersen (2012) skriver att den deduktiva metoden som bevisföringens väg och att 

forskaren vid deduktiv metod utgår från generella principer och baserat på dessa drar 

slutsatser om enskilda händelser. Bryman och Bell (2013) diskuterar att vid ett deduktivt 

tillvägagångssätt utgår forskaren från tillgängliga teorier och annan information som 

finns tillgänglig inom ett visst område. Baserat på tillgänglig information tar forskaren 

fram hypoteser som sedan besvaras genom empirisk insamling. Vidare tar Patel och 

Davidson (2011) upp att objektiviteten ofta anses som bättre vid en deduktiv ansats, 

eftersom forskaren utgår från tillgängliga teorier och information innan undersökningen 

vilket gör att teorin prövas i verkligheten för att se om den stämmer eller inte. 

Gummesson (2000) skriver om deduktion som ett verklighetsbaserat test för att 

undersöka om teorin är applicerbar på verkligheten.    

 

Induktion har ett annat förhållningssätt till undersökningen vilket Andersen (2012) 

framhåller. Författaren skriver att induktionen utgår från insamling av empiri för att i 

efterhand knyta samman den till teori. Bryman och Bell (2013) menar att induktionens 

grundidé handlar om att ta fram ny teori på ett område efter att empiriinsamlingen görs. 

Författarna skriver att via ett helt induktivt förhållningssätt i processen så har inte 

forskarna någon kunskap om ämnet på förhand vilket i princip är omöjligt att uppnå. Med 

detta sagt vill Bryman och Bell (2013) framhäva att arbetsprocessen i forskning aldrig 

varken är helt induktiv eller deduktiv, den har snarare inslag av de olika arbetssätten, 

vilket de benämner som iterativt. Den iterativa processen ses som ett växelspel där 
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forskaren arbetar fram och tillbaka under processens gång mellan teori och empiri.  Den 

iterativa processen som ett växelspel mellan induktion och deduktion beskriver 

Gummesson (2000) som ett abduktivt förhållningssätt. Han menar dock att det abduktiva 

begreppet som en tredje process utöver induktion och deduktion är missledande då det är 

omöjligt att hålla en process helt induktiv eller deduktiv hela vägen. Det abduktiva sättet 

menar Patel och Davidson (2011) är en kombination av induktion och deduktion. Vidare 

menar de att abduktionen utgår från ett enskilt problemområde där forskarna formulerar 

ett antagande som kan förklara problemområdet. Abduktionen kännetecknas därmed av 

ett induktivt förhållningssätt från processens början. Olsson och Sörensen (2011) skriver 

om förförståelse som är kunskap som författarna besitter innan området undersöks. De 

beskriver förförståelsen som erfarenheter eller föreställningar om forskningsområdet.  

 

Vi har i vår arbetsprocess arbetat med ett växelspel mellan induktion och deduktion. I 

början av vår process arbetade vi främst med ett utgångsproblem i matsvinn, varav vi var 

induktiva i utgångspunkten. Efter att vi utgått från det empiriska problemet så satte vi oss 

in i teorin där vi hade en förförståelse om vilka begrepp vi ansåg primära att undersöka i 

närhet till problemet. Materialet till empirikapitlet samlades dock in innan teorin var 

färdigställd och därav har vår arbetsprocess blivit mer åt det abduktiva hållet. Därav har 

vi genom vår empiriinsamling fått lägga till och ta bort relevant och irrelevant teori i 

teorikapitlet. Vi ville utveckla vissa begrepp mer, som fick större fokus under 

empiriinsamlingen varav vi utvecklat teorikapitlet efter empiriinsamlingen. Då vi hade 

också hade skrivit vissa teoriavsnitt som inte framkom så djupt under intervjuerna varför 

vi valde att korta ner de delarna. Vi har genom växelspelet mellan teori och 

empiriinsamling kunnat forma uppsatsen mer djupgående vilket bäddat för analysen. 

Under uppsatsens arbete har vi arbetat fram och tillbaka med forskningsfrågan och syftet 

för att få den att stämma in med empirin och teorin vi har valt att fokusera på i arbetet. 

Det har lett fram till en större medvetenhet i arbetet vilket växelspelet mellan induktion 

och deduktion hjälpt oss med. 

2.3 Informationsinsamling  

Patton (2002) förklarar att forskaren kan samla in data genom intervjuer, observationer 

och dokument. Patel och Davidson (2011) förklarar att informationsinsamling är olika 

metoder som forskaren kan använda sig av för att få tillgång till information. Dessa består 

av befintliga dokument, test och prov, självrapporteringar, attitydskalor, observationer 

samt intervjuer och enkäter. Merriam (2009) skriver att informationsinsamlingen utgörs 

av primär och sekundärdata där dokument och befintliga rapporter utgör sekundärdata 
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samt intervjuer, observationer, enkäter och verklighetsbaserade tester primärdata. I vår 

kvalitativa studie har vi valt att använda oss av både primära och sekundära källor. Vi har 

i vår primärinsamling använt oss av intervjuer och i vår sekundära insamling av 

information har vi främst använt oss av befintliga dokument, som böcker och rapporter 

för att göra en trovärdig och analyserande uppsats.  

2.3.1 Primärdata 

Patel och Davidson (2011) diskuterar att primärdata utgörs av ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar. Booth et al. (2004) skriver att primärdata är data som forskare 

direkt använder och menar att primärdata också kan kallas rådata, med rådata menas att 

informationen inte är påverkad av begrepp eller teorier. Ghauri och Grønhaug (2010) 

lyfter fram att primärdata genom en kvalitativ metod är anpassad till forskningsfrågan 

eftersom den samlas in av forskarna själva. Forskarna kan styra informationsinsamlingen 

från primärkällan genom att ställa frågor utifrån forskningsfrågan och syftet för att nå 

djupare i sin analys.  

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ intervju 

där frågorna till intervjun är förutbestämda. Patel och Davidson (2011) skriver att 

frågorna till semistrukturerade intervjuer ska fungera som specifika teman där frågorna 

ska besvaras. Genom semistrukturerade intervjuer har respondenterna möjlighet att forma 

sina svar och vara mer öppen. Den semistrukturerade intervjun skriver Bryman och Bell 

(2013) ska göra intervjun mer följsam i svaren och frågorna, samtidigt som den är mer 

flexibel där de som intervjuar kan ställa följdfrågor för att på så sätt få mer detaljerade 

svar om specifika områden. Lantz (2013) menar att en intervjuplan är bra att göra innan 

intervjun. Bland annat görs intervjuplanen på förhand för att säkerställa att frågorna följer 

det som är relevant för undersökningen, att intervjun ligger tät tillsammans med 

forskningsfrågorna, syftet och de teoretiska utgångspunkterna forskarna vill undersöka. 

Johannessen och Tufte (2002) framhåller att urval för intervjuer inom kvalitativ metod 

bör göras. Forskarna väljer medvetet vilka som ingå i intervjuerna, hur många som 

behövs och hur relevanta de är kan tänkas på under processens gång och urskiljas under 

tiden av processen. Andersen (2012) och Bryman och Bell (2013)  understryker att det 

finns olika sätt forskarna kan gå tillväga på vad gäller urval. De beskriver bekvämlighet 

och tillfälligheter som de vanligaste sätten kvalitativa forskare använder sig av i 

urvalsprocessen.  
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Vi har i vårt tillvägagångssätt för intervjuerna varit noga med att vara semistrukturerade i 

våra frågor. Vi valde att ha vissa teman med huvudrubriker och underfrågor. Rubrikerna 

och underfrågorna tog vi fram baserat på den teori vi införskaffat om vårt problemområde 

innan intervjuerna gjordes och baserat på vår förförståelse kring olika 

marknadsföringsteorier. Anledningen till att vi valde att ha underfrågor till våra teman var 

ifall respondenten började prata om något som vi ansåg var irrelevant för vår 

undersökning och om diskussionen blev för bred. Eftersom vi hade en relativt bred 

förförståelse inom teoretiska begrepp och betydelser för dagligvaruhandeln var det lättare 

för oss att komma med infallsvinklar och följdfrågor gentemot respondenten. Urvalen till 

intervjuerna har vi valt genom en tydlig koppling till vårt problemområde för att få 

djupgående analyser. Vi har delvis varit bekväma då vi valt butiker i Kalmar som vi 

kunnat ta oss till på kort tid, dock har vi valt ut de butiker som vi upplevde som mest 

relevanta för vår forskning. Telefonintervjuerna med de sakkunniga har valts genom en 

strategi att vi vill få in täckande kunskap av experter som inte jobbar i butikerna. Detta 

har gjorts för att få en heltäckande bild kring problemet med matsvinn även utifrån. Vi 

har pratat med både butiksägare, butikschef, färskvaruansvarig och tillförordnad 

färskvaruansvarig för att det var de som ansågs mest kunniga om de områden vi ville 

ställa frågor kring då vi ringde butikerna.  

 

Gustavsson (2004) skriver att telefonintervjuer och personliga intervjuer är en vanlig 

form att använda sig av i kvalitativa undersökningar. Telefonintervjuer framställs som 

snabba och effektiva i att skaffa information. Bryman och Bell (2013) understryker att det 

i telefonintervjuer är svårare att skapa diskussioner än vid personliga möten eftersom det 

ofta är svårare att göra vad som sägs. Gustavsson (2004) skriver också att 

telefonintervjuer har en tendens att trötta ut respondenten vilket gör att de omedvetet 

svarar med kortare svar på frågorna. Personliga intervjuer framhålls som mer omfattande 

vilket gör att mer komplexa frågor kan ställas.  

 

I våra intervjuer har vi använt oss av både telefonintervjuer samt personliga möten på 

företagens arbetsplatser. Vi har använt oss av telefonintervjuer gentemot de sakkunniga 

på de områden som vi vill undersöka och personliga intervjuer med relevanta 

stormarknader och butiker inom dagligvaruhandeln. Telefonintervjuerna har vi haft med 

de där personlig kontakt inte varit möjlig, för att de befunnit sig på annan ort geografiskt. 

De personliga intervjuerna har skett med olika butiker inom dagligvaruhandeln för att få 

en heltäckande bild av hur de arbetar med butiksmiljön.  
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Patel och Davidson (2011) skriver att ljudinspelning med diktafon är ett sätt att ta tillvara 

på informationen från en intervju. Genom både våra personliga intervjuer och de via 

telefon har vi spelat in alla intervjuerna förutom en. I intervjun med Malin Karlsson på 

Coop Forum fördes endast anteckningar efter hennes önskemål. Telefonintervjuerna har 

vi haft med högtalare som gjort inspelningen möjlig via diktafon samt att vi spelat in 

samtalet med telefonen vi använder för intervjun. Det har varit enkelt för oss att 

transkribera informationen om vi spelar in samtalen vilket också gör att informationen 

säkerställs då vi kan gå tillbaka för att lyssna vad respondenten har sagt om något skulle 

vara oklart.  

 

Yin (2011) menar att forskningsetik handlar om att skydda och noga tillämpa de personer 

som deltar i en studie. Etiska normer krävs för att deltagarna ska förstå att du som 

forskare bedriver en sanningsenlig forskning. Det är därför viktigt att de personer som 

väljs ut för intervju blir informerade vilken betydelse deras synpunkter kommer att ha och 

att det som de säger återberättas på ett korrekt sätt.  

 

Vi har informerat alla de vi intervjuat om inspelningen och i vilket syfte materialet ska 

användas för att intervjupersonerna ska känna sig trygga med informationen de lämnar ut 

till oss. Vi har även skickat det empiriska materialet till de som vill läsa igenom det vi 

skrivit innan redovisning för att de ska känna att de kan stå för det de har sagt, och 

återberättar materialet på ett korrekt sätt.  

 

Nedan följer en redogörelse av de personer vi valt att intervjua för vår forskning: 

 

Telefonintervjuer 

● Jonsson, Mats. Försäljningschef på Butikskonsult AB. 

● Strid, Ingrid. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. 

● Swahn, Johan. Sensory Marketing Specialist på ICA Sverige AB. 

Personliga intervjuer 

● Forss, Daniel. Butikschef på City Gross i Kalmar. 

● Karlsson, Malin. Färskvaruansvarig på Coop Forum i Kalmar.  

● Lindgren, Daniel. Icahandlare på ICA Supermarket Södercentrum i Kalmar. 

● Rosengren, Carola. Tillförordnad Färskvaruansvarig på ICA Maxi i Kalmar. 
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2.3.2 Sekundärdata 

Booth et al. (2004) framhäver sekundärdata som andrahandskällor vilket grundar sig i 

primärdata. Författarna tar främst upp böcker, vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, 

internetkällor och tidningsartiklar som exempel på sekundärdata som används som stöd 

för den egna rapporten. Krishnaswami och Satyaprasad (2010) behandlar sekundära 

källor och skriver att sekundärdata är källor som publicerats och gått igenom minst ett led 

av bearbetning. De behandlar sekundära källor som ett bra komplement till primära vad 

gäller att skapa en ytterligare dimension av förståelse för problemområdet som 

undersöks. Bryman och Bell (2013) skriver att författarna kan använda sig av 

sekundärdata för att komplettera uppgifterna till undersökningen som framkommit från 

primärdatan. Vidare skriver de att sekundära källor med hög kvalitet gör den egna 

rapporten mer trovärdig, såsom statistik från myndigheter och data från erfarna forskare.  

 

Booth et al. (2004) tillägger att sekundära källor ofta är omformulerade och en typ av 

förenkling av någonting som redan har sagts. Krishnaswami och Satyaprasad (2010) 

menar att författarna till rapporten måste ha i åtanke att sekundära källor i mångt och 

mycket är subjektivt skrivna. Det är också svårt att hitta böcker eller avhandlingar som 

besvarar problemområdet direkt, vare sig det är en kvalitativ eller kvantitativ 

undersökning. Med detta menar Krishnaswami och Satyaprasad (2010) att det alltid krävs 

sekundära källor för att besvara en forskningsfråga för att göra rapporten trovärdig. 

Merriam (2009) skriver om trovärdigheten i sekundära källor och förklarar att forskarna 

kritiskt ska granska de sekundära källorna då informationen som är publicerad har tolkats 

och skrivits om i mer än ett led.    

 

Vi har varit flexibla med vårt arbete med sekundärdata under forskningsprocessen. Då vi 

vill analysera och utreda hur servicelandskapet, personalen och kunden är kopplat till 

matsvinn inom dagligvaruhandeln har vi använt oss av sekundärkällor som behandlar 

problemet kring matsvinn, och då främst myndighetsrapporter. Vi har använt oss av 

böcker på Universitetsbiblioteket i Kalmar och Växjö för att vara trovärdiga i de teorier 

vi presenterar. Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar som vi främst har hittat 

via sökfunktionen One Search som presenterar träffar från kända artikeldatabaser för att, 

utöver vår granskning av innehållet, vara säkra på att artiklarna är publicerade. Vad gäller 

internetkällor har vi enbart använt information från relevanta hemsidor kopplade till vårt 

problemområde under problemdiskussionen. Tidningsartiklar har vi använt i 

problemdiskussionen för att framhålla att problemet med matsvinn även diskuteras i 

media.  
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2.4 Forskningskvalitet 

Gummesson (2000) menar att det finns två olika kriterier inom kvantitativ och kvalitativ 

forskning, reliabilitet och validitet. Patel och Davidson (2011) skriver att reliabiliteten 

och validiteten är centrala för forskningens trovärdighet. Bryman och Bell (2013) 

framhåller reliabiliteten som central främst inom kvantitativa studier och syftar till 

tillförlitligheten i uppsatsen, att resultatet från uppsatsen skulle vara densamma om den 

gjordes på nytt. Patel och Davidson (2011) diskuterar att reliabiliteten kan minska på 

kvalitativa studier då en intervjuperson inte säkerligen svarar på samma sätt om forskarna 

intervjuar personen med samma frågor en andra gång. 

 

Gustavsson (2004) skriver att validiteten i en kvalitativ studie handlar om utsträckningen 

i vad ett empiriskt mått faktiskt mäter i de teoretiska begrepp som är avsedda att mäta i 

studien. Detta handlar om att de sanna värdena bör utvecklas för att omfatta systematiska 

fel för att tillfredsställa länken mellan empiriska mått till de valda teorierna som används 

i studien. Gummesson (2000) menar också på att det är forskarnas ansvar att undersöka 

det som de ämnar att undersöka vilket är en del av validiteten. Han påpekar även att det 

är viktigt att teori och empiri har en tydlig koppling till varandra och hjälper varandra att 

beskriva det forskaren vill undersöka. Bryman och Bell (2013) skriver intern och extern 

validitet inom kvalitativ forskning. Den interna validiteten hänvisar de till att det ska 

finnas en tydlig koppling mellan forskarens empiriska insamling och den teoretiska som 

utvecklas under processen. Den externa validiteten berör i vilken utsträckning resultaten 

kan generaliseras till andra miljöer.  

 

Bryman och Bell (2013) skriver om svårigheten i att göra en kvalitativ studie då 

verkligheten alltid är i ständig förändring vilket gör att forskarens egna reflektioner och 

tankar tar plats i undersökningen. De menar därför att de blir svårare att säkerställa 

studiens äkthet. Författarna tar upp ett antal kriterier som är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse som krävs för att skapa trovärdighet i en uppsats. 

Tillförlitlighet där det är forskarens uppgift att genom trovärdigheten se till att resultaten 

bekräftas av de personer som intervjuats för att säkerställa att informationen återgivits på 

riktigt sätt. Överförbarhet där djupet på forskningen ska redovisas med detaljerade 

beskrivningar vilket gör de mer trovärdiga. Pålitlighet som är en ren motsvarighet till 

reliabilitet inom kvantitativ forskning och innebär att forskarna säkerställer och gör en 

grundlig redogörelse för hur forskningsprocessen gått tillväga.  Kollegor eller externa 

personer kan då fungera som granskare av forskningen och dess trovärdighet. Det sista 

som författarna beskriver som ett sätt att agera trovärdigt är bekräftelse där forskarna 
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framställer att en total objektivitet är omöjlig i en kvalitativ forskning framhäver att de 

agerat i god tro. Det menas med att det ska vara tydligt att forskarna inte medvetet låta 

personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka rapportens slutsatser.   

 

Vi har i vår studie förklarat och beskrivit de metodval som vi ansetts vara lämpliga för 

vår forskning. Det som vi har gjort för att öka validiteten och reliabiliteten är att vi har 

utformat en intervjuguide som vi har använt oss av vid våra personliga intervjuer. Vidare 

anser vi att detta ökar tillförlitligheten eftersom respondenterna har fått samma typer av 

intervjufrågor men har haft möjligheten att utveckla sina svar. Genom att använda oss av 

vetenskapliga källor som stödjer varandra har vi gjort det möjligt för oss att säkerställa en 

hög trovärdighet i vårt teorikapitel. Vi har skrivit om dagligvaruhandeln med 

produktkategorin färskvaror vilket gör att vi skrivit om en bransch. Det har gjort att vår 

undersökning har en hög validitet då teorierna varit utvalda för att passa in på den 

studerade branschen. Tillförlitligheten anser vi är hög då vi haft en dialog med 

respondenterna om hur materialet kommer att användas och de som vill har även fått läsa 

igenom och godkänna att de står för det de säger innan vi lämnat in materialet. Vi anser 

att vi är detaljerade i våra beskrivningar och val varför vi har en hög överförbarhet. 

Pålitligheten med vår uppsats är hög då vi beskrivit forskningsprocessen grundligt och 

haft handledningsmöten och seminarietillfällen där opponenter och examinator har 

granskat vår uppsats och dess trovärdighet. För att säkerställa bekräftelsen i vår uppsats 

har vi även varit så objektiva vi kan. Vi skriver i god tro vilket även informationen i 

empirin är insamlad under då vi förklarat vårt syfte till respondenterna och i vilka 

sammanhang informationen kommer att redovisas.  

2.5 Kunskapsprocessen 

Till en början diskuterade vi flera problem som finns inom detaljhandeln överlag, dock 

kände vi att våra diskussioner om matsvinn inom dagligvaruhandeln var mest intressanta, 

både för oss och för personer i vår omgivning. Valet kändes som en naturlig gång i vårt 

uppsatsskrivande då vi anser att det är ett relevant problem att diskutera samtidigt som 

komplexiteten är hög. Matsvinnet berör hela distributionskedjan, dock har vi valt att 

fokusera på hur butiker påverkar matsvinn och kan arbeta för att minimera sitt matsvinn. 

Eftersom vi utgick från ett empiriskt problem så började vi vår uppsats induktivt. Därefter 

har det kommit att bli ett växelspel under processens gång mellan induktion och 

deduktion. Därför anser vi att vår uppsats har blivit åt det abduktiva förhållningssättet.  

 

14 
 



Uppsatsens problemformulering och syfte har omformulerats utefter arbetets gång. När vi 

hade bestämt vilket ämne vi ville skriva om, började vi läsa i litteraturen och stämma 

överens med vilka teorier som vi skulle kunna använda oss av i vårt uppsatsarbete. Vi 

hade ett huvudområde i form av servicelandskapet men vi ville addera två punkter där 

deltagarna också presenteras, kunden och personalen. De teorier och artiklar som vi har 

läst granskades och vi diskuterade huruvida vi kunde ha användning av våra 

fokusområden för att uppfylla det syfte som vi hade. När vi formulerade vår intervjuguide 

till empiriinsamlingen använde vi oss av samma struktur, dock med inriktning mot de 

kompetenser som våra respondenter hade. Vi valde en kvalitativ forskningsmetod och vår 

primärdata omfattades av personliga intervjuer och telefonintervjuer med personer som är 

insatta inom butikens servicelandskap.  

 

Valet av respondenterna gjordes med hänsyn till vilka kompetenser som vi identifierade 

som relevanta för vår uppsats och våra möjligheter att genomföra personliga intervjuer 

med dem. De sakkunnigas geografiska utspridning gjorde att vi valde att ha 

telefonintervjuer med dem, men vi hade möjlighet att hitta relevanta respondenter från 

butiksledet som vi kunde besöka. Under empiriinsamlingen, vilken genomfördes under 

två veckor, arbetade vi parallellt med metodkapitlet och teorikapitlet. Teorikapitlet 

reviderades efter hand till följd av att empiriinsamlingen. Efter varje intervju satte vi oss 

och transkriberade hela intervjun för att vara säkra på att vi inte missade någon 

information. Vi ansåg även att det var enklare att gå tillbaka till ett skriftligt dokument för 

att läsa vad respondenterna sagt istället för att behöva lyssna igenom intervjun igen. Vi 

har under processens gång fått handledning och riktlinjer på vad vi bör ändra och således 

arbetat mycket fram och tillbaka med syftet och forskningsfrågan för att försöka täcka in 

alla delar vi undersökt. Vi valde att skriva in empirin direkt i ett sammansatt analyskapitel 

med teori för att inte upprepa för mycket av det insamlade materialet och för att minska 

uppsatsens antal sidor, jämfört med om empirin legat i ett separat empirikapitel. 

 

När vi började arbeta med analysen arbetade vi med att färglägga teoriavsnittet i tre olika 

färger som vi kunde koppla till de olika delarna i analysen med servicelandskapet, 

personalen och kunden. Efter mycket diskussioner så föll det sig naturligt att växelspelet 

mellan kopplad teori och empiri hade sin början i teorin ibland och empirin ibland. Det 

för att vi upplevde att vissa delar lös igenom starkare i empirin, eftersom vissa teoretiska 

inslag var tyngre och behövdes stärkas av empiri. Vi hade även tänkt från början att ha ett 

separat kapitel med matsvinnet som begrepp. Dock ansåg vi att uppsatsen skulle bli mer 
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levande om vi vävde in matsvinnet och hur det är kopplat till servicelandskapet, 

personalen och kunden direkt under respektive rubriker.  

 

Slutkapitlet har vi genomarbetat med att uppfylla våra delsyften i servicelandskapet, 

personalen och kunden och hur de påverkar matsvinnet. Strukturen är vald på det sättet 

för att vi ska kunna besvara vår forskningsfråga när syftet är uppnått. I det sista kapitlet är 

det vår röst som gör att uppsatsen knyts samman till följd av våra tolkningar av resultatet 

och innehållet, vilket vi vill göra läsaren uppmärksam på.  

2.6 Metodkritik 

Bryman och Bell (2013) förklarar att det finns svårigheter med den kvalitativa metoden 

vilket kan påverka resultatet av forskningen. Författarna menar att det är forskarens 

subjektiva uppfattning om vad som är relevant. Vidare diskuterar de att forskarna till en 

kvalitativ undersökning inte är lika noggranna att förklara hur undersökningen har gått till 

som en kvantitativ forskare. Detta kan göra att problemformuleringen oftast blir generell 

jämfört med en kvantitativ forskningsmetod som är mer precis. Patel och Davidson 

(2011) skriver att det är viktigt att forskarna utvärderar det insamlade materialet och inte 

bara väljer ut det som de själva tycker stödjer sina egna idéer. Ahrne och Svensson 

(2011) menar att forskarens analys i en kvalitativ metod kan granskas mer kritiskt än i en 

kvantitativ då forskarna i den kvalitativa metoden måste utveckla egna analysverktyg och 

strategier.  

 

Vi har i vår uppsats försökt vara medvetna om de svårigheter som finns med en kvalitativ 

metod. För att ha en tydlig karaktär på uppsatsen så har vi arbetat med att motivera de 

metodval som vi valt att använda oss av grundligt. Vi har arbetat mycket med vår 

problemformulering och forskningsfråga för att täcka in alla de områden som framkom 

under empiriinsamlingen. I våra utvärderingar av det insamlade materialet har vi valt ut 

det material som vi anser är lämpliga för forskningsområdet. Vi har i vår analys försökt 

se problemområdet från olika sidor för att få en djupgående analys och inte enbart valt ut 

de delar som vi själva tycker stödjer våra egna idéer till slutsatsen.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi presentera de teorier som berör det ämnesområde som vi har 

valt att studera. Kapitlet är indelat i tre huvudområden som är kopplade till våra 

delsyften. Vi kommer att börja med att redogöra för de teorier som riktar sig mot 

servicelandskapet för att sedan gå in på personalen och kunden.  

3.1 Servicelandskapet 

Servicelandskapet är i den omgivning som kunder och personal vistas, och i den 

omgivning där matvarorna exponeras och förvaras vilket påverkar matsvinnet. Vi har 

därför valt att ha servicelandskapet som en huvuddel i vårt arbete och även att inleda 

vårt teorikapitel med servicelandskapet.  

3.1.1 Servicelandskapets betydelse och funktion 

Zeithaml et al. (2013) understryker att servicelandskapet har stor betydelse för 

kundupplevelsen och därigenom kundnöjdheten och kundlojaliteten. Författaren menar 

att det därför är av stor vikt för företag att arbeta strategiskt med hur dess servicelandskap 

ska uppfattas av kunderna. Echeverri och Edvardsson (2012) skriver att den fysiska 

miljön som kunder rör sig inom har en stor bidragande kraft till kundens upplevelse och 

Wilson et al. (2012) menar att servicelandskapet finns för att fylla de behov som 

företagets kunder har.  Levy och Weitz (2012) tar upp att upplevelsen som kunden får 

under besöket i servicelandskapet är ett viktigt konkurrensmedel i livsmedelsbranschen, 

speciellt för livsmedelsbutiker som inte arbetar efter att framförallt konkurrera med 

priset. Hultén et al. (2011) understryker att hur företagen arbetar med servicelandskapet 

ur sinnesmarknadsföringssynpunkt har en stor betydelse för hur kunderna upplever deras 

besök och hur mycket de spenderar under ett besök. Donovan et al. (1994) diskuterar i 

deras studie att det finns ett samband mellan vad kunderna tycker om servicelandskapet 

och hur mycket tid som spenderas där och hur mycket pengar som spenderas. 

 

Levy och Weitz (2012) framhäver att utformningen av servicelandskapet i en butik kan 

ha många olika syften. Författarna nämner att ett vanligt syfte är att implementera den 

strategi som företaget har. De tar upp Apples butiker som exempel och menar att 

Applebutikernas rena design stärker Apples varumärke som innovationsinriktat. Hultén et 

al. (2011) skriver att ett företag kan använda sig av visualisering som stimuli för att 

bygga ett starkt varumärke som bidrar till att en sinnesupplevelse hos företagets kunder. 

Det är därför viktigt att varumärkets identitet framhålls genom estetiska inslag i 

företagets marknadsföring som till exempel annonsering, visuell och verbal identitet, 

design och stil.  
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Vidare diskuterar Levy och Weitz (2012) att servicelandskapet har en funktion i att öka 

försäljningen till de kunder som besöker butiken. Författarna menar att servicelandskapet 

har en stor betydelse för kundernas inköp och framhäver att de sinnesintryck som kunden 

får under ett besök har stor påverkan. De diskuterar att kunder i en livsmedelsbutiks 

köpbeslut till stor del baserar sig på de sinnesintryck de får under besöket. Vilka 

produkter de ser påverkas av hur servicelandskapet är utformat, hur produkterna i 

servicelandskapet är exponerade samt vilket utbud av produkter som erbjuds. Genom att 

erbjuda en bra upplevelse i servicelandskapet kan även servicelandskapet bidra till att 

skapa lojalitet (Levy och Weitz, 2012). Underhill (2010) diskuterar att livsmedelsbutiker 

ofta har en hög omvandlingsgrad, det vill säga att de kunder som besöker butikerna i stor 

utsträckning handlar, och att butikens servicelandskap och de sinnesintryck kunderna får 

har en viktig roll i att öka försäljningen till varje kund. Författaren framhåller att när en 

kund på olika sätt lockats till butiken spelar servicelandskapet en avgörande roll för att se 

till att kunden också köper något, och helst köper så många produkter som möjligt.  

 

“Marknadsföring, annonsering, kampanjer och placering kan locka kunderna, men sedan 

är det en uppgift för varorna, personal och själva butiken att göra dem till köpare.” 

(Underhill  2010, s. 53) 

3.1.2 Produktsortiment och exponeringar i servicelandskapet  

För att åstadkomma en hög omvandlingsgrad framhåller Underhill (2010) att 

servicelandskapet bör vara anpassat efter kunden och de exponeringar som finns i 

servicelandskapet ska vara planerade utefter kundens rörelsemönster. Han menar att 

exponeringar och gångar bör vara anpassade med hänsyn till att kunder framförallt tittar 

och rör sig framåt och därmed inte lika lätt uppfattar det som är vid sidan. Vidare 

förklarar författaren att produkter som placeras strax under ögonhöjd i hyllorna är de som 

kunderna lättast tar på grund av hur vi ser och vad som är lättast att ta med händerna. Han 

tillägger att de flesta är högerhänta varför kunder har en tendens att hellre ta produkter 

som står till höger. Författaren belyser även att kunder hellre ser människor än föremål 

vilket gör att kunder ofta relativt lätt kan se butikspersonal som befinner sig i butiken.  

 

Levy och Weitz (2012) belyser att det finns vissa begränsningar som bör tas hänsyn till 

när det gäller utformningen av och exponeringar i servicelandskapet. Författarna 

diskuterar att kostnaden för att bygga och underhålla butiken är viktig att ta hänsyn till 

eftersom det kan ha en stor inverkan på lönsamheten i butiken. En faktor som de tar upp 
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är kostnaden för elektricitet, och menar att till exempel starka lampor kan höja kostnaden 

betydligt. Sen och Örtengren (2012) menar att servicelandskapet bör utformas på ett sätt 

som gör att kunderna lätt kan hitta de produkter de är ute efter. Levy och Weitz (2012) 

menar att det är viktigt att även personer med rörelsehinder eller handikapp utan problem 

kan vistas i servicelandskapet. 

 

Nordfält (2007) menar att butikernas sortiment och hur produkterna exponeras har stor 

betydelse för livsmedelsbutiker då en stor del av inköpen är oplanerade. Författaren tar 

upp att produktsortimentet och exponeringar av produkterna verkar genom att påminna 

kunden, påverka kunden och inspirera kunden. Författaren förklarar att påminna kunder 

med hjälp av sortimentet innebär att det ska exponeras på ett sätt som gör att de köper 

minst det de tänkt sig och eventuellt sådant de köpt tidigare och därmed känner igen. Han 

menar vidare att påverka kunder genom sortimentet innefattar att genom exponeringar 

påverka kundens val av produkter. Avslutningsvis förklarar han att inspirera genom 

produktsortiment och exponeringar innefattar både att få kunder att köpa nya produkter 

och tillbehör till de produkter kunden planerat att köpa.  

 

Underhill (2010) understryker vikten av att produkterna placeras och exponeras på ett sätt 

som gör att kunderna ser dem. Gällande detta menar författaren att skyltningen spelar stor 

roll. Nordfält (2007) skriver om skyltars effektivitet och framhäver att skyltar vid 

produkter med information ökar produkternas försäljning markant oavsett om skyltarna 

endast innehåller information eller även framför ett nedsatt pris. Underhill (2010) 

framhäver samtidigt att det är viktigt att skyltar innehåller tillräckligt lite information för 

att människor ska uppfatta budskapen som de förmedlar och att eventuell text är 

tillräckligt stor för att skylten ska kunna läsas från det avstånd där de tilltänkta kunderna 

som ska exponeras för budskapet befinner sig. 

 

Broniarczyk et al. (1998) undersöker i deras studie hur kunden upplever ett sortiment 

inom en viss typ av produkter. Författarna utgår i sin analys från hur antalet artiklar, 

huruvida kundens favoritmärke finns tillgängligt samt varugruppens utrymme som 

faktorer som påverkade kundernas beslut. De varierade sedan antalet artiklar och 

huruvida favoritmärket fanns tillgängligt i testbutik och senare i två vanliga butiker. 

Resultatet visar att även om antalet artiklar minskades med 50 procent men varugruppens 

utrymme behölls och kundens favoritmärke fortfarande fanns tillgängligt upplevde 

kunden i stor utsträckning att antalet artiklar inte blivit färre. Vidare visade studien dock 

att om kundens favoritmärke togs bort upplevdes sortimentet i stor utsträckning som 
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reducerat. Hoch et al. (1999) framhåller även att kunder enligt deras studie i stor 

utsträckning endast jämför en produkt med den produkt som står närmast bredvid. 

3.1.3 Sinnesintryckens påverkan på kunden 

Echeverri och Edvardsson (2012)  tar upp att kunder till stor del påverkas av de 

sinnesintryck de får i butiken omedvetet. Hultén et al. (2011) tar upp att människan har 

fem sinnen som alla påverkar hur ett servicelandskap uppfattas. Författaren understryker 

dock synsinnet som det mest framträdande sinnet som vi även litar mest på i våra 

bedömningar. Nordfält (2007) diskuterar våra olika sinnens prestationsförmåga och 

skriver att synsinnet är det viktigaste för vår uppfattning av omgivningen. Mårtensson 

(2008) har undersökt våra olika sinnens prestationsförmåga och menar att cirka fyra 

femtedelar av all information som behandlas av en människas hjärna kommer från 

synintryck. Underhill (2010) skriver att många impulsiva köp och även en del planerade 

köp idag beror av vad en kund har luktat på, smakat eller vidrört i servicelandskapet och 

lyfter fram betydelsen av att stimulera sinnena. Lindström (2009) tar upp att många av 

kundens val vid inköp, speciellt av färskvaror, baseras på att vi känner och luktar på 

produkten.  

 

Levy och Weitz (2012) och Nordfält (2007) belyser ljusets påverkan på kundens beteende 

och tar upp två huvudfaktorer som ljuset påverkar, dels ljusstyrkans påverkan på kundens 

humör och hur synbar en produkt blir beroende på hur mycket produkten ljussätts. 

Gällande påverkan på kundens humör tar Nordfält (2007) upp att ljusstyrkan framförallt 

påverkar hur upprymda kunderna blir och Levy och Weitz (2012) diskuterar att ljuset kan 

skapa olika känslor såsom hemkänsla vid låg ljusstyrka. Hultén et al. (2011) tar upp 

ljusets möjlighet att skapa stämning och påpekar att ljussättningen även ger möjlighet till 

att variera servicelandskapet och bidra till att skapa en atmosfär som på ett bättre sätt 

stimulerar kunderna till att handla. Gällande synlighet skriver Levy och Weitz (2012) att 

ljussättning kan användas för att lyfta fram olika produkter och även strategiskt leda 

kunder genom servicelandskapet. Nordfält (2007) diskuterar att flera studier pekar på att 

kunder i högre grad tittar på produkter som ljussätts i servicelandskapet. Hultén et al. 

(2011) understryker även att ljuset är nära sammankopplat med användningen av olika 

färger i servicelandskapet och att kombinationen av dessa två aspekter är viktiga för hur 

servicelandskapet uppfattas.  

 

Hultén et al. (2011) menar att färg spelar en viktig roll för de intryck kunden får via 

synen och framför att olika färger bringar fram känslor.  Levy och Weitz (2012) skriver 
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att varma färger såsom röd och gul har en emotionell, varm och livfull effekt på 

människors sinnen medan kalla färger såsom vitt, blått och grönt snarare bringar fram 

lugna och fridfulla känslor. Hultén et al. (2011) menar att röd attraherar människor 

snabbast och därför i stor utsträckning används i bland annat annonser i butiker. Även 

Nordfält (2007) menar att röda objekt lättar uppfattas av människor. Hultén et al. (2011) 

skriver vidare att grön förknippas starkt med naturen och att gul snabbast skapar 

uppmärksamhet och därför med fördel används till varningsskyltar.  

 

Känseln tar Hultén et al. (2011) upp som det sinnet som har en viktig funktion att 

förstärka när de andra sinnena inte räcker till. När det gäller frukt och grönt framhäver 

Krishna (2010) att hur produkten känns och luktar är de två viktigaste faktorerna som 

avgör kundens inköpsbeslut. Författaren diskuterar att temperaturen som kunden upplever 

i servicelandskapet har betydelse för upplevelsen men för fram att temperaturen inte 

behöver vara på en nivå som är optimal för behagligheten, utan snarare kan användas för 

att förstärka en viss inriktning. Författaren tar upp ett ishotell som exempel på känsel som 

kan förstärka upplevelsen, där den kalla temperaturen i servicelandskapet inte påverkar 

upplevelsen negativt eftersom känslan ska gå ihop med att hotellet är gjort av is. Zeithaml 

et al. (2013) understryker att det är viktigt att kunden upplever att temperaturen är på en 

lagom nivå och att luften upplevs som behaglig.  

 

Hultén et al. (2011) belyser att kundens upplevelse av att känna på en produkt har 

inverkan på hur kunden upplever en produkt. Författaren skriver att olika delar av hur en 

produkt upplevs såsom hur fast produkten är, dess vikt och textur. Peck och Childers 

(2006) gjorde en studie om sambandet mellan om kunder känner på en produkt och om de 

köper produkten, samt i hur stor utsträckning köpen var impulsköp. Studien gjordes på de 

kunderna som handlade persikor eller nektariner. Under en period sattes en skylt upp med 

texten känn på färskheten i syfte att uppmana kunderna att känna på produkterna. 

Resultaten visar att de kunder som upplevde det som viktigt att känna på produkterna i 

större grad gjorde impulsköp och även att skylten bidrog till ökade impulsköp av 

produkterna. Peck och Shu (2009) tar upp att om kunden känner på en produkt kan ett 

psykologiskt ägarskap uppstå vilket gör att sannolikheten för att kunden köper produkten 

ökar och även att kunden blir villig att betala mer för produkten.  

 

Underhill (2010) skriver att det är av stor vikt att låta kunder testa och smaka på 

produkter i servicelandskapet för att övertyga kunderna till att köpa. Författaren 

framhäver att ungefär 90 procent av alla nya livsmedelsprodukter som lanserat på 
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marknaden misslyckas och menar att det inte beror på att kunderna inte tycker om 

produkterna utan snarare att det beror på att kunderna aldrig smakat produkterna. Hultén 

et al. (2011) diskuterar att smaksinnet kan stimuleras på andra sätt än genom att kunden 

smakar på produkten. Författaren nämner att produktens namn, hur den presenteras, 

kundens tidigare kunskap och eventuella dofter spelar in i att stimulera kunden till en 

positiv smakupplevelse. Swahn et al. (2012) genomförde en studie i vilken sambandet 

mellan kunders val av äppelsorter och huruvida skyltarna innehöll en beskrivande text om 

deras smak eller bara namnet på äppelsorten. Resultatet visar att deskriptiva skyltar 

ändrade kundernas val av äppelsorter baserat på att kunna läsa om hur de smakar.   

 

Hultén et al. (2011) tar upp att människor har svårt för att beskriva dofter med ord och 

Nordfält (2007) framhåller att dofter till stor del påverkar människor omedvetet. Hultén et 

al. (2011) och Milotic (2003) diskuterar att dofter för människor ofta är sammankopplade 

med minnen och tidigare upplevelser som framkommer i och med olika dofter.  

3.1.4 Prisets påverkan på kunden  

Nordfält (2007) menar att kundens psykologiska upplevelse av det utsatta priset har stor 

betydelse. Armstrong och Kotler (2011) förklarar att psykologisk prissättning handlar om 

att ta hänsyn till de psykologiska effekter priset har på kunderna. Författarna tar upp en 

aspekt av psykologisk prissättning som de kallar för referenspris. Referenspris innebär att 

det pris köparen har i minnet innan hen går in i butiken. Kundens referenspris kan skapats 

genom exempelvis tidigare erfarenheter och annonser. Hur priset är i butiken i 

förhållande till referenspriset påverkar sedan hur kunden uppfattar priset som tas i 

butiken. Författarna skriver även att butiker kan använda sig av dynamisk prissättning. 

Detta innebär att butikerna ändrar priserna för att möta kundens situationer samt utbud 

och efterfrågan för att optimera försäljning av olika produkter.  

 

Wakefield och Inman (2003) tar upp att det finns situationer i livsmedelsbutiker som 

stimulerar kunder på olika sätt. Författarna skriver att kunder påverkas om det är ett 

nyttoköp eller om det är ett nöjesköp.  De tar upp att desto mer populär en 

produktkategori är och desto högre priser produkterna i kategorin har, samt om köpet är 

ett nyttoköp för kunden, desto mer styr priset kundens val av produkt inom 

produktkategorin. Vidare menar de att om köpet är ämnat som ett nöjesköp väljer 

kunderna ett dyrare alternativ, speciellt om kunderna endast väljer att köpa en vara inom 

en produktkategori. Van Weele (2012) förklarar att det finns olika prissättningar där han 

bland annat tar upp kostnadsbaserad prissättning, värdebaserad prissättning och 
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konkurrentbaserad prissättning. Kostnadsbaserad prissättning innebär att företag sätter ett 

pris på produkten baserat på inköpskostnaden eller tillverkningskostanden. Värdebaserad 

prissättning innebär att företaget inte ska ta hänsyn till vilka tillverkningskostnader som 

utan det handlar om vad kunden är beredd att betala för en produkt. Konkurrensutsatt 

prissättning syftar till företag sätter sina priser baserat på deras konkurrenters 

prissättning.  

3.2 Personalen  

I denna del tar vi upp vår teoretiska grund som inriktar sig på personalen. Personalen i 

en livsmedelsbutik har ett stort ansvar i att den dagliga driften fungerar och deras arbete 

påverkar därmed matsvinnet, vilket är anledningen till att vi valt personalen som en 

huvuddel i vårt teorikapitel. 

3.2.1 Servicekvalitet  

Gabbott och Hogg (1998) framhäver personalens roll som det viktigaste verktyget i att 

leverera en serviceupplevelse för kunden. Både personal i frontlinjen och andra anställda 

som arbetar i kontakt med personal i frontlinjen har ett kritiskt ansvar för att leverera en 

hög servicekvalité. Författarna tar upp ett exempel om butiker inom livsmedelsbranschen 

där personalen ofta samtalar med kunder samtidigt som det rör sig mycket folk inne i 

butiken. Författarna påpekar att det inte är ovanligt att andra kunder hör vad personalen 

säger i butiken vilket kan påverka deras syn på företaget och servicen utan att de ens är 

involverade själva i mötet med personalen.  

 

Grönroos (2008), Zeithaml et al. (2013) samt Bruhn och Georgi (2006) argumenterar för 

begreppet Servqual som är en modell i hur företag kan arbeta med sin servicekvalitet. 

Författarna menar att modellen utgår från fem olika aspekter vilka är materiella ting, 

tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran och empati, för hur företaget kan arbeta med sin 

tjänstekvalitet gentemot kunderna. Materiella ting som är de fysiska aspekterna för 

företaget vad gäller lokalen och dess utrustning samt personalens utseende. Tillförlitlighet 

där tjänsten ska levereras så felfritt som möjligt till kunderna med samma kvalitet 

genomgående. Tjänstvillighet där personalen ska agera, engagera, informera och 

tillgodose kundens önskemål. Försäkran där kunderna ska känna sig trygga genom 

personalens agerande och trovärdighet. Personalen ska vara utbildad och kunna svara på 

kundens frågor vid behov. Den sista dimensionen inom Servqualmodellen är empati där 

personalen och företaget måste förstå kundens enskilda behov och behandla dem med 

dess individuella önskemål och problem. Bruhn och Georgi (2006) menar att flexibilitet 

och förståelse är nyckelorden när standardiserad service inte alltid skapar en nöjd kund. 
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Echeverri och Edvardsson (2012) menar att personalen i frontlinjens beteende är den 

viktigaste faktorn i att få kunden till en kvalitetsupplevelse. Bruhn och Georgi (2012) 

skriver att personalens klädsel och attribut är en viktig faktor i servicelandskapet då 

kunden kan uppleva en högre seriositet från personalens sida om hen är representativt 

klädd för servicen som skall utföras. Zeithaml et al. (2013) lyfter fram emotional labor 

som ett begrepp som går bakom personalens fysiska attribut och klädsel vad gäller att 

leverera servicekvalitet. Positiva emotioner är något som kan skapa en hög kvalitet på 

servicen. Författarna framhäver personalens intresse för kundens problem, ögonkontakt, 

leende, ett trevligt bemötande och ett vänligt mottagande som ett sätt att arbeta med 

emotional labor för att öka personalen i frontlinjens kvalitetstänk vad gäller service.  

 

Krafft och Mantrala (2010) argumenterar för att det är viktigt för företag inom 

servicesektorn att ständigt utbilda sin personal vilket är en utmaning för företagen. 

Författarna menar på att inom dagligvaruhandeln är det viktigt med utbildning och 

uppföljning då det är en sektor där den externa miljön är i ständig förändring och det är 

en bransch som anställer mycket personal. Echeverri och Edvardsson (2012) framhåller 

kvalitetsutveckling som ett viktigt begrepp i att utbilda sin personal. De skriver om 

tjänstekvalitet som ett centralt konkurrensmedel som ett begrepp utvecklat de senaste 

åren. Kvalitén i tjänster som produceras av företaget tillhandahålls främst av företagets 

medarbetare och dess kompetens. Författarna menar att det är främst i tjänsteprocessen 

och personmötet mellan personal och kund som kvaliteten på tjänsten realiseras och 

bedöms. Sen och Örtengren (2012) påpekar att medarbetarna i företaget har större 

möjligheter att leverera en hög servicekvalité än de digitala och mekaniska verktygen 

företaget tillhandahåller. Författarna menar att den personliga kontakten som kunden får 

av en individuell medarbetare gör att kunden bedömer och betygsätter servicen utifrån 

detta. Två faktorer som krävs för att leverera en hög serviceupplevelse är enligt Sen och 

Örtengren (2012) att medarbetaren vet vad hen ska göra för att skapa kundnytta och har 

befogenheter att agera utifrån detta. Det andra är att personalen har rätt inställning och ett 

intresse för engagemang vad gäller att leverera service utifrån kundens bästa.  

 

Grönroos (2008) påpekar att system för belöning är en viktig faktor för att höja 

personalens motivation till att skapa nöjda kunder. Servicekvalité och ett skapat 

kundvärde ska bli belönat från företagets sida gentemot personalen. Vidare skriver 

författaren att den ultimata betydelsen av ett framgångsrikt servicekoncept är när ett totalt 

upplevt värde för kunden kan mätas i lojalitet och ökade inkomster. Gummesson (2012) 
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menar på att om interaktionen mellan personal och kund fungerar bra så kommer den 

givna servicen från personalen bidra till att kundens upplevelse av kvalitet ökar. 

3.2.2 Personalens inverkan på kunden  

Blackwell et al. (2006) förklarar att personlig interaktion mellan kunden och personalen 

är en framgångsfaktor när kunden ska ta sina beslut. Grönroos (2008) menar att 

personalen har en stor inverkan på kunden. Han hänvisar till att negativa attityder eller 

otrevligt bemötande får effekt på kunden. Det kommer medföra att klagomålshanteringen 

ökar vilket betyder mer arbete för personalen. Vidare diskuterar Grönroos (2008) att 

serviceinriktad personal förstärker kundens upplevda kvalitétsupplevelse och därmed 

även produktiviteten. Corvellec och Lindquist (2005) skriver också om 

klagomålshantering och att det är viktigt att personalen hanterar missnöjda kunder på ett 

bra sätt. De menar att företaget tydligt kan ge sin personal befogenheter och riktlinjer på 

hur klagomål och missnöjda kunder ska hanteras.  

 

Sen och Örtengren (2012) skriver att den enskilde medarbetaren i butik är ansvarig för 

vilket slutintryck kunden får. De menar att det inte spelar någon roll om hur väl alla 

mekaniska och digitala serviceverktyg fungerar så länge personalen inte fungerar. De 

framhåller därför att det är viktigt att satsa på personalen och utbilda personalen. 

Echeverri och Edvardsson (2012) skriver att ett motto som McDonald’s implementerade i 

början på 1990-talet var 100 procent nöjd personal för 100 procent nöjda kunder. De 

menar att syftet var att stärka personalens värderingar och tankesätt för att implementera 

en servicekultur.  

3.2.3 Personalens roll i servicelandskapet 

Echeverri och Edvardsson (2012) skriver att mänsklig kontakt i servicelandskapet är av 

hög betydelse i personalintensiva branscher. Personalens marknadsföringsroll ökar i de 

branscher där det krävs mycket personal och det ökar personalens ansvar till att skapa 

långsiktiga kundrelationer. Mossberg (2003) framhåller att personalen har ett ansvar i att 

utbilda kunden på plats i servicelandskapet. Desto mer ansvar kunden förväntas ha i 

servicelandskapet desto mer utbildning och informationsgivande krävs av personalen. 

Tekniska innovationer är något som kan underlätta servicen både för kund för personal, 

dock krävs det att personalen har kunskapen och hjälper kunden att förstå att det är en 

nödvändig innovation för att kunden ska acceptera förändringen.  

 

Grönroos (2008) menar att det är viktigt att ge personal frihet och befogenheter för 

personalen i servicelandskapet där de interagerar med kunder. Vidare framhåller han att 
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den interna marknadsföringsprocessen kan ligga till grund för personalens 

tillfredsställelse på arbetet. Genom att arbeta på det sättet menar Grönroos (2008) att 

personal i frontlinjen kommer att agera bättre som marknadsförare och på så sätt även 

stärka kundlojaliteten vilket kan generera högre lönsamhet för företaget. Zeithaml et al. 

(2013) menar att personalen i en serviceorganisation kan bli sedda som hela företaget 

genom kundens ögon. Personalen reflekterar företaget de arbetar för och om de beter sig 

oprofessionellt kommer kundens upplevelse av företaget att lida, vare sig personalen är 

på arbetet eller ledig (Zeithaml et al. 2013). 

 

“In a service organization, if you’re not serving the customer, you’d better be serving 

someone who is.” (Zeithaml et al. 2013, s. 315) 

3.2.4 Personalens beställningar och inköp 

Inköp är en viktig funktion där det främsta ansvarsområdet är att det material som är 

nödvändigt kommer till produktionssystemet när det efterfrågas (Jonsson och Mattsson 

2011). Författarna menar att det finns två typer av inköpsområden. Det första området är 

strategisk anskaffning som bland annat innefattar val av leverantör, avtal och att 

tillhandahålla nödvändig behovsinformation till leverantörerna. Den andra typen av inköp 

kallas för operativ anskaffning där personalen på en repetitiv basis identifierar 

anskaffningsbehov, skapar och förmedlar inköpsordrar till leverantörerna samt 

säkerställer att leveranser sker enligt det som har avtalats. Van Weele (2012) påtalar att 

företagsledningen har en stor påverkan när det kommer till inköpets roll och hur viktig 

inköpsfunktionen är. Författaren påpekar att det är viktigt att mäta och utvärdera sina 

inköpsresultat för att kunna säkerställa att rätt mängder köps in vid rätt tid. 

 

Jonsson och Mattsson (2011) skriver att beslut som tas på den operativa nivån är mer 

fokuserat på kortsiktighet vad gäller inköp, och personalen som tar enskilda beslut på den 

operativa nivån måste ta hänsyn till möjliga följdeffekter av inköpen. De framhåller 

vidare att om inte hänsyn tas till helheten finns risk för att inköpen får negativa 

konsekvenser. Företag ska ta in information om kundens inköp menar författarna för att 

få en bättre översikt på vad kunden köper in under olika perioder. Genom att samla in 

information om kundens inköp under en längre tid förstärks efterfrågevariationen. 
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3.3 Kunden 

Kundens inköp är viktiga för ett företags överlevnad och dessa inköp sker i huvudsak i 

servicelandskapet. Kundens beteende, upplevelse i servicelandskapet samt upplevelse av 

personalen blir därmed viktig och kunden påverkar därmed personalen och 

servicelandskapet. Sammantaget påverkar därmed kunden matsvinnet. Vi har därför valt 

att ta upp kunden som en huvuddel, samt att avsluta teorikapitlet med att redovisa teorier 

som är relaterade till kunden.  

3.3.1 Kundens beslutsfattande  

Evans et al. (2008) förklarar att en av de viktigaste grunderna för att förstå kundens 

beslutsfattande är att undersöka vilket behov kunden har. Grönroos (2008) understryker 

även att det är av stor vikt att ha god kunskap om företagets kundsegment för att skapa 

sig bra serviceförutsättningar. Evans et al. (2008) förklarar vidare att den största kraften 

till människors inköpsbeslut handlar om att människor motiveras till att välja ett 

köpmotiv. Det finns två typer av motivation, där den första är inre motivation som 

handlar om instinkter, behov, drifter och känslor. Denna typ av motivation styrs oftast av 

psykologiska aspekter såsom hunger och behov som stimulans. Den externa motivationen 

som beskrivs riktar sig mot varor och tjänster där yttre stimuli betonas och mynnar sedan 

ut i en inre motivation för kunden. Nordfält (2007) skriver att det är viktigt att överträffa 

kundernas förväntningar och därmed bli kundens förstahandsval.  

 

Blackwell et al. (2006) framhåller att beslutsfattandet vid förstagångsköp av en produkt 

beror av hur viktigt köpet är för kunden, hur köpet kan påverka kunden och vilken 

komplexitet köpet har. För mindre köp framhåller författarna att kunder i huvudsak gör 

inköpsbeslut baserat på ett begränsat problemlösande. Kunden fattar då beslutet i hög 

grad baserat på pris, igenkännande av varumärke, eller annan lättillgänglig information i 

köpsituationen såsom skyltar vid produkterna.  

 

Blackwell et al. (2006) diskuterar att det finns två typer av beslutsprocesser för upprepade 

köp. Det vanligaste är vanebaserat beslutsfattade, vilket innebär att upprepade köp av en 

produkttyp sker som en vana som underlättar för kunden, då kunden inte behöver 

överväga alternativa produkter. Författaren menar att vanebaserade köp beror på antingen 

lojalitet till ett varumärke eller tröghet och avsaknad av motivation till att hitta andra 

alternativ. Rudholm et al. (2011) skriver att kunder ofta använder sig av vanor när de 

handlar för att spara tid och kraft. Författarna framhåller även att det krävs vissa 

uppoffringar från kunderna för att bryta en vana såsom den tid och kraft kunden måste 
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lägga för att hitta ett alternativ. Blackwell et al. (2006) menar att vanor är beteende som 

är svåra att ändra eftersom de gör vardagen enklare för de flesta människor. Författaren 

framhåller dock att om inte kunden är nöjd med ett föregående köp av en viss produkt, 

om produkten kunden tänkte köpa är slut eller om kunden av andra orsaker funderar på en 

annan produkt behöver kunden överväga tillgängliga alternativ, och därmed sker en 

upprepad problemlösning vilket är den andra typen av beslutsprocess för upprepade köp. 

Författaren menar att kunden då behöver avgöra om den upprepade problemlösningen är 

värd att lägga tid och energi på.  

 

Sen och Örtengren (2012) diskuterar att impulsköp görs utan urvalsprocess med till 

exempel analys och olika jämförelser. Impulsköp innebär att kunden motiveras av ett 

direkt behov eller ett underliggande behov. Blackwell et al. (2006) understryker att 

impulsköp är triggat genom exponeringar och produktplacering. Impulsköpen 

karaktäriseras av ett tillfälligt behov där emotionella aspekter styr valet utan beaktande av 

konsekvenser.  

3.3.2 Personliga faktorer och attityder 

Sen och Örtengren (2012) skriver att tryggheten i ett köp kan vara en faktor som 

påverkan kunden vid ett inköp av en produkt. Författarna menar att en redan känd 

produkt kan vara mer attraktiv än en okänd produkt och samtidigt kan det spela roll om 

var den säljs och av vem som säljer produkten. Echeverri och Edvardsson (2012) 

framhäver att trovärdigheten gentemot ett företag påverkar kundens val. De skriver att 

starka varumärken, ett trovärdigt språk och budskap från företagets sida hjälper kunden 

att öka sin trovärdighet. 

 

Wilson et al. (2012) skriver att det finns två typer av individuella beteenden inom 

servicelandskapet.  Den första är ansats som inkluderar alla de positiva beteenden som är 

riktad mot en specifik plats som gör att kunden vill stanna, utforska och arbeta på. Det 

andra beteendet är undvikande som är det direkt motsatta till ansats vilket då innebär att 

kunderna drar sig från att stanna, utforska och arbeta där.   

 

Fill (2011) menar att attityder relaterar till varje individs tidigare erfarenhet av till 

exempel ett objekt eller en situation. Attityderna är inlärda genom tidigare erfarenheter 

som individen haft och fungerar som en länk mellan tankar och beteenden. Evans et al. 

(2008) menar att människans attityder handlar om en benägenhet att reagera på ett visst 
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sätt på ett visst stimuli. Det kan röra sig om stimuli upplevt genom en människa, fysiskt 

objekt, viss handling eller till och med en annons.  

3.3.3 Förväntningar och servicekvalité 

Wilson et al. (2012) menar att kunder har olika förväntningar och viljor vad gäller att 

skapa relationer med företaget de handlar av. Grönroos (2008) delar upp kunders 

förväntningar beroende av deras behov. Han skriver om aktiva och passiva 

relationsförväntningar, där de aktiva förväntningarna syftar till att kunden vill ta 

initiativet till kontakt med personal för att få ett högre värde. De passiva förväntningarna 

hänvisar Grönroos (2008) till att det ska finnas en möjlighet för kunderna att söka kontakt 

med företaget om de vill. Wilson et al. (2012) och Grönroos (2008) framhåller att det är 

viktigt för företag att ta vara på kundens förväntningar vad gäller service, då kunden är 

mer förtegen att uppleva en högre kvalitet på servicen om företaget tillgodoser kundens 

individuella behov. Söderlund (2012) skriver att kunders förväntningar är individuella då 

behoven är olika hos kunderna, anpassning av service ska ske efter kundens egenskaper 

och lyckas företaget erbjuda det kommer kunden uppleva en högre kvalitet på servicen. 

 

Gummesson (2012) lyfter fram att företagets löften vad gäller service skapar en förväntan 

för kunden. Han menar att kunder söker efter kvalitet i förväg, dock kan de inte uppleva 

servicekvaliteten inom servicelandskapet innan de har provat den på plats i butiken. Sen 

och Örtengren (2012) framhäver att kunder har en mental förväntan på hur ett möte ska 

gå till. De menar att bakomliggande faktorer som andra personers kommentarer, 

rekommendationer och varningar skapar höga eller låga förväntningar inför servicemötet 

med personalen eller företaget. Gabbott och Hogg (1998) påpekar att kunders 

förväntningar påverkas av vilket humör de befinner sig i. Det ses som en viktig variabel i 

konsumentbeteendet och kunder kommer att bete sig på det sättet i servicelandskapet 

utefter vilket humör de befinner sig i. Författarna menar på att kunder som är på ett 

positivt humör kommer sannolikt att ha en mer positiv inställning till servicemötet än de 

som är negativt inställda från början. Gummesson (2012) stärker argumentet och påpekar 

att kunder som är negativt inställda är svårare att vända till positiva än tvärt om. Däremot 

så kommer den upplevda kvaliteten för den negativt inställda kunden att upplevas högre 

om personalen eller företaget lyckas vända kundens negativa inställning till en positiv.  

 

Echeverri och Edvardsson (2012) lyfter fram begreppet tjänstekvalitet och hur denna är 

en subjektiv upplevelse för kunden. Kvalitetsuppfattningen formar kundens attityd och 

beteende gentemot företaget. Vidare skriver författarna att det krävs mer än att bara ge 
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kunden vad den förväntar sig, något extra eller något hen inte hade förväntat sig från 

början lyfter kundens upplevda kvalitetsupplevelse. 

3.3.4 Kundnöjdhet och relationsskapande 

Zeithaml et al. (2013) skriver hur kundlojalitet och relationsbyggande skapas genom 

kundnöjdhet och att kundnöjdhet till stor del beror av personliga faktorer som påverkar 

hur kunderna upplever service, servicelandskap och andra faktorer som företaget 

kontrollerar. Armstrong och Kotler (2011) menar att graden av kundnöjdhet till stor del 

beror av hur väl företaget lyckats möta eller överträffa kundens förväntningar. Blackwell 

et al. (2006) framhåller att kunder kommer bli lojala mot ett företag eller varumärke om 

deras upplevelse överträffar eller möter deras förväntningar. Författarna menar att 

kunderna kommer vilja gynna dessa företag under en lång tid vilket företaget ska ta 

tillvara på. Enligt författarna är lojalitet svårt att ändra på samtidigt som det är viktigt att 

behålla de lojala kunderna.  

 

Kapferer (2012) skriver kundlogiken har ersatt produktlogiken för att företag ska erövra 

nya kunder med målet att erhålla lojalitet så de stannar kvar. Sen och Örtengren (2012) 

framhåller varje möte mellan kund och företag som ett affärsögonblick där företaget har 

möjlighet att påverka kundupplevelsen. Levy och Weitz (2012) skriver att kundlojalitet 

går hand i hand med att vilja skapa och upprätthålla kundrelationer. Vidare skriver de att 

kundnöjdhet är grundstommen till att en kund skulle vilja upprätthålla en relation. 

Storbacka och Lehtinen (2000) menar att det är viktigt att företag bör hantera sina 

relationsresurser för att påverka kundernas hjärta, hjärna och plånbok. I början är det stor 

betydelse av olika känslor där kunderna påverkas starkt av vad dem har fått höra av andra 

erfarenheter.      
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4. Teoretisk och empirisk analys 

I detta kapitel analyserar vi vår empiriinsamling tillsammans med valda teorier från vår 

teoretiska referensram. Vi har valt att strukturera detta kapitel under huvudrubrikerna 

servicelandskapet, personalen och kunden för att skapa en tydlig struktur och närhet till 

våra delsyften. De personer vi har intervjuat presenteras kortfattat nedan. 

●       Forss, Daniel. Butikschef på City Gross i Kalmar. 

●       Jonsson, Mats. Försäljningschef på Butikskonsult AB. 

●       Karlsson, Malin. Färskvaruansvarig på Coop Forum i Kalmar. 

●       Lindgren, Daniel. Icahandlare på ICA Supermarket Södercentrum i Kalmar. 

●       Rosengren, Carola. Tillförordnad Färskvaruansvarig på ICA Maxi i Kalmar. 

●      Strid, Ingrid. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. 

●       Swahn, Johan. Sensory Marketing Specialist på ICA Sverige AB. 
 

4.1 Servicelandskapet 

I denna del kommer vi att behandla insamlad empiri och teoretiska kopplingar från vår 

teoretiska referensram gällande produktsortimentet, servicelandskapet och dess 

utformning, exponeringar samt kundernas sinnesupplevelser och dessa delars påverkan 

matsvinn.   

4.1.1 Produktsortiment  

Nordfält (2007) tar upp att produktutbudet spelar en viktig roll i livsmedelsbutiker 

eftersom en stor del av inköpen är oplanerade. Lindgren1 framhåller att det är viktigt att 

tillhandahålla ett brett produktsortiment till kunden. Rosengren2 framhåller samtidigt att 

produktutbudet mellan de större butikerna inte skiljer sig i stor utsträckning, men att vissa 

butiker är bättre inom olika områden. Vidare diskuterar Forss 3  att ett för stort 

produktsortiment kan vara ett problem då det kan vara svårt att hantera och svårt att få 

tillräckligt hög omsättningshastighet för varje produkt. Detta kan ställas mot studien av 

Broniarczyk et al. (1998) vars resultat visar att kunden kan ha svårt att uppfatta skillnaden 

om antalet artiklar i en produktgrupp reduceras förutsatt att samma hyllutrymme behålls. 

Lindgren menar dock att det kan vara viktigt att ha en produkt i lager även om 

omsättningshastigheten är låg, om vissa kunder anser att produkten är viktig och inte går 

att ersätta med alternativa produkter. Även det kan kopplas till studien av Broniarczyk et 

1 Lindgren, Daniel. Icahandlare på ICA Supermarket Södercentrum i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
02. 
2 Rosengren, Carola. Tillförordnad Färskvaruansvarig på ICA Maxi i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
03. 
3 Forss, Daniel. Butikschef på City Gross i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-27.  
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al. (1998) då den visar att om kundens favoritvarumärke tas bort när antalet artiklar 

reduceras i en produktgrupp upplever kunden minskningen betydligt större.  

 

Strid4 framhåller att det finns forskning som visar på att om det är många artiklar som 

liknar varandra kommer omsättningen per artikel att minska vilket i sin tur resulterar i att 

matsvinnet ökar. Det går att se till det Kapferer (2012) förklarar att kundlogik har ersatt 

produktlogiken där butikens syfte är att skapa lojala kunder. Karlsson5 menar vidare att 

det inte är lika känsligt om varor med låg omsättningshastighet tar slut, men att alla 

basvaror måste finnas i lager då det är något som kunderna alltid förväntar sig ska finnas i 

butiken. Jonsson och Mattsson (2011) framhåller att det är viktigt att ta hänsyn till 

helheten vid inköp av produkterna där de menar att företag ska ta in information om 

kundernas inköp för att stärka efterfrågevariationen.  

 

Lindgren framhåller att produktutbudet är ett viktigt konkurrensmedel för 

livsmedelsbutiker för att kunden ska kunna köpa det hen planerat att köpa. Detta 

framhålls även av Nordfält (2007) som även menar att sortimentet och hur det exponeras 

ska inspirera kunden och påverkan kunden. Lindgren berättar att de framförallt jobbar 

med att erbjuda ett bredare sortiment överlag än normalt i relation till deras butiksstorlek. 

Forss lyfter fram att deras köttavdelning där de själva styckar kött är en viktig 

konkurrensfördel och något som inte övriga aktörer på den lokala marknaden har. 

Karlsson menar att de arbetar med ett brett utbud av färskvaror och satsar på ekologiska 

varor för att locka kunder. Rosengren diskuterar att deras bageri, delikatessavdelning och 

manuella fiskavdelning är viktiga konkurrensmedel.  

 

Karlsson tar upp att egna märkesvaror, det vill säga varor som bär ett varumärke som ägs 

av butikskedjan själva, är betydelsefulla för butikerna. Hon diskuterar att egna 

märkesvaror är en viktig del i att knyta kunder till butiken och skapa lojalitet samt 

nöjdare kunder. Hon menar vidare att deras utbud av ekologiska egna märkesvaror är en 

viktig konkurrensfördel för deras verksamhet. Forss framhåller att kedjorna ofta även har 

högre marginaler på egna märkesvaror jämfört med varor från andra märken.  Detta kan 

kopplas till att upplevelsen som kunden får i servicelandskapet är ett viktigt 

konkurrensmedel enligt Levy och Weitz (2012), och att kvaliteten på de tjänster som 

butiken tillhandahåller är ett viktigt konkurrensmedel enligt Echeverri och Edvardsson 

(2012). 

4 Strid, Ingrid. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Telefonintervju 2013-03-03. 
5 Karlsson, Malin. Färskvaruansvarig på Coop Forum i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-28.  
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Forss menar att det är viktigt att hela tiden lyssna på och anpassa butiken och utbudet i 

butiken till kunderna för att behålla konkurrenskraft. Detta kan kopplas till att 

servicelandskapet är till för att fylla det behov som kunderna har enligt Wilson et al. 

(2012). Söderlund (2012) framhåller att kundernas förväntningar är individuella och att 

den service som erbjuds därmed bör vara anpassad efter kunden. Lindgren diskuterar att 

det är viktigt att förändra utbudet i takt med att efterfrågan på olika produkter förändras. 

Forss diskuterar att matlagning är en trend för tillfället på grund av TV-program och att 

kunder därmed till exempel brygger mer glögg själva och därför efterfrågar 

glöggkryddor. Forss menar att kunderna ställer höga krav på butiken gällande att vara 

uppdaterade med produktutbudet och erbjuda det som efterfrågas för tillfället beroende på 

vad som är populärt. Samtidigt påpekar han att ett allt för stort sortiment ofta leder till 

ökat matsvinn på grund av låg omsättning på vissa varor, vilket gällande färskvaror ofta 

gör att de hinner gå ut i datum innan de köps.  

 

Forss6, Lindgren7 och Swahn8 menar att butiker har börjat jobba med att förädla varor 

som börjar närma sig bäst före-datum. Forss förklarar att butikerna kan förädla nötkött till 

nötfärs för att minska matsvinnet då fler köper färs och hållbarheten förlängs. Det kan 

urskiljas i det Sen och Örtengren (2012) skriver om trygghet vid inköp, kända produkter 

är mer attraktiva för kunderna. Lindgren och Swahn menar att butiker kan ta in kockar 

som gör matlådor av de produkter som håller på att gå ut i datum. Lindgren menar vidare 

att förädling kan leda till ett bredare produktutbud vilket kan påverka lönsamheten 

positivt. Han framhåller även att kunderna blir mer och mer stressade, vilket leder till att 

färdigmat och färdiga middagslösningar efterfrågas i större utsträckning nu än vad det har 

gjort tidigare. Sen och Örtengren (2012) skriver också att det spelar roll om var produkten 

säljs och vem som säljer den vilket skapar trygghet. Lindgren menar att det också ställer 

krav på hur butiksmiljön utformas och vilka sinnesintryck kunden får i butiken. Det kan 

kopplas till det Echeverri och Edvardsson (2012) skriver om kunder och att de påverkas 

omedvetet av sinnesintryck inne i butiken. 

4.1.2 Servicelandskapets utformning 

Lindgren och Rosengren understryker att det är viktigt att kunden får en positiv 

upplevelse under besöket i servicelandskapet. Det kan kopplas till Wilson et al. (2012) 

6 Forss, Daniel. Butikschef på City Gross i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-27.  
7 Lindgren, Daniel. Icahandlare på ICA Supermarket Södercentrum i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
02. 
8 Swahn, Johan. Sensory Marketing Specialist på ICA Sverige AB. Telefonintervju 2013-12-06. 
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som framhåller att kunden vill stanna längre och utforska en plats som hen har positiva 

upplevelser från. Donovan (1994) menar vidare att desto längre en kund stannar i ett 

servicelandskap desto mer pengar kommer hen att spendera. Forss berättar att de gått från 

att ha ett servicelandskap utformat mer som en lågprisbutik med produkter till lägsta 

möjliga priser och enklare inredning till en butik mer utformad med fokus på kvalitet, 

färskvaror och service. Detta kan kopplas till Levy och Weitz (2012) som framhåller att 

servicelandskapet kan användas för att implementera den strategi som företaget har 

gentemot företagets kunder och förstärka varumärkets identitet. 

 

Enligt Zeithaml et al. (2013) har servicelandskapet stor betydelse för hur kunden upplever 

ett besök i butiken. Swahn9 framhåller att synen är det viktigaste sinnet gällande kundens 

sinnesintryck i butiksmiljön. Även Jonsson10 menar att synen är viktigast, och naturligt 

det viktigaste sinnet gällande butiksinredning. Mårtensson (2008) belyser samma sak och 

påpekar att synsinnet är det sinnet som kan ta in mest information. Hultén et al. (2011) 

understryker också att synsinnet är det sinne som vi litar mest på. Jonsson diskuterar att 

inredningens främsta uppgift är att låta produkterna synas och att det ska se välfyllt ut. 

Han menar även att inredningen ska framhäva det arbete som butiken gör gällande 

exponeringar och utplaceringar av produkter, recept och annan information. Swahn 

diskuterar vidare att synintrycken som kunderna får genom till exempel exponeringar, 

produktplaceringar och liknande till stor del påverkar kundens inköp. Levy och Weitz 

(2012) bekräftar det och framhåller att de sinnesintryck som kunden får under ett besök i 

servicelandskapet har stor betydelse för vilka inköp kunden gör.  

 

Underhill (2010) menar att det är viktigt att servicelandskapet är anpassat efter kunders 

rörelsemönster och vad kunden har störst sannolikhet att se. Lindgren diskuterar att 

kundvarvets utformning är viktigt för butikens försäljning och Karlsson menar att en 

butik är uppbyggd efter primärgångar som kunderna ska följa för att gå förbi många 

produkter. Forss framhåller dock att det i en större butik kan hjälpa kunderna att förkorta 

kundvarvet för att kunderna inte ska uppleva att det tar för lång tid att gå in och handla i 

butiken. Jonsson diskuterar butiksinredningens betydelse tillsammans med kundvarvet 

och lyfter fram att butiksinredningen ur försäljningssynpunkt har en viktig betydelse i hur 

produkterna exponeras. Han ger ett exempel på en butik som ökade sin omsättning med 

30 procent framförallt tack vare ombyggt kundvarv.  

 

9 Swahn, Johan. Sensory Marketing Specialist på ICA Sverige AB. Telefonintervju 2013-12-06. 
10 Jonsson, Mats. Försäljningschef på Butikskonsult AB. Telefonintervju 2013-12-04. 
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Lindgren11 tar upp att hur många produkter som kunden köper under besöket i butiken 

påverkas av huruvida kunden plockar till sig någon produkt tidigt i kundvarvet. Han 

menar också att eftersom frukt och grönt är en avdelning som många handlar från och är 

en avdelning som har högre marginaler än många andra är det en fördel att den placeras 

först. Forss framhåller att avdelningen för frukt och grönt förmedlar ett färgspel då det 

innehåller många färger vilket ger ett bra intryck för kunderna när de går in i butiken. 

Hultén et al. (2011) menar att färger spelar stor roll för de intryck kunden får och bringar 

fram känslor, vilket även är något Levy och Weitz (2012) belyser. Lindgren tar vidare 

upp att det är viktigt vart de övriga produktgrupperna placeras. Han menar att godiset bör 

placeras nära kassorna, eftersom kunder ofta köper det oplanerat innan slutet av inköpen 

och att mejeriavdelningen bör placeras längst in, eftersom många kunder behöver gå dit.  

 

Rosengren framhåller att det är mycket viktigt att det är rent och fräscht i butiken och att 

det inte ska vara rörigt. Jonsson menar att det är viktigt att butiken städar ordentligt och 

påpekar att det är viktigt att butikerna ser till att inredningen inte ser skadad ut. Karlsson 

framhåller att det inte får finns gamla eller dåliga varor i butiken. Närheten till vad Levy 

och Weitz (2012) skriver är tydlig, där de menar att sinnesintrycken som butiken ger 

gentemot kunden påverkar kundernas shoppingupplevelse. Det är även något som 

Underhill (2010) håller med om och påpekar att servicelandskapet har en avgörande roll 

för hur mycket och vad kunden köper.  

 

Strid diskuterar att det finns många fördelar i mejeriavdelningens hantering av varor och 

menar därför att frukt och grönt kan anpassas på samma sätt och därmed få en längre 

hållbarhet. Jonsson framhåller att det skulle kunna vara en möjlighet att anpassa frukt- 

och gröntavdelningen på ett sätt som främjar en längre hållbarhet i form av mer kyla. 

Rosengren framhäver också att produkterna skall hanteras på ett fördelaktigt sätt genom 

hela processen i butiken, och det är viktigt att varorna har rätt temperatur. Zeithaml et al. 

(2013) framhåller samtidigt att det är viktigt att temperaturen i butiken där kunderna 

vistas är behaglig och Wilson et al. (2012) menar att en negativ upplevelse i ett 

servicelandskap kan leda till att kunden undviker det och spenderar kortare tid i det. 

Krishna (2010) menar dock att till exempel temperaturen kan användas för att förstärka 

den känsla som ska förmedlas till kunderna och Solomon et al. (2011) påpekar att till 

exempel mjölk för de flesta bör vara kall för att vara färsk.  

 

11 Lindgren, Daniel. Icahandlare på ICA Supermarket Södercentrum i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
02. 
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Jonsson menar vidare att det är viktigt att ta fram en kalkyl där butikerna ser till vilka 

kostnader en förändring av kylan i butiken kan medföra i relation till hur mycket pengar 

butikerna kan spara i form av minskat svinn. Det kan kopplas till Levy och Weitz (2012) 

som diskuterar olika begränsningar som företag bör ta hänsyn till när de utformar sitt 

servicelandskap. Författarna diskuterar att det är viktigt att bygga och underhålla butiken 

med hänsyn till de kostnader som blir av den valda utformningen i form av till exempel 

kostnad för elektricitet eftersom de kan ha en stor inverkan på butikens lönsamhet. Sen 

och Örtengren (2012) tillägger även att det är viktigt att utforma servicelandskapet på ett 

sätt som gör det enkelt för kunderna att hitta det de är ute efter.  

4.1.3 Exponeringar och produktplacering 

Levy och Weitz (2012) diskuterar att servicelandskapet kan ha många olika syften och 

framhåller att ett syfte är att öka försäljningen till kunder som besöker. Underhill (2010) 

framhåller vidare att livsmedelbutiker ofta har en hög andel besökare som köper något 

och att sinnesintrycken kunden får under besöket därmed är mycket viktiga för 

försäljningen. Forss håller med om det, och diskuterar vidare att det är viktigt att det ska 

se välfyllt ut oavsett när en kund kommer in i butiken, och menar att en låg fyllnadsgrad 

resulterar i minskad försäljning. Rosengren menar att varor säljer varor och Lindgren 

menar att säljtryck genom välfyllda hyllor säljer. Han förklarar samtidigt att försäljning 

och lönsamhet inte är samma sak. Han framhåller att stora exponeringar eller kampanjer 

ökar försäljningen men att det inte är säkert att butiken tjänar pengar på de varorna. Även 

inredningen i butiken har en roll att få det att se välfyllt ut menar Jonsson. Han framhåller 

att det kan ske genom hur hyllor och andra exponeringar är utformade för att det till 

exempel ska se maffigt ut utan att lika mycket varor behövs. Underhill (2010) förklarar 

att marknadsföring, annonsering, kampanjer skulle kunna vara en strategi att locka 

företagets kunder, dock tillägger författaren att det sedan är upp till själva butiken att göra 

kunderna till köpare. Vidare menar Grönroos (2008) att det är viktigt att ge personalen 

den frihet som personalen behöver för att ge en god service till kunderna. Han menar då 

att personalen kommer att agera bättre som marknadsförare vilket genererar en högre 

lönsamhet för företaget.  

 

Zeithaml et al. (2013) menar även att personalen i en serviceorganisation kan bli sedd 

som hela företaget utifrån kundens perspektiv. Strid 12  berättar att kampanjer är en 

bidragande orsak till ett ökat matsvinn, men samtidigt förklarar hon att det är en del av 

butikernas strategier. Lindgren påtalar att kampanjerna kan vara svåra att förutspå, 

12 Strid, Ingrid. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Telefonintervju 2013-03-03. 
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eftersom försäljningen kan vara skiftande beroende på vilka typer av kampanjer det rör 

sig om. Forss påpekar att det är en avvägning som behövs göras mellan mängden 

matsvinn och att säkerställa att butiken kan erbjuda god tillgång på produkter av bra 

kvalitet till kunderna. Karlsson13 framhåller att butiker inte vill ha ett högt matsvinn, dock 

påpekar hon att det är känsligt om basvaror tar slut eftersom det är viktigt att ha en god 

fyllnadsgrad på just de produktgrupperna. Hon förklarar att det är viktigt att hitta en 

balans mellan ett lågt matsvinn och samtidigt attrahera kunder.  

 

Rosengren14 framhåller att stora exponeringar driver försäljning och att kampanjvaror 

ofta exponeras i stora exponeringar. Rosengren menar också att det bidrar till en ökad 

försäljning om priset sätts ner i samband med exponeringarna. Karlsson15 menar att stora 

exponeringar med stora volymer är viktiga för försäljningen, och tar upp att det är 

speciellt viktigt att det finns en stor exponering vid ingången. Forss 16 diskuterar att 

jättestora exponeringar upp till taket kan göra att kunderna pratar om det med vänner och 

även generera försäljning. Blackwell et al. (2006) tar upp exponeringars och 

produktplaceringars effekt och framhåller att impulsköp triggas genom dessa. Vid stora 

exponeringar av känsliga varor, såsom färskvaror och frukt, menar Strid att det finns risk 

för att produkterna skadas och Jonsson menar att det framförallt sker genom tyckskador 

eller att produkterna ramlar ner. Strid förklarar att om livsmedelsbutikerna har ett lutande 

bord för exponering av frukter synliggörs produkterna tydligare, vilket ökar försäljningen 

samtidigt som de förhindrar att produkterna krossas. Jonsson17 förklarar att det är viktigt 

att produkterna som exponeras även bör hanteras på ett bra sätt där de anpassar inredning 

och hyllor för att undvika tryckskador. Strid nämner även ett exempel med bananer som 

ligger på hyllor med mjukt underlag för att minska svinnet av bananer eftersom de är 

mycket tryckkänsliga.    

 

Lindgren diskuterar vidare att det överlag är viktigt att bryta av mönstret för att få 

kunderna att stanna upp, även om det handlar om mindre exponeringar i ordinarie hyllor 

som kan ske genom till exempel olika färgteman i en läskkyl. Han framhåller att det är 

viktigt att bryta mönstret för att få kunderna att stanna upp i butiken. Han påpekar 

samtidigt att om femtio procent fler kunder stannar vid en exponering kommer inte 

13 Karlsson, Malin. Färskvaruansvarig på Coop Forum i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-28.  
14 Rosengren, Carola. Tillförordnad Färskvaruansvarig på ICA Maxi i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
03. 
15 Karlsson, Malin. Färskvaruansvarig på Coop Forum i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-28.  
16 Forss, Daniel. Butikschef på City Gross i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-27.  
17 Jonsson, Mats. Försäljningschef på Butikskonsult AB. Telefonintervju 2013-12-04. 
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försäljningen öka med samma siffra. Detta kan kopplas till Donovan (1994) som 

framhåller att det finns ett samband mellan hur lång tid en kund stannar i en butik och hur 

mycket hen spenderar under sitt besök. Swahn påpekar att exponeringen, speciellt för nya 

produkter är mycket viktig för att kunderna ska upptäcka dem och framhåller att det är 

viktigt att synliggöra nya produkter, genom till exempel stora exponeringar för att bryta 

kundernas vanor i vilka produkter de väljer. Lindgren diskuterar att av 1000 nya 

produkter så finns endast 50 kvar efter tre år, och därför lägger tillverkarna mycket 

pengar på att få större exponeringar i butiker och rabatter. Detta diskuterar även Underhill 

(2010) som menar att 90 procent av alla produkter som lanseras misslyckas.    

 

Karlsson menar att det är viktigt att priset syns tydligt på de produkter som exponeras. 

Rosengren diskuterar priser, och menar att tio kronor generellt kan vara ett bra pris som 

lockar kunder. Även storleken på prisskylten är viktig enligt Karlsson och Rosengren. De 

framhåller att stora prisskyltar gör att kunderna lättare uppfattar priset. Nordfält (2007) 

framhåller däremot att skyltar inte behöver innehålla ett pris utan menar att skyltar med 

information om produkter är tillräcklig för att öka försäljningen markant. Forss diskuterar 

dock att det är viktigt att skyltar inte innehåller för mycket information men att priset 

måste finnas på dem, eftersom kunderna håller högt tempo. Underhill (2010) instämmer 

och framhåller att det är viktigt att skyltar inte innehåller mer information än vad 

kunderna lätt kan uppfatta från det avstånd kunden befinner sig.  

 

Strid menar att flexibla och dynamiska priser skulle kunna vara en bra lösning för 

butikerna för att minska matsvinnet och förhindra att produkterna går ut i datum. Hon 

menar att konsumenter idag är rationella i deras val av produkter, då de tar hänsyn till 

vilket pris det är på varan eller hur färsk varan är. Armstrong och Kotler (2011) tar också 

upp dynamisk prissättning och menar att dynamisk prissättning är ett bra sätt att styra 

vilka produkter de vill att kunderna ska köpa. Lindgren tar upp att de köpt in en terminal 

som visar varor som håller på att gå ut i datum och att de då sätter ner produkterna med 

30 till 50 procent. Karlsson framhåller att de sänker priset på varor som närmar sig bäst 

före-datumet och Rosengren förklarar att de använder sig av ät-snart märkning då de 

sätter ner priset med cirka 40 procent. Hon tillägger att de jobbar framförallt med de 

varor som är dyrast att köpa in, eftersom de kostar företaget mest pengar att slänga. Det 

kan kopplas till vad Van Weele (2012) framhåller angående värdebaserad prissättning, 

och därigenom vilket pris kunden är beredd att betala för en vara, snarare än en viss 

skillnad mellan inköpspriset och försäljningspriset eller konkurrenters prissättning.  
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Lindgren och Karlsson menar att nedsatt pris på varor nära utgångsdatumet är effektivt. 

Lindgren menar vidare att en del kunder framförallt fokuserar på att leta efter nedsatt pris 

på utgående varor. Detta kan kopplas till Wakefield och Inman (2003) som menar att 

priset på en produkt vid nyttoköp styr kunden i högre grad än vid nöjesköp. Armstrong 

och Kotler (2011) skriver att referenspriset som kunden har för en produkt och hur priset 

på en produkt i butiken är i förhållande till referenspriset påverkar hur kunden. Strid 

menar vidare att om butikerna exponerar varorna som håller på att gå ut i datum kommer 

det att leda till en högre omsättningshastighet på just de varorna. Swahn framhåller att 

butiker kan ha olika områden där de kan lägga produkter som närmar sig bäst före-datum. 

Rosengren och Lindgren berättar att de har specifika områden där de har placerat sina 

varor som håller på att gå ut i datum. Lindgren förklarar att de har valt att ha detta område 

i slutet av kundvarvet, eftersom han inte vill att kunderna väljer de prisnedsatta varorna i 

första hand.  

 

Swahn tar upp att det är viktigt att kunderna blir inspirerande när det går in i en butik. 

Han diskuterar dock att så kanske inte alltid är fallet, men menar att det ligger högt upp i 

olika undersökningar rörande vad kunder vill ha från en livsmedelsbutik. Han framhåller 

även att exponeringar har en stor betydelse rörande vad kunder köper. Nordfält (2007) 

håller med om detta och framhåller att de tre funktionerna av sortimentet och 

exponeringar är att verka för att påminna kunden, påverka kunden och inspirera kunden. 

Lindgren 18  diskuterar vidare att kunder i dagsläget vill har färdiga lunch- och 

middagslösningar när de kommer in i butiken, och framhåller att exponering av olika 

produkter tillsammans har en viktig funktion i det för att kunden enkelt ska kunna välja. 

Han ger exemplet att kycklingfilé kan exponeras tillsammans med crème fraiche, 

grönsaker och kanske någon krydda, samt att även receptet ska hänga där. Jonsson 

framhåller även att det bör vara en positiv upplevelse att besöka butiken och att kunden 

ska kunna gå in får att få inspiration om till exempel vad hen ska äta till middag.   

 

Lindgren framhåller att de flesta av alla människor är högerhänta och att de därför lättare 

tar en produkt som står till höger, samt att produkter som placeras strax under huvudhöjd 

är de som butiken helst vill sälja. Underhill (2010) instämmer och framhåller vidare att vi 

lättast tar det som är lätt att nå och ta med händerna. 

 

18 Lindgren, Daniel. Icahandlare på ICA Supermarket Södercentrum i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
02. 
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4.1.4  Smak, doft och känselupplevelser 

Swahn framhåller att känsel är en del som butikerna bör ta hänsyn till gällande butikernas 

utformning och de exponeringar som finns i servicelandskapet. Enligt Hultén et al (2011) 

så är känseln ett sinne som ofta förstärker de andra sinnena, och Lindström (2009) 

diskuterar att kunders val vid inköp av färskvaror baseras på känsel och doft. Swahn tar 

även upp att butiker och tillverkare kan bli bättre på att stimulera kundernas känselsinne 

gällande till exempel förpackningar, och Hultén et al. (2011) skriver att känseln på en 

förpackning har inverkan på hur kunden upplever produkten.  

 

Jonsson diskuterar att det är inredningens uppgift är att framhäva produkterna och 

samtidigt göra det lätt för kunderna att komma åt produkterna. Lindgren diskuterar att de 

arbetar med placering av produkter med hänsyn till med vilken hand kunder tar produkter 

med för att styra deras val av produkter. Strid diskuterar vidare att känsel är ett viktigt 

sinne som kunderna utnyttjar för att bestämma huruvida en produkt såsom en frukt eller 

en grönsak är av rätt mognadsgrad. Peck och Shu (2009) menar att kunder ingår ett 

psykologiskt ägarskap när de tar och känner på en produkt. Peck och Childers (2006) 

gjorde en studie där de uppmanade kunder att ta på produkter för att öka impulsköpen. 

Med hjälp av en skylt som uppmanade till känsel visade resultatet att fler var benägna att 

köpa produkten om de kände på den först. Krishna (2010) betonar även hon att ett köp av 

frukt avgörs till följd av hur den känns och luktar.   

 

Lindgren förklarar att många av kundens val baserar sig på det som kunden känner och 

luktar, han tar upp att om en avokado till exempel är för mjuk så kommer kunden inte 

köpa den vilket bidrar till matsvinnet. Underhill (2010) håller med om det och menar 

vidare att även de impulsköp kunder gör i stor utsträckning baserar sig på vad en kund 

luktat på, smakat eller vidrört. Swahn förklarar att många kunder är för fokuserade på 

bäst före-datumet för att avgöra om en produkt är dålig eller inte. Han menar att det 

handlar mer om hur butiker skapar ett koncept och pedagogik som handlar om att 

förändra kunders attityder och beteenden kring matsvinn. Det går att koppla till det Fill 

(2011) framhåller om attityder och att tidigare erfarenheter fungerar som en länk till 

tankar och beteende. Evans et al. (2008) diskuterar vidare att attityderna gör att 

människor reagerar på ett visst över ett fysiskt objekt.  

 

Swahn diskuterar att dofter och smak är viktigt för att locka kunder till att köpa 

produkter. Det skriver även Underhill (2010) som menar att det är av stor vikt att låta 

kunder smaka på produkter i servicelandskapet. Hultén et al. (2011) skriver att kundernas 
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tidigare kunskaper om produkten, dess namn och hur den presenteras spelar in. 

Lindgren 19  framhåller att provsmakningar ofta kombineras med en kampanj på 

produkten, vilket ger extra effekt. Han påpekar dock att försäljningen sedan ofta sjunker 

till samma eller nästan samma nivå som innan provsmakningen på produkten. Lindgren 

framhåller vidare att provsmakning skapar ett event i butiken vilket uppskattas av 

kunderna.  

 

Jonsson nämner att dofter ofta är något som butikerna arbetar med och Karlsson menar 

att kundernas humör kan påverkas till det bättre med rätt dofter i butiken. Hultén et al. 

(2011) och Milotic (2003) skriver att dofter är sammankopplade med kunders minnen 

vilket Nordfält (2007) framhåller att påverkar människor omedvetet. Rosengren 20  

framhåller att ett bageri i butiken skapar dofter som gör att det bageribakade brödet 

uppmärksammas bland kunderna, såsom vid jul då det luktar saffransbullar. Jonsson21 

menar att bake-off avdelningars doft upplevs som positiv av kunderna. Levy och Weitz 

(2012) och Nordfält (2007) skriver att även ljussättning kan påverka kunders humör när 

de handlar eller befinner sig i servicelandskapet. De menar att det till exempel går att 

skapa en mysig hemmakänsla i butiken med rätt ljussättning eller en trevligare atmosfär.  

 

Swahn et al. (2012) lyfter fram att beskrivande texter om hur till exempel en produkt 

smakar kan få kunden att vilja köpa produkten. Författarna diskuterar att informationen 

kan underlätta för kunden att förstå skillnaden mellan två produkter av samma typ, men 

av olika kvalitéer som exempelvis köttprodukter. Han framhåller dock samtidigt att det är 

viktigt att välja rätt ord, eftersom ord kan betyda olika saker för olika personer, kan fel 

ordval leda till negativa associationer hos kunderna. Karlsson22 menar att information om 

produktens bakgrund är speciellt viktigt gällande närproducerade produkter.   

4.2 Personalen 

Vår analys av personalen behandlar betydelsen av servicen, personalens påverkan och 

roll samt beställningar och inköp av varor som personalen ansvarar för. Analysen 

inkluderar personalens påverkan på matsvinn.   

 

19 Lindgren, Daniel. Icahandlare på ICA Supermarket Södercentrum i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
02. 
20 Rosengren, Carola. Tillförordnad Färskvaruansvarig på ICA Maxi i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
03. 
21 Jonsson, Mats. Försäljningschef på Butikskonsult AB. Telefonintervju 2013-12-04. 
22 Karlsson, Malin. Färskvaruansvarig på Coop Forum i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-28.  
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4.2.1 Betydelsen av service 

Servqual är ett begrepp som beskrivs i både Grönroos (2008), Zeithaml et al. (2013) samt 

Bruhn och Georgi (2006). Begreppet servqual är ett tjänstekvalitetsbegrepp och innefattar 

olika delar som företag kan arbeta med vad gäller sin service. En del i servqualmodellen 

är materiella ting som är fysiska aspekter som företaget tillhandahåller i form av bland 

annat lokal. Materiella ting går att koppla till det Forss påpekar att servicen har en stor 

påverkan på vart människor väljer att införskaffa sina dagligvaruprodukter. Han berättar 

att det är stark konkurrens idag och det är viktigt att hålla god service inne i butiken från 

det att kunden kommer in till att kunden lämnar butiken. Framförallt i stora butiker menar 

han på att servicen är av extra värde då det är mer tidskrävande att handla i en stor butik 

och det kan vara svårare att orientera sig inne i butiken. Även Jonsson diskuterar vidare 

att i vissa butiker känner kunden att hen trivs i, främst av dess fysiska aspekter. Han 

framhåller att om kundens helhetsupplevelse är bra kommer servicen också upplevas 

positivt.  

 

En annan aspekt som Grönroos (2008), Zeithaml et al. (2013) och Bruhn och Georgi 

(2006) skriver om i servqualmodellen är tjänstvillighet som handlar om att tillgodose 

kundens önskemål och informera kunden. Forss23 berättar om ett koncept som är helt nytt 

i Sverige som tagit ett steg längre vad gäller service vilket går att se som tjänstvillighet. 

Han berättar att den nya butiken har ett upplägg där måltidlösningar är servicen för 

konsumenter med ont om tid. Han förklarar att kunderna kommer in till butiken där 

butiken erbjuder en drive-in med färdiga matkassar och recept där det inte krävs någon 

förbeställning. Jonsson talar också om samma butik och att butiken har ett annorlunda 

kundvarv där färskvaror kommer först för att det är där kunden ska hämta inspiration. 

Han menar att kunden då bestämmer sig tidigt för vad hen ska äta och därför inte behöver 

gå tillbaka om det är något som missas. 

 

Bruhn och Georgi (2006) påpekar att standardiserad service inte alltid är optimalt för att 

skapa en nöjd kund. Författarna framhäver flexibilitet och förståelse som viktiga begrepp 

för att skapa en nöjd kund. Rosengren håller med när hon berättar att i dagens utsatta 

konkurrens och till följd av likheterna i butikerna vad gäller produktutbud så är servicen 

extra viktig. Hon anser att det gäller att vara kreativ och finna nya vägar för att ge kunden 

en upplevelse. Vidare berättar hon att hemkörning av matkassar är en relativt ny 

företeelse de erbjuder kunderna och framhäver det som en betydande utveckling av 

23 Forss, Daniel. Butikschef på City Gross i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-27.  
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service. Hemkörning av matkassar är något Rosengren framhåller som en viktig del att 

utveckla ännu mer som kommer att öka i efterfrågan. Hon understryker att en av 

anledningarna är dagens vardagsstress då bekvämligheten att handla hemifrån ses som en 

service som många är beredda att betala lite extra för. Hon berättar även att de har ett 

avtal med kommunen där de hjälper till med hemkörning till äldre som inte har någon 

möjlighet att ta sig till butiken själva.  

 

Grönroos (2008), Zeithaml et al. (2013) och Bruhn och Georgi (2006) skriver även om 

tillförlitlighet och empati i servqualmodellen där det är viktigt att företagets kunder 

känner tillförlitlighet till det som företaget levererar till kunden. Författarna menar även 

att det är viktigt att besitta god kunskap så att de kan svara på kundernas frågor och 

menar att det därför blir viktigt att också visa empati gentemot kunderna för att förstå 

deras individuella önskemål och problem. Swahn24 menar att service är något som är en 

högst subjektiv upplevelse. Lindgren påpekar att olika butiker med olika förutsättningar 

måste beakta service på olika sätt. Han berättar att service är en viktig del att jobba 

mycket med när det kommer till att sälj mer produkter. Vidare menar han att det är alla 

handlares primära mål med sin verksamhet samtidigt som det kostar mycket pengar. Han 

menar att personal är dyrt och övervägningar måste ofta göras om personaltätheten och 

servicen det utbringar överväger kostnaden. Karlsson25 i sin tur påpekar att servicen är en 

av grundstenarna i en butik och att det alltid måste finnas personal i butiken, dock 

försöker de planera så att mest personal ska i butik när kundtrycket är som störst. Hon 

berättar att de ständigt söker efter nya vägar för att nå ut till kunderna för att hävda sig 

bättre i konkurrensen. Vidare framhåller hon att det är en konkurrensfördel att de erbjuder 

återbäring till medlemmar på allt som de handlar och att återbäringen sätts in direkt på 

medlemskortet så kunden slipper hålla reda på kuponger.   

4.2.2 Personalens påverkan och roll  

Gabbott och Hogg (1998) skriver att personalen har en betydande roll och är det 

viktigaste verktyget för att kunden ska få en upplevd servicekvalitet. Alla vi har intervjuat 

är överrens om att personalen som jobbar i butikerna är viktig för butikernas lönsamhet. 

Forss säger att det är viktigt att personalen tänker på hur de lägger upp varor i hyllorna. 

Det förstärks av Lindgren som säger att det personalen har ansvaret för produkterna i 

butiken och vid påfyllning av kött eller mejeriprodukter är det viktigt att tänka på att de 

varor kortast datum flyttas längst fram så kunderna tar de först. Enligt Echeverri och 

24 Swahn, Johan. Sensory Marketing Specialist på ICA Sverige AB. Telefonintervju 2013-12-06. 
25 Karlsson, Malin. Färskvaruansvarig på Coop Forum i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-28.  
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Edvardsson (2012) så är personalens beteende i butik viktigt för kundens upplevelse och 

butikens lönsamhet. En tydlig koppling till det är att Lindgren26 berättar att personalen 

som arbetar i butiken har gått från att vara butiksmedarbetare till att vara säljare. Han 

framhåller också att det inte räcker för personalen som jobbar i butiken att arbeta med 

varorna utan de måste arbeta med kunderna också. Detta kan kopplas till Sen och 

Örtengren (2012) som menar att varje möte mellan kunden och företaget är en chans för 

företaget att påverka kundupplevelsen.  

 

Bruhn och Georgi (2006) skriver att klädsel och attribut kan hjälpa personalen att 

uppfattas som mer seriösa i servicelandskapet om de är representativt klädda. Swahn27 

håller med om att butikerna ska framhålla personalen, vilket kunderna kan uppleva som 

positivt. Han tycker att sinnesmarknadsföring och service går hand i hand vad gäller 

kundens upplevelse. Han påpekar att en butik kan byta ut den vanliga skjortan på en 

medarbetare som lägger upp kött i kötthyllan till en vit rock som utstrålar kock. Han 

menar då att kunderna kommer att få en annan upplevelse vid köttavdelningen. Swahn 

diskuterar vidare att medarbetaren då går från att vara en person som lägger upp kött på 

hyllan till att utstråla inspiration och kunnande. Det kan även ses som försäkran i 

servqualmodellen, där personalen ska få kunderna att känna sig trygga genom sitt 

agerande och trovärdighet (Grönroos 2008, Zeithaml et al. 2013 och Bruhn och Georgi 

2006). Swahn framhåller att trovärdigheten kommer bidra till att kunderna frågar mer om 

produkterna, vilket i sin tur förmodligen kommer leda till mer köp. Underhill (2010) 

menar att kunder lättare ser vart butikspersonalen befinner sig än andra saker i 

servicelandskapet eftersom människor lättare ser människor än saker.  

 

Jonsson28 berättar att i avdelningen med frukt och grönt kan personalen stå ute i butiken 

och plocka upp fräsch och rensa ut gammal frukt istället för att göra det på lagret. Han 

framhåller dock att det medför att kunderna ser personalen i större utsträckning, vilket i 

sin tur gör att kravet på personalen ökar. Står personalen inne på lagret ställs inte samma 

krav på social medvetenhet när arbetsuppgiften utförs menar han. Wilson et al. (2012) 

skriver att företag även vill främja sociala interaktioner mellan personalen och kunden. 

Författarna menar att servicelandskapet kan hjälpa butiken att definiera sociala regler, 

avtal och förväntningar hos kunden.  Likt det Jonsson framhåller om personalens sociala 

26 Lindgren, Daniel. Icahandlare på ICA Supermarket Södercentrum i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
02. 
27 Lindgren, Daniel. Icahandlare på ICA Supermarket Södercentrum i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
02. 
28 Jonsson, Mats. Försäljningschef på Butikskonsult AB. Telefonintervju 2013-12-04. 
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medvetenhet och närvaro menar Gabbot och Hogg (1998) är viktigt inom 

livsmedelsbranschen. De argumenterar för att personalen har en kritisk uppgift i att 

leverera en hög nivå på servicen och att de måste samtala med kunder samtidigt som de 

utför sina arbetsuppgifter.  

 

Sen och Örtengren (2012) framhåller att servicen via det personliga mötet är något 

kunden utvärderar i högre utsträckning än digitala och mekaniska verktyg som företaget 

tillhandahåller. Det knyts an till att Rosengren29 förklarar att det är vanligast att kunder 

tar kontakt med personalen och att personalen då ska agera med sunt förnuft och ha den 

servicekänslan som krävs för att lösa det kunden frågar efter. Karlsson berättar att om 

kunderna tar kontakt med personalen har personalen större möjlighet att påverka vilka 

produkter kunden handlar. Det går att se till Sen och Örtengren (2012) som framhåller att 

personalen ska veta hur kundnytta skapas och agera utifrån det. De menar också att 

personalen ska ha rätt inställning och ett intresse för att engagera sig i kundens problem. 

Personliga rekommendationer och engagemang är något Karlsson framställer som viktigt 

då kunderna kan uppfatta att de som arbetar med mat kan mycket om mat. Wilson et al. 

(2012) menar dock att kunder har olika önskemål gällande att skapa kontakt med 

personalen. Grönroos (2008) framhåller att vissa kunder vill ha kontakt med personalen 

för att öka kundvärdet medan vissa endast vill att personalen ska finnas tillgänglig vid 

behov.   

 

Karlsson30och Rosengren berättar att de har riktlinjer för personalen där de ska följa med 

kunden och visa vart en produkt finns vilket är en vanlig fråga från kund i butik och 

Karlsson framhåller att personalen ska följa med och visa om kunden frågar efter någon 

produkt. Blackwell et al (2006) hänvisar också till betydelsen av personlig interaktion för 

att kunden ska fatta ett beslut. De menar att den personliga interaktionen mellan personal 

och kund gör att intresset ökar för kunden att köpa en viss produkt. Forss berättar att de 

har en väldigt stor butik vilket medför svårigheter vid exempelvis vissa tider för 

personalen att gå med kunden. Han menar också att det kan vara en svårighet för 

personalen att veta exakt vart alla varor finns vilket gör att de ofta hänvisar till 

avdelningar. Som ett sätt att arbeta med detta berättar Forss att de försöker ha en rotation 

på butiksmedarbetarna så de ska få kännedom om olika avdelningar, och arbeta 

tillsammans med olika medarbetare. Swahn menar att många butiker missar att se sin 

29 Rosengren, Carola. Tillförordnad Färskvaruansvarig på ICA Maxi i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
03. 
30 Karlsson, Malin. Färskvaruansvarig på Coop Forum i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-28.  

45 
 

                                                 



personal som en inspirationsresurs. Han framhäver att personalen skapar en trygghet 

gentemot kunden då de befinner sig i butiken tillsammans med kunden. Han menar att om 

personalen har medvetande om vart produkter kommer ifrån, hur de smakar, tillagas och 

kan användas kan deras påverkan gentemot kunden att öka.  

 

Utbildning av personal är något Krafft och Mantrala (2010) framhäver som primärt inom 

dagligvaruhandel då det är en bransch som är i ständig förändring till följd av den externa 

miljön. Lindgren berättar att han erbjuder sin personal att åka på matlagningskurser där 

de hyrt in kockar för att öka deras inspiration till mat. Han berättar att det varit mycket 

omtyckt av personalen som har valt att delta på kursen vilket inte alla har gjort. Krafft 

och Mantrala (2010) fortsätter med att argumentera att uppföljning av utbildningar är bra 

dock så menar Lindgren att det inte går att kräva att personalen ska ha ett intresse för mat 

i sig, varför matlagningskurserna är frivilliga. Karlsson menar i sin tur att det är viktigt att 

personalen som arbetar med mat har ett intresse i mat för att vara inspirerade på arbetet. 

 

Swahn framhäver betydelsen i att tillgodose personalen rätt kunskap i butiken. Han menar 

att om butikerna delegerar kunskap till personalen kommer den att utnyttjas av dem, 

vilket går att tydliggöra med hjälp av Echeverri och Edvardsson (2012) som menar att 

utbildning av personal är viktigt inom kvalitetsutveckling. De framhåller att 

tjänstekvaliteten som tillhandahålls av företaget till stor del är dess personal och 

kunskapen de besitter. Lindgren tror att personalen påverkar kunderna olika mycket 

beroende på vilken avdelning de jobbar på i butiken. Han menar att de som står i 

delikatessen och arbetar med färskvaror över disk har en större roll som säljare än andra. 

Han diskuterar att en delikatessdisk skulle kunna dubbla sin omsättning om det arbetar en 

riktigt bra säljare i den. Rosengren berättar att deras medarbetare går mycket utbildningar 

för att öka sin kunskap och hjälpa kunderna på bästa sätt. Sen och Örtengren (2012) 

förklarar också att det är viktigt att satsa på personalen genom exempelvis utbildningar. 

Rosengren berättar att de har ett eget kök i butiken där de lagar mat tre till sex gånger i 

veckan för provsmakning och inspiration gentemot kunderna. Swahn menar att om en 

butik lagar mat skickas signaler till kunden att butiken kan mat. 

4.2.3 Personalens beställningar och inköp 

Forss, Lindgren, Rosengren och Karlsson påpekar att personalens kunskap om 

beställningar är mycket viktiga för att rätt mängd varor beställs och därmed hur högt 

matsvinn som uppstår. Lindgren understryker att beställningar är en mycket viktig 

funktion i butiken. Det kan kopplas till Van Weele (2012) som förklarar att företagets 
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ledning har en stor påverkan till hur viktig inköpens roll är i företaget. Forss förklarar 

vidare att det är viktigt att det finns en bred kunskap i butiken, där det ska ske en viss typ 

av rotation för att personalen exempelvis ska ha insikt i hur betalningssystemet ser ut. 

Han framhåller vidare att visa produktgruppers kontinuerliga beställningar till stor del 

sköts av automatiska beställningssystem med övervakning och justeringar från personalen 

medan andra produktgrupper såsom frukt och grönt och kött till stor del sköts genom 

manuella beställningar. Vid kampanjer, större exponeringar, högtider och andra externa 

faktorer behövs dock alltid manuella beställningar. Strid lyfter fram att det är viktigt att 

känna till hur den lokala butiken fungerar för att kunna anpassa beställningarna som 

kontinuerligt görs, vilket skulle göra att livsmedelsbutikerna kan förutspå butikssvinn i ett 

tidigt skede. Detta kan kopplas till Jonsson och Mattsson (2011) som framhåller att det är 

viktigt att personalen på den operativa nivån tar hänsyn till eventuella negativa 

följdeffekter som inköp kan få. Karlsson31 och Lindgren32 att de produkter som är mest 

utsatta för matsvinn framförallt är frukt och grönt. Vidare menar Karlsson och Lindgren 

att köttet är den färskvara som är mest utsatt om butiken ser till kostnaden för det som 

slängs. Rosengren33 instämmer på att det matsvinn som sker i butik framförallt är kött, 

bageriprodukter och frukt och grönt men samtidigt förklarar hon att matsvinnet uppstår 

med alla färskvaror. Han understryker därmed att beställningar är speciellt viktiga inom 

dessa områden.  

 

Jonsson och Mattsson (2011) menar att det är viktigt att samla information om vad 

kunderna köper under olika perioder över tid för att kunna anpassa beställningarna. 

Lindgren och Karlsson diskuterar att det är viktigt att de jobbar aktivt med statistik av 

olika slag för att förutspå hur mycket produkter som kommer att gå åt och därmed ska 

beställas. Karlsson menar att de använder sig mycket av nya teknologier som till exempel 

automatiska beställningssystem. Rosengren påpekar dock att samtidigt som 

försäljningsstatistik är det de jobbar mest med för att förutspå beställningsmängder, går 

det inte att förutspå hur mycket som kommer säljas till hundra procents sannolikhet. 

Forss framhåller att statistik och personalens kunskap om hur mycket som normalt säljs 

är mycket viktiga. Han framhåller vidare att det är viktigt att personalen placerar varorna 

med kortast datum ytterst och säkerställer att varor plockas ut i butiksmiljön i rätt 

ordning. Forss berättar samtidigt att det inte alltid går att förutse butikssvinnet. Lindgren 

31 Karlsson, Malin. Färskvaruansvarig på Coop Forum i Kalmar. Personlig intervju 2013-11-28.  
32 Lindgren, Daniel. Icahandlare på ICA Supermarket Södercentrum i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
02. 
33 Rosengren, Carola. Tillförordnad Färskvaruansvarig på ICA Maxi i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
03. 
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menar att butiken inte kan rå för om det till exempel är fel mängd i leveranser, om 

produkter håller låg kvalitet, om produkten gått sönder eller stölder. Forss, Rosengren34 

och Lindgren framhåller alla att en del av matsvinnet som sker i deras butiker skänks till 

Ölands Djurpark för att undvika att de utgångna eller skadade varorna behöver slängas. 

Strid understryker dock att andelen ätbar mat som slängs i jämförelse mellan butiker och 

hushåll därför är ganska jämn och att butikernas låga procentsiffra blir något missvisande 

i förhållande till hushållens, eftersom butikerna inte slänger rester såsom ben och 

liknande utan hela produkter. 

 

Van Weele (2012) framhåller att det är viktigt att utvärdera och mäta inköpen som görs 

för att säkerställa att rätt mängder beställs. Lindgren förklarar att de har en uppföljning i 

varje veckoslut där medarbetarna får en bättre översikt om hur det går i butiken och hur 

mycket matsvinn de har, vilket han menar är viktigt för att effektivisera rutinerna i 

butiken. Forss berättar att det är viktigt att personalen i butik är väl samspelta och att de 

sätter upp mål för butiken om var de skulle vilja ligga framöver. 

4.3 Kunden  

I detta avsnitt analyserar vi kundens förväntningar och agerande, kundnöjdhet och 

kundlojalitet samt därigenom kundens påverkan på matsvinn.  

4.3.1 Kundens agerande 

Lindgren talar om att kunder handlar olika beroende på hur de känner sig. Han menar att 

om kunden är hungrig så kommer hen köpa mer och om kunden är stressad kommer hen 

titta mer efter snabba lösningar för till exempel middag som finns i butiken.  Detta kan 

kopplas till Evans et al. (2008) som framhåller att den inre köpmotivationen styrs av 

psykologiska aspekter såsom hunger och behov av stimulans. Swahn menar att kunders 

inköpsbeslut till stor del påverkas av det som kunderna möter i servicelandskapet. 

Blackwell et al. (2006) framhåller att kunder bara gör ett snabbt och begränsat 

problemlösande gäller små köp och att besluten då i hög grad fattas med grund i skyltar 

och annan information i butiken, pris, igenkännande och annan lättillgänglig information. 

Någon som Swahn diskuterar är att kunder tittar mycket på bäst före-datumet när de 

handlar. Han framhåller kött som en produktkategori som förmodligen är godare om det 

får möra till sig några dagar innan det tillagas. Det är något han framhåller att kunden ofta 

bortser ifrån och menar att kunden på ett rationellt sätt handlar det med längst 

datummärkning.   

34 Rosengren, Carola. Tillförordnad Färskvaruansvarig på ICA Maxi i Kalmar. Personlig intervju 2013-12-
03. 
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Lindgren tar upp att människor ofta köper det de är vana vid att köpa om de inte påverkas 

att välja andra produkter genom kampanjer eller annan typ av påverkan i 

servicelandskapet. Strid berättar också att en kampanj på äpplen får försäljningen av 

päron att minska. Blackwell et al. (2006) tar upp att det är vanligt att kunder baserar sina 

upprepade köp på vanor. Lindgren menar att nio av tio kunder vid nio av tio köptillfällen 

köper samma 50 varor eller färre, och att vi sällan köper andra varor än de vi brukar köpa. 

Karlsson framhäver att kunderna ofta är styrda i sina inköp. Rudholm et al. (2011) 

belyser att kunder ofta använder sig av vanor vid val av produkter för att spara tid. 

Blackwell et al. (2006) diskuterar vidare att vanor är svåra att ändra eftersom de 

underlättar för människor. Karlsson håller med om det, men framhåller skillnader mellan 

äldre och yngre personer. Hon menar att äldre i många fall är mer styrda till de produkter 

de brukar köpa och har svårt att tänka sig alternativa produkter. Samtidigt diskuterar hon 

att de yngre ofta är mer flexibla och även lättare kan ta till sig personalens tips om till 

exempel alternativa produkter som kan ersätta en slutsåld produkt. Lindgren diskuterar 

vidare att många kunders val ofta påverkas av vad som är på kampanj i annonsbladen. 

Här finns en närhet till Blackwell et al. (2006) som tar upp att olika anledningar kan få 

kunder att bryta vanor och överväga andra produkter. Författarna tar upp slutsålda 

produkter eller missnöjdhet med tidigare köpta produkter som anledningar som kan få en 

kund att överväga andra produkter. 

  

Forss framhäver att det är viktigt att ligga rätt i tiden för att erbjuda det kunden vill ha. 

Han diskuterar att trender och andra faktorer påverkar kundens val och agerande, och 

skapar nya vanor. Lindgren och Forss tar båda upp ett exempel med kvarg som en ny 

trend som ingår i många kunders bassortiment idag.  De menar båda att det är viktigt att 

känna till vad som också händer i omvärlden när det kommer till trender. Forss 

poängterar att det är viktigt att butiken inte lutar sig tillbaka i sitt grundkoncept, utan det 

är viktigt att butiken tar sig tid och lyssnar på kunderna. Grönroos (2008) skriver att ett 

framgångsrikt servicekoncept kan mätas i kundlojalitet och ökade inkomster. 

4.3.2 Förväntningar, kundnöjdhet och lojalitet 

Rosengren och Lindgren berättar att produktsortimentet är i en ständig 

förändringsprocess, varor kommer och går. De markerar att alla varor inte alltid finns att 

erhålla när en kund kommer in och frågar om den finns. De menar att butiken då kan ta in 

en vara tillfälligt för att tillgodose kunden. De menar att det är en service som kan 

erbjudas för att skapa en nöjd kund. Att tillgodose kunden och överträffa förväntningar är 
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något som även Armstrong och Kotler (2011) skriver om. De menar att kundnöjdheten 

kan mätas i hur väl företaget tillgodoser kundens önskemål och överträffar förväntningar. 

Lindgren ser betydelsen av att arbeta med detta, framförallt för de kunder som är 

återkommande och igenkända av personalen för att behålla och förstärka deras lojalitet. 

  

Forss diskuterar att en kampanj på blandfärs lockar många kunder till butiken. Han 

berättar att om kampanjen körs i en vecka mellan måndag och söndag så förväntar sig 

ändå kunderna som kommer söndag kväll att varan ska finnas och inte vara slutsåld. 

Vidare framhåller han att det är viktigt att färskvaror såsom bröd finns tillgängligt oavsett 

när kunden besöker butiken. Lindgren menar att vid kampanjer förväntar sig kunder att 

en kampanjvara inte ska ta slut. Det kan kopplas till Gummesson (2012) och att de löften 

företag ger gentemot kunderna måste de kunna hålla för att inte skapa en missnöjdhet när 

väl kunden är på plats i butiken. Det går även att se i det Echeverri och Edvardsson 

(2012) skriver om trovärdighet och att det går att stärka sitt varumärke om företaget är 

trovärdigt. Lindgren menar vidare att det är viktigt att erbjuda alternativa kampanjvaror 

som kunden kan acceptera trots att företaget inte får någon kampanjersättning från 

leverantören. Det kan ses som en implementation likt det Echeverri och Edvardsson 

(2012) lyfter fram att personalen ska stärka sina värderingar för att nå en framgångsrik 

servicekultur. Vidare framhåller Lindgren att det är 90 procent dyrare att skaffa en ny 

kund än att behålla en gammal. Han menar därför att relationsskapande är väldigt 

effektivt för att behålla sina kunder. Gummesson (2012) framhåller samma sak och 

skriver att om interaktionen mellan kund och personal fungerar så kommer 

kvalitetsupplevelsen och lojaliteten öka vilket gör att relationsskapandet står i fokus. 

  

Lindgren berättar att som en liten butik med en lokal anknytning är det är viktigt med 

nöjda och lojala kunder för verksamheten. Han menar att om butiken arbetar med en 

långvarig relation gentemot sina kunder kommer kunderna bry sig mindre om vad saker 

och ting kostar. Swahn menar att ett förtroende gentemot personalen och stimulerande i 

en attraktiv butiksmiljö skapar nöjda och lojala kunder. Likt det Lindgren och Swahn 

talar om ovan så skriver Zeithaml et al. (2013) om emotional labor och att det är av hög 

betydelse inom servicerelaterade branscher att personalen arbetar med det. En hög 

kvalitet på servicen ses som ett sätt att få lojala kunder och personalen måste arbeta med 

känslor och ett vänligt mottagande för att öka kvaliteten på servicen.   

  

Lindgren poängterar att många kunder som kommer in till butiken gör det för en social 

interaktion. Det är enligt honom inte ovanligt att kunderna står och pratar med 
50 

 



personalen, vilket gör att kunderna och personalen skapar en relation. Echeverri och 

Edvardsson (2012) menar att det är viktigt med mänsklig kontakt i servicelandskapet där 

författarna poängterar att personalen har ett ansvar att integrera med kunderna och på så 

sätt skapa långsiktiga kundrelationer. Lindgren framhäver vidare att det är viktigt att 

kunden känner igen personalen i butiken och att personalen känner igen kunderna och 

alltid hälsar och är trevliga. Det kan kopplas till det Blackwell et al. (2006) skriver om 

lojala kunder. De menar att kunderna som är lojala kommer att vilja gynna företaget 

under en lång tid vilket Lindgren ser som extra viktigt för hans butik då det är en mindre 

lokal butik med mycket återkommande kunder. 

  

Klagomålshantering är något Corvellec och Lindquist (2005) framhåller som en viktig del 

i att hantera missnöjda kunder. De skriver att det är viktigt att företaget ger sin personal 

riktlinjer och befogenheter på hur klagomål ska hanteras. När det kommer till att skapa 

relationer genom nöjda och lojala kunder belyser Lindgren att det finns några 

grundläggande idéer som han och hans personal arbetar med. En sak han tar upp är 

reklamationsprocesser där det ska gå snabbt och smidigt att byta ut sin vara om den varit 

dålig. Han tillägger att de till exempel löser reklamationer och byter ut produkter även om 

kunden inte har kvar kvittot. Enligt Grönroos (2008) ska personalen ha frihet att lösa 

kundernas problem vilket Lindgren håller med om. En annan viktig del Lindgren nämner 

som hör till mindre och lokala butiker är personalens roll. Likt det Grönroos (2008) 

skriver att ett trevligt bemötande får kunden att uppleva en högre kvalitet och att 

serviceinriktad personal som bryr sig om kundens problem ökar produktiviteten i 

företaget. 

  

Forss diskuterar att det är viktigt att sända ut rätt signaler till kunden för att kunden ska få 

en rättvis och korrekt bild av företaget. Karlsson poängterar att det svåraste med att jobba 

inom dagligvaruhandeln är att överträffa kundens förväntningar. Hon menar att 

butikernas sortiment och arbetssätt är relativt lika vilket gör att det är en utmaning att 

överträffa kundens förväntningar. Evans et al. (2008) menar att en av de viktigaste 

grunderna är att förstå vilka behov som kunderna har. Grönroos (2008) förklarar att det är 

viktigt att ha god kunskap om företagets kundsegment för att skapa sig goda 

serviceförutsättningar. Karlsson berättar att integration med kunderna är en viktig del för 

att de ska känna sig delaktiga. Även Echeverri och Edvardsson (2012) anser att är det 

viktigt för företag att erbjuda kunden något extra för att upprätthålla en hög 

kvalitetsuppfattning som formar kundens attityder gentemot företaget. 
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Forss framhåller även att det är viktigt att skapa förväntningar hos olika kunder och att 

det viktigt att hela tiden anpassa sig och lyssna på kunderna för att tillfredsställa deras 

förväntningar. Rosengren framhäver att kunders förväntningar ligger tätt tillsammans 

med det som butiken erbjuder. Hon menar att kunden förväntar sig att självscanning, 

vågar och tekniska hjälpmedel ska fungera samtidigt som andra varor och till exempel 

kassar och kundvagnar ska finnas tillgängliga. Det går att koppla till Mossberg (2003) där 

hon skriver att det är personalens ansvar att se till att hjälpmedel i servicelandskapet är till 

för att underlätta för kunden. Detta går vidare att koppla till Armstrong och Kotler (2011) 

som menar att kundnöjdhet beror på hur väl företaget lyckas möta eller överträffa 

kundernas förväntningar. Nordfält (2007) skriver vidare att det är viktig att de 

förväntningar som kunden har överträffas för att butiken ska bli kundens förstahandsval.  
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5. Slutsatser 

I vårt avslutande kapitel presenteras de svar vi har på vår forskningsfråga för att 

uppfylla vårt syfte. Slutsatserna kommer sedan gå in i våra personliga reflektioner där vi 

presenterar och reflekterar över de tendenser vi finner mest intressanta. Vi vill med hjälp 

av vår slutdiskussion presentera förslag på hur butiker i branschen kan agera och 

förhålla sig till matsvinnet som uppstår.   

5.1 Besvarande av syfte och forskningsfråga 

I detta avsnitt besvarar vi vårt syfte och vår forskningsfråga. Vårt syfte är att ge en 

djupare förståelse för det matsvinn som uppstår i livsmedelsbutiker genom att analysera 

och utreda servicelandskapets, personalens och kundens påverkan på matsvinn. Vi 

kommer besvara servicelandskapets, personalens och kundens påverkan på matsvinn 

separat för att skapa en bra struktur. Vår problemfråga besvarar vi genom att behandla 

på vilka sätt livsmedelsbutiker kan arbeta för att minimera sitt matsvinn med hänsyn till 

butikernas lönsamhet och kundnöjdhet. 

5.1.1 Tendenser 

Under arbetet med vår analys har vi kunnat se vissa mönster baserat på våra 

respondenters svar och vår teori. Eftersom vårt arbete är kvalitativt och baserat på ett fåtal 

semistrukturerade intervjuer vill vi framhålla att tendenserna inte bör användas för att dra 

generella slutsatser. De tendenser som framkommit presenteras nedan:  

● Exponeringar: Det framkom tydligt i vår undersökning att exponeringarna, ofta i 

samband med prisnedsättningar i servicelandskapet har stor påverkan på kunden 

och de inköp som görs men även på matsvinnet.  

● Inköp: Betydelsen av rätt beställningar är en av grundstenarna för hur mycket 

matsvinn som butiken står för framhölls av de flesta respondenter. Butikerna 

arbetar mycket med att försöka förutspå försäljningsvolymen för att säkerställa 

god tillgång och undvika att produkter går ut ur datum.  

● Service: Service är ett brett begrepp där vi kan identifiera att de viktigaste delarna 

som är relaterade till matsvinn är att lyssna på kunden och erbjuda det som 

efterfrågas, vare sig det gäller produkter eller personlig interaktion. Det är även 

viktigt att ha personal tillgänglig och att det ska finnas tillgång på produkterna. 

● Kunskap: Det har framkommit att kunskap är en av grundstenarna för att 

personalen ska kunna erbjuda kunden bra service och för att de ska kunna hantera 

produkterna på ett bra sätt. Även användningen av butikens olika system och 

kunskapen om produkterna de arbetar med. 
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5.1.2 Delsyfte 1: Servicelandskapets påverkan på butikernas matsvinn 

Genom vår forskningsprocess har vi sett att servicelandskapet har en stor påverkan på 

matsvinnet inom dagligvaruhandeln. De områden som vi har identifierat som har en 

påverkan på matsvinnet är produktsortimentet, servicelandskapets utformning, 

exponeringar i servicelandskapet och miljön i servicelandskapet.  

 

Vi har identifierat en tydlig koppling mellan antalet produkter som erbjuds och 

matsvinnet. Det är viktigt för butikerna att erbjuda ett brett sortiment för att vara 

konkurrenskraftiga och säkerställa att kunden kan hitta det hen letar efter i butiken. Dock, 

såsom Strid påpekade, leder ett bredare sortiment till en lägre omsättningshastighet för 

varje artikel. Butikerna vill även ha tillräckligt mycket varor i lager för att säkerställa att 

inga produkter tar slut eftersom en hög fyllnadsgrad i hyllorna attraherar kunder. Vi kan 

därmed identifiera att butikens vilja att attrahera kunder genom välfyllda hyllor och ett 

brett produktutbud i servicelandskapet är centralt för mängden matsvinn som uppstår i 

servicelandskapet.  

 

En annan påverkan på matsvinnet som framkommit är att butiker arbetar med att förädla 

produkter och därigenom förlänga hållbarheten. Till exempel kan nötkött malas ner till 

nötfärs då omsättningen på nötfärs är högre, eller så kan varor som håller på att gå ut i 

datum tillagas av ett eget kök i butiken och säljas som matlådor vilket gör att de får säljas 

under en längre period. Vi kan identifiera att en sådan åtgärd har hög potential än att 

minska matsvinnet och även kan leda till ett utökat produktutbud. Vi menar att 

utökningen av produktutbudet därigenom kan ske utan att matsvinnet ökar i samma 

utsträckning som om produkterna inte varit förädlade av utgående produkter.  

 

Hur en produkt exponeras har lyfts fram som mycket viktigt för försäljningen, både i 

hyllorna och vid större exponeringar på andra platser i butiken. Stora och synliga 

exponeringar i servicelandskapet lockar kunder till att köpa varor, samtidigt som 

exponeringar bryter mönstret och får fler kunder att stanna upp. Vi menar dock att stora 

exponeringar kan leda till ökat matsvinn. Det eftersom stora exponeringar kan kräva 

större beställningar, samtidigt som våra respondenter framhållit att det är svårt för 

personalen att veta hur stor förändring av försäljningsvolymerna en större exponering 

leder till. Stora exponeringar kan även leda till skador på varorna på grund av tryck eller 

att faller ner på golvet och därmed får kasseras.  
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Tillfälliga prisnedsättningar och kampanjer är en faktor som påverkar matsvinnet tydligt 

bland färskvaror och produkter med kort hållbarhet. Kampanjer gör att det är svårare att 

beräkna hur mycket produkter som kommer att säljas även av produkten som är på 

kampanj. Det leder till att det ofta beställs för mycket kampanjvaror då risken annars är 

att de ska ta slut, samtidigt som kunderna förväntar sig att kampanjvaror alltid ska finnas 

i lager. När för mycket varor beställs som inte går åt är det naturligt att matsvinnet ökar. 

Vidare påverkar kampanjer, exponeringar och nedsatta priser kundens val av produkter. 

Vi kan därmed identifiera att likande varor till ordinarie pris eller som inte lyfts fram 

genom stora exponeringar inte blir lika intressanta för kunden. Jonsson framhåller att 

kampanjer kan få kunder att frångå sina vanor vid produktval, och Strid framhåller att en 

kampanj på äpplen minskar försäljningen av päron. Vi menar därmed att kampanjer på 

känsliga varor där det finns alternativa produkter, såsom frukt och grönt och mejeri, kan 

öka matsvinnet i större utsträckning än för andra varor. Ökningen i matsvinn kan därmed 

enligt vår mening ske både för kampanjprodukten som tidigare nämnt, men också för 

liknande produkter till ordinarie pris, eftersom försäljningsvolymerna för dem även 

påverkas.  

 

Det framkom att en vanlig metod för att minska mängden matsvinn är att exponera 

produkter som håller på att gå ut i datum separat och då med ett lägre pris. Det är en 

åtgärd som görs för att få kunder att köpa utgående varor. Vi menar att eftersom priser är 

något som styr kunders val av produkter i stor utsträckning och eftersom olika 

exponeringar kan generera ökad försäljning, finns stöd för att detta är en effektiv metod i 

att minska matsvinn.  

 

Under studien framkom det även att temperaturen i servicelandskapet påverkar 

hållbarhetstiden på frukt och grönt till följd av att det är för varmt. Vi kan därmed 

identifiera att värmen är en bidragande orsak till matsvinnet som servicelandskapet ger 

upphov till.  

5.1.3 Delsyfte 2: Personalens påverkan på butikernas matsvinn 

Vi har identifierat flera påverkansfaktorer i vårt arbete på hur personalen i 

livsmedelsbutiker påverkar butikernas matsvinn. Vi har kunnat se att personalens 

kunskap, hantering av produkter och beställningsvanor påverkar matsvinnet.  

 

Vår analys har visat att personalen är viktig för butikernas dagliga arbete. Personalen är 

de som besitter kunskap i hur det dagliga arbetet i en butik bedrivs. Vi menar därför att 
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det är viktigt att säkerställa att personalen besitter tillräcklig kunskap om hur deras 

arbetsuppgifter kan utföras på bästa sätt. Det har vidare framkommit att personalen 

utnyttjar den kunskap som företaget tillgodosett dem med i det dagliga arbetet. Flera 

butiker vi talat med berättar att de har uppföljningar om matsvinn veckovis där 

personalen får vara med och se butikens siffror. Vi menar att det gör personalen mer 

medveten om matsvinnet och skapar en förståelse för deras arbetsuppgifters effekter. För 

att personalen ska kunna ta till sig kunskap om matsvinn och veta hur deras arbete 

påverkar matsvinn menar vi att personalen måste veta vilka effekter deras arbete får, och 

därmed kan regelbunden uppföljning leda till minskat matsvinn.  

 

Personalens påverkan vid beställningar är något som tydligt påverkar mängden matsvinn. 

Personalen har en mycket viktig uppgift i att arbeta för att rätt mängder varor beställs för 

att undvika att produkterna går ut ur datum. Det sker enligt våra respondenter till stor del 

baserat på personalens egna erfarenheter och kunskap med stöd av statistik och olika 

typer av beställningssystem. Vi menar därför att personalens kunskap och erfarenhet är 

viktig för att minimera den mängden matsvinn som uppstår i butiken på grund av för 

stora inköp.  

 

Som tidigare framkommit, under delsyfte ett, påverkar stora exponeringar och kampanjer 

matsvinnet på de produkter som berörs, men kan också påverka matsvinnet på andra 

liknande produkter genom ändrade försäljningsvolymer för dem. Vår empiriinsamling har 

visat att personalen speciellt vid kampanjer, stora exponeringar, högtider och liknande 

situationer behöver beställa manuellt och att beställningar för vissa avdelningar, såsom 

frukt och grönt alltid sköts manuellt. Såsom tidigare framkommit är det även extra viktigt 

att kampanjvaror inte tar slut samtidigt som det är svårt att förutspå hur mycket som 

kommer att säljas. Vi kan därigenom identifiera att eftersom besluten vid manuella 

beställningar ensidigt tas av personalen baserat på tillgänglig information och erfarenhet, 

och eftersom osäkerheten och volymerna är större vid kampanjer och större exponeringar, 

är påverkan på matsvinnet sannolikt extra stor vid sådana typer av beställningar.  

 

Hantering av produkter är en annan aspekt som har direkt påverkan på matsvinnet. Det 

har framkommit att personalen ska hantera varorna varsamt, och samtidigt tänka på att 

produkterna ska attrahera kunderna. Frukt och grönt är de produkter som är mest känsliga 

för hantering. Vi menar därför att personalens hantering av dessa produkter får betydande 

påverkan på matsvinnet. Vi kan även identifiera att personalen har yttersta ansvaret för att 

det är rent och fräscht i butiken samt att exponeringar ser bra ut och hyllor ser så välfyllda 
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ut som möjligt, vilket såsom tidigare nämnt påverkar försäljningsvolymen och därmed 

matsvinnet. Det har också framkommit att personalen arbetar med att placera varor med 

kortast datum ytterst så kunder tar dem innan andra produkter, för att minska matsvinnet.  

5.1.4 Delsyfte 3: Kundens påverkan på butikernas matsvinn 

Något som genomgående framkommit i vår forskning är att butikerna ständigt arbetar 

med kunden i åtanke, eftersom kundernas inköp är vad varje butik är beroende av. 

Kunden har stor påverkan på hur personalen i butikerna arbetar och hur servicelandskapet 

hanteras. Det har också framkommit att kunderna omedvetet påverkas av intrycken i 

servicelandskapet. Vi kan därför identifiera att kundens påverkan på matsvinnet kan ske 

omedvetet där personalens arbetssätt och servicelandskapets anpassning är det som bidrar 

till kundens påverkan. Tre områden som framkommit tydligt under våra slutsatser för hur 

servicelandskapet och personalen påverkar matsvinnet är kundens vanor, kunders 

förväntningar och servicelandskapets olika delars påverkan på kunden.  

 

Kundens inköp styrs till stor del av vanor, och kunden har ofta svårt att tänka sig att köpa 

alternativa produkter, vilket vi menar ökar betydelsen av att ha många produkter i lager 

och därmed påverkan matsvinnet. Samtidigt har vi identifierat att kunder ofta bryter sina 

vanor på grund av kampanjer och exponeringar, vilket vi sett gör det svårare att styra 

beställningar, och därmed påverkar matsvinnet. Vidare har vi kunnat se att oavsett 

kampanjer så förväntar sig kunder att alla produkter ska finnas i lager förstärker, vilket 

påverkar matsvinnet såsom tidigare framkommit. Även personalens arbete och 

servicelandskapet uppbyggnad och innehåll påverkar matsvinnet, vilket är tätt 

sammankopplat med dessa delars påverkan på kunden.  

 

Något som flera respondenter belyste är att kunder tittar mycket på bäst före-datumet vid 

val av produkter, och att de i många fall inte sätter bäst före-datumet i relation när de ska 

använda produkten. Det betyder att de flesta kunder väljer produkt utefter det bäst före-

datumet som är längst bort i tiden. Flera av respondenterna har talat om att det är ett 

rationellt beteende från kundens sida. Vi kan därmed identifiera att kunder inte litar på 

sina sinnen i tillräckligt stor utsträckning för att avgöra om en produkt är ätbar eller inte. 

Swahn berättade att nötkött ofta mörar till sig desto längre det får ligga, ändå väljer 

många kunder att köpa det köttet som har längst tid till bäst före-datum. Vi menar därför 

att kundernas okunskap är en bidragande orsak till deras val av produkter och därmed till 

matsvinnet. 
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5.1.5 Forskningsfråga: På vilka sätt kan livsmedelsbutiker arbeta för att minimera 

sitt matsvinn med hänsyn till butikernas lönsamhet och kundnöjdhet? 

Vi har genom vår forskningsprocess kunnat identifiera och analysera olika sätt som 

butiker kan arbeta med för att minska mängden matsvinn med hänsyn till butikernas 

lönsamhet och kundnöjdhet som vi kommer att presentera nedan. 

 

Antalet artiklar som erbjuds kunden är en aspekt som har betydelse för matsvinnet. Ett 

brett utbud är något som våra respondenter framhållit som viktigt för kundnöjdheten. 

Samtidigt har det också framkommit att det leder till minskad omsättning för varje artikel 

vilket kan leda till ökat matsvinn. Det kan ställas mot att kunder ofta inte kan uppfatta om 

mindre reduceringar görs i ett sortiment. Vi menar därför att det är viktigt för butiker att 

arbeta med att överse sortimentet, kontrollera hur mycket olika produkter som säljs och 

försöka ta reda på hur viktig produkterna är för olika kunder. Vi kan därigenom 

identifiera att bredden på produktsortimentet är en avvägning mellan kundnöjdhet, 

lönsamhet och mängden matsvinn. Vi menar att ett brett sortiment leder till lägre 

omsättning på varje produkt, vilket ökar risken för att produkterna inte säljs tillräckligt 

snabbt och även kräver mer arbete för att hantera produkterna, vilket påverkar matsvinnet 

och lönsamheten negativt. Samtidigt kan ett för smalt sortiment leda till att kunden inte 

kan köpa de produkter hen vill, vilket kan påverka kundnöjdheten och lönsamheten 

negativt.  

 

Vi har vidare kunnat se att sättet som produkterna exponeras på är en viktig aspekt som 

påverkar mängden matsvinn. Stora exponeringar och hög fyllnadsgrad i hyllor påverkar 

kundens upplevelse vilket påverkar kundnöjdheten samt ger upphov till ökad försäljning. 

Det ger dock även upphov till ökat matsvinn genom osäkerhet kring beställningar och att 

exponeringar kan påverka produkternas hållbarhet negativt. Lönsamhetsaspekten framgår 

därmed tydligt. Vi menar därför att för känsliga produkter eller produkter med kort 

hållbarhet kan butikerna arbeta för att skapa samma upplevelse av fyllnadsgrad och stora 

exponeringar för kunden, men med färre produkter och minskat matsvinn som resultat. 

Butiker kan använda sig av lutande bord så att varorna inte göms bakom varandra, och 

mindre djup i korgar och bord leder till att exponeringarna ser större ut. Stora 

exponeringar kan byggas utan att hela exponeringen fylls med produkter. För okänsliga 

produkter med lång hållbarhet kan vi dock se att detta sätt att arbeta kan leda till onödigt 

mycket arbete för personalen, eftersom de måste arbeta mer med exponeringar och 

ständigt fylla på varor vilket kan vara negativt för butikens lönsamhet, och även risk för 

att kundens upplevelse påverkas om personalen inte kan fylla på produkter i tid. Vi menar 
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vidare att produkter inom de flesta kategorier, både känsliga och okänsliga, bör frontas 

för att de äldsta produkterna ska säljas först, och för att det ska se välfyllt ut även vid 

lägre fyllnadsgrad. 

 

Även hur produkterna förvaras i servicelandskapet påverkar matsvinnet. Vi kan 

identifiera att produkter som skadas, ramlar ner på golvet eller blir dåliga behöver 

kasseras och därmed även upptäckas och tas bort av personalen vilket påverkar 

lönsamheten och matsvinnet. Vi menar att dåliga produkter i exponeringar eller 

exponeringar som leder till att servicelandskapet ser ostädat ut även påverkar 

kundupplevelsen, vilket kan leda till minskad kundnöjdhet. För att undvika detta har våra 

respondenter framhållit att butiker kan arbeta med inredning som är anpassade för att inte 

skada olika typer av känsliga produkter, såsom hyllor med mjukt underlag för bananer, 

och exponera på sätt som gör att produkter inte skadas av tryck från andra produkter. Vi 

menar vidare att det är viktigt att butikerna säkerställer att inte fler produkter läggs upp än 

vad inredningen är byggd för, och räknar med att kunder vill kunna känna på vissa 

produkter och lägga tillbaka dem. Det framkom även att många känsliga produkter, 

framförallt frukt och grönt, får en längre hållbarhetstid i kyld miljö. Genom att förvara 

frukt och grönt i en mer anpassad miljö kan matsvinnet minska. Vi menar dock att det 

inte är säkert att lönsamhetsaspekten väger upp minskat matsvinn då det är en stor 

kostnad för butikerna att installera och producera kyla likväl som att införskaffa ny 

inredning. Även kundnöjdheten måste tas i beaktande då kunder förmodligen inte gärna 

handlar i en kall butik.  

 

Vidare menar vi att personalen behöver ha rätt kunskap för att kunna hantera produkter 

och exponera produkter på ett sätt som maximerar lönsamhet och kundnöjdhet med 

hänsyn till matsvinnet. Vi har kunnat identifiera att det därför är viktigt att butiker arbetar 

för att säkerställa att personalen har eller har möjlighet att tillgodose sig nödvändig 

kunskap. Vi kan se att beställningar är ett område som har stor påverkan på matsvinn, 

lönsamhet och kundnöjdhet, där personalens kunskap och erfarenhet spelar stor roll. 

Beställs för lite produkter finns risk att produkterna tar slut vilket påverkar 

kundnöjdheten negativt och leder till minskad lönsamhet. Beställs för mycket produkter 

går produkter ut ur datum vilket ökar matsvinnet och leder till minskad lönsamhet.  

 

Våra respondenter har även framhållit att många kunder inte har tillräcklig kunskap, och 

tittar för mycket på bäst före-datumet utan att sätt det inte i relation till när produkten ska 

användas. Gällande detta framhöll Swahn att mörningsprocessen fortsätter på kött fram 
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tills att den närmat sig sista förbrukningsdag vilket gör köttbiten får en bättre kvalitet ju 

längre den mörats. Vi kan identifiera att arbete mot att öka kundens kompetens inom 

området kan leda till bättre lönsamhet genom mindre matsvinn. Vi kan även se att det kan 

leda till högre kundnöjdhet genom att kunden kan göra bättre inköpsval.  

 

Ett sätt att öka kundernas kompetens i syfte att minska matsvinnet är genom personalens 

påverkan på kunden. Genom att synliggöra personalen, genom till exempel speciella 

kläder för olika avdelningar, eller på andra sätt göra det lättare för eller uppmana kunden 

att ta hjälp av personalen, kan vi se att personalen kan få möjlighet att påverka fler 

kunder. Det kan både leda till ökad kundnöjdhet genom att kunden kan göra mer 

informerade inköp men också genom som tidigare framkommit, att många kunder vill bli 

inspirerade och kunna kontakta personalen vid behov. Dock innebär personal en stor 

kostnad, vilket gör att lönsamhetsaspekten bör avvägas. Vidare har skyltar framhävts som 

effektiva för att informera kunder, vi menar därför att även skyltar kan används i syfte att 

informera kunder för att minska matsvinnet. Eftersom personal och skyltar har olika 

möjligheter att påverka kunden vill vi vidare framhålla att skyltar kan fungera som ett 

komplement till personalen och därigenom effektivisera personalens arbete. Vi menar att 

det kan leda till ökad lönsamhet och kundnöjdhet, i och med minskad personalbelastning 

och att även kunder som inte vill interagera med personalen mer än nödvändigt då kan ta 

del av informationen.  

 

Vidare framkom det att kunder ofta köper de produkter de är vana vid att köpa, men att 

kunder kan påverkas att bryta sina vanor genom olika typer av exponeringar eller 

prissänkningar. Som tidigare framkommit ökar inte prisnedsättningar och exponeringar 

bara den berörda produktens försäljning, utan även andra liknande produkters försäljning 

kan påverkas. Vi kan därigenom urskilja att kampanjer inte alltid leder till samma ökning 

i total försäljning för butiken som kampanjprodukten ökar, i och med att andra produkters 

försäljning minskar samt att lägre marginaler på kampanjprodukter kan påverka 

lönsamheten negativt. Det skapar även, som tidigare nämnt, större osäkerhet gällande 

beställningsmängder för både kampanjprodukterna och liknande produkter till ordinarie 

pris vilket kan påverka matsvinnet och genom risk för slutförsäljning kan påverka 

kundnöjdheten och lönsamheten negativt. Samtidigt kan vi urskilja att kampanjer och 

nedsatta priser kan öka kundnöjdheten, och är ett viktigt verktyg för att locka kunder till 

butiken, vilket kan påverka lönsamheten positivt. Av våra respondenters svar kan vi 

urskilja att kampanjer och prisnedsättningar är nödvändiga för att locka kunder och 

därmed en viktig del i att skapa lönsamhet. Eftersom produkter med kort hållbarhet 
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lättare leder till matsvinn kan vi urskilja att dessa produkter är mer känsliga för 

kampanjer än andra. Vi menar därför att butiker bör fortsätta arbeta med sådana 

aktiviteter men att det är viktigt att butikerna arbetar med att se till olika konsekvenser 

relaterade till matsvinn för olika produkter när kampanjer planeras, såsom nämnts 

tidigare i det här stycket, för att maximera kampanjernas effekteter i form av lönsamhet 

och kundnöjdhet. 

 

Att priset är ett effektivt sätt att påverka kundernas val av produkter kan butiker även 

arbeta med för att styra kundernas val av produkter till produkter nära utgångsdatumet. 

Flera av våra respondenter har framhållit att de arbetat med att sänka priset på utgående 

produkter. Genom att sänka priser på de produkter som närmar sig bäst före-datum kan vi 

identifiera att omsättningshastigheten på dessa produkter kan öka och därmed minskar 

matsvinnet. Med hänsyn till butikens lönsamhet menar vi att det kan vara bättre att sälja 

en produkt till ett lägre pris än att behöva slänga produkten. Utifrån en förenklad situation 

där butiken kan välja att sälja en utgående produkt till reducerat pris eller en icke 

utgående produkt till ordinarie pris men samtidigt slänga den utgående produkten, är 

vinsten högre av att sälja den utgående produkten så länge priset inte satts ner lägre än 

butikens marginal på produktens ordinarie pris. Dessutom kan kundnöjdheten öka genom 

att kunden kan köpa varor till nedsatt pris. Det har även framkommit att ett vanligt sätt att 

exponera dessa utgående produkter är att samla dem någonstans i butiken. Vi menar 

också att samla produkterna kan vara effektivt, vi vill dock påpeka att en sådan 

exponering bör placeras där många kunder rör sig, vara tydligt skyltad och bryta av från 

mönstret för att ge bäst effekt. Vi vill dock framhålla att en placering tillsammans med 

andra liknande produkter även kan vara effektiv eftersom den nedsatta produkten då 

hamnar där kunden förväntar sig att produkter av den typen ska finnas.  

 

Ett annat sätt att förhindra matsvinn mer än att sätta ner priset är att vidareförädla 

produkterna och därigenom förlänga säljperioden. Våra respondenter framhöll att 

förädlingssätt kan inkludera att mala ner kött till köttfärs eller att laga mat i butiken och 

sälja portionsvis till kunderna. För en butik att börja förädla produkter krävs dock nya 

resurser, vilket gör att det är viktigt att butikerna ser till flera aspekter än matsvinnet. Det 

kan påverka lönsamheten positivt genom att matsvinnet minskar samtidigt som 

vidareförädling generellt även kan leda till högre lönsamhet förutsatt att det finns en 

efterfrågan på de vidareförädlade produkterna i butiken. Att vidareförädla varor kan även 

påverka kundnöjdheten positivt genom att kunden får fler produkter att välja mellan.  
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5.2 Avslutande reflektioner och tankar  

Vi har genomgående under vår forskningsprocess sett att butikers servicelandskap, 

personal och kunder är tätt sammankopplade och påverkar matsvinnet på olika sätt. Vi 

har vidare diskuterat och analyserat de olika aspekter som ger upphov till matsvinnet. Vi 

anser därmed att vårt syfte är uppfyllt i att ett ge en djupare förståelse för det matsvinn 

som uppstår i en livsmedelsbutik, genom att analysera och utreda servicelandskapets, 

personalens och kundens påverkan på matsvinnet.  

 

Som framkommit är livsmedelsbutikers främsta mål att uppnå hög lönsamhet vilket 

butikerna till stor del arbetar för att åstadkomma genom kundfokus och att skapa nöjda 

samt återkommande kunder. Kundens upplevelse och interaktion med personalen i 

servicelandskapet har stor betydelse för butikernas kundnöjdhet, och inom ramen för 

servicelandskapet arbetar butikerna för att maximera försäljningsvolym och lönsamhet 

relaterat till varje kund. Vi menar att matsvinn är en fråga butikerna arbetar med, men att 

den är av sekundär betydelse och att butikernas vilja att genomföra åtgärder därmed bör 

bero på åtgärdenas påverkan på matsvinn och kundnöjdhet. Vi har för att svara på vår 

forskningsfråga fört fram olika arbetssätt som butiker kan använda sig av för att minska 

matsvinnet som uppstår med hänsyn till hur arbetssättens möjliga påverkan på butikernas 

lönsamhet och kundnöjdhet. Vi anser därmed att vi besvarat vår forskningsfråga.  

 

Något som vi kunnat identifiera tydligt i vår forskningsprocess är avvägningen mellan 

matsvinn och kostnader för åtgärder i syfte att motverka matsvinn samt sådana åtgärders 

påverkan på lönsamhet och kundnöjdhet. Åtgärder som kan leda till ökade kostnader men 

som sannolikt inte resulterar i högre intäkter påverkar lönsamheten negativt, vilket 

därmed gör att butikernas incitament för att genomföra dem minskar. Leder åtgärderna 

däremot sannolikt till högre lönsamhet ökar butikernas incitament att genomföra dem. Vi 

ser att lönsamheten har potential att öka eller förbli opåverkad genom våra föreslagna 

åtgärders påverkan på matsvinn, försäljning och kundnöjdhet. Exakt hur mycket en viss 

åtgärd påverkar intäkter och kostnader är en aspekt som vi sett som återkommande i vår 

forskningsprocess. Vi anser att det krävs mer specifika studier för varje enskild åtgärd 

som vi presenterat i syfte att minska matsvinnet för att med större säkerhet kunna 

fastställa de olika åtgärdenas påverkan på lönsamhet och kundnöjdhet.  
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