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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med att hantera 

matsvinn. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer vi att analysera två av de största 

dagligvarukedjorna i Sverige. Vårt bidrag inom retail management blir att öka kunskapen och 

förståelsen om rutiner och ledarskap som påverkar matsvinnshantering. För att uppnå syftet med 

uppsatsen har vi ställt följande två frågor: 

• Vilka organisatoriska rutiner påverkar hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln? 

• Hur påverkar en transformativ ledarstil hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln? 

Forskningen utgår från kvalitativa forskningsmetoder och det empiriska materialet består av 

intervjuer med respondenter som arbetar med eller inom dagligvaruhandeln samt deltagande 

observationer i dagligvarubutiker. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen, som är uppdelad i två delar: organisatoriska rutiner samt ledarskap med inriktning 

transformativt ledarskap. Studiens slutsatser visar att organisatoriska rutiner som påverkar 

dagligvarubutikers hantering av matsvinn är synliggörande av svinn, datumkontroll, 

orderbeställning, förädling samt egenkontrollprogram. Vidare visar slutsatser att transformativa 

ledarskapsbeteenden kan gynna dagligvarubutiker i arbetet med hantering av matsvinn. Genom att 

ledaren bland annat engagerar, inkluderar och föregår med gott exempel ökar viljan hos 

medarbetarna att arbeta med matsvinn och inre mening skapas. 

 

Nyckelord: matsvinn, matsvinn i dagligvaruhandeln, organisatoriska rutiner, ledarskap, 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en beskrivning och problematisering av fenomenet matsvinn. Fenomenet 

sammankopplas med dagligvaruhandeln och därefter beskrivs de teoretiska perspektiv som 

uppsatsen utgår från. Detta för att skapa en förståelse för vikten av att arbeta med 

matsvinnshantering inom dagligvaruhandeln. Vidare presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställning. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Det är en viktig framtidsfråga med matsvinnet, att vi får ner 

matsvinnet, på alla sätt och vis  

                                               (Peter Berlin, ICA-gruppen, 2016-05-11) 

Dagligvaruhandeln är en viktig del av det svenska näringslivet och enligt Svensk Dagligvaruhandel 

råder ett växande matintresse bland konsumenter (Gabrielsson & Bohlin 2014). I dagens läge 

uppgår det årliga matsvinnet i EU till 100 miljoner ton (European Commission 2016). Stora 

mängder mat kastas och problematiken kring matsvinn är ett globalt fenomen, som under senare tid 

har blivit mer uppmärksammat i samhällsdebatter (Lucifero 2015:283). Matsvinn uppstår genom 

hela leverantörskedjan, från skörd till konsument (Gustavsson, Cederberg, Sonesson, Otterdijk & 

Meybeck 2011:5). I låginkomstländer uppstår matsvinn främst i början av kedjan, till skillnad från 

höginkomstländer där det framför allt uppstår i slutet av kedjan (Ibid.). Matsvinn som uppstår i 

detaljhandelsledet av leverantörskedjan är ofta ätbar, till skillnad från matsvinn som uppstår i de 

andra delarna av leverantörskedjan (Cicatiello, Franco, Pancino & Blasi 2016:103). Sverige 

klassificeras som ett höginkomstland (The World Bank 2016) och problematiken kring matsvinn 

påverkar svensk detaljhandel (Gustavsson och Stage 2011:554). 

 

År 2013 uppgick det totala svinnet i svensk detaljhandel till 1,4 procent av den totala omsättningen, 

vilket motsvarar nio miljarder kronor (HUI Research 2013). Dagligvaruhandeln var den kategori 

som påverkats mest av svinnet med 1,83 procent av den totala omsättningen, vilket motsvarar 5,3 

miljarder kronor (Svensk Handel 2013:6). Av det totala svinnet inom dagligvaruhandeln uppgick 

det administrativa svinnet till 40 procent (HUI Research 2013). Administrativt svinn avser bland 

annat matsvinn, bokföringsmässiga fel och felväxling till kunder (Ibid.). Fortsättningsvis kommer 

uppsatsen endast behandla matsvinn. 
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Matsvinn är en typ av svinn som främst påverkar livsmedelsbranschen. Definitionen av matsvinn är 

omdebatterad och kan uttryckas på olika sätt (Thyberg & Tonjes 2016:111). I följande uppsats 

används civilingenjörerna Krista Thyberg och David Tonjes (2016:112) definition av matsvinn. 

Matsvinn beskrivs som mat som ursprungligen producerats för mänsklig konsumtion, men som 

slängts eller inte konsumerats av människor. Det inkluderar även mat som förstörts innan 

användning samt mat som var ätbar när den kasserades (Ibid.). 

 

Tidigare forskning om ämnet belyser att det finns ett forskningsgap inom matsvinn i detaljhandeln, 

då befintlig forskning om matsvinn huvudsakligen fokuserat på andra delar av leverantörskedjan än 

detaljhandeln (Cicatiello et al 2016:96, Gustavsson & Stage 2011:554). Mot ovanstående bakgrund 

har vi valt att forska om matsvinn inom dagligvaruhandeln. Forskningen kommer att behandla 

fältet genom att utgå från en teoretisk ram som innefattar ledarskap med inriktning transformativt 

ledarskap samt organisatoriska rutiner. Matsvinn i dagligvaruhandeln uppstår i ett organisatoriskt 

sammanhang där ledarskap och organisatoriska rutiner utgör två viktiga komponenter. 

Organisationers dagliga drift utgörs till stor del av repetitiva rutiner, vilket gör att organisatoriska 

rutiner kan betraktas som företags huvudsakliga verktyg för att genomföra processer (Feldman & 

Pentland 2003:94, Feldman 2000:611). Dagligvarubutikers arbete med organisatoriska rutiner kan 

ge ökad kunskap och förståelse om rutiners funktion i matsvinnshanteringen. Dagligvarubutikers 

ledarskap är av betydelse då det kan ge ökad kunskap och förståelse om hur dagligvarubutiker 

väljer att hantera matsvinnsproblematiken. Transformativt ledarskap är idag en av de mest populära 

ledarskapsteorierna och är återkommande i ledarskapsforskning (Northouse 2012:185). Detta 

tydliggörs av Antonakis (2012:274) forskning som visar att antalet publikationer och citat inom 

fältet har ökat markant sedan 1990-talet. Transformativt ledarskap innebär ett starkt fokus på 

processen som ändrar, utvecklar och motiverar människor. Den transformativa ledaren beskrivs 

som karismatisk, engagerad och fokuserad på långsiktiga mål  (Northouse 2012:185). Detta kan 

vara en av anledningarna till ledarskapsteorins popularitet då Antonakis (2012:280) menar att en 

ledare med sådant inflytande gör ett stort avtryck på sina medarbetare och omgivning. Med denna 

uppsats ämnar vi att lämna ett bidrag till att fylla det forskningsgap som råder inom ämnet.   

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med att hantera 

matsvinn. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer vi att analysera två av de största 

dagligvarukedjorna i Sverige. Vårt bidrag inom retail management blir att öka kunskapen och 

förståelsen om rutiner och ledarskap som påverkar matsvinnshantering.  
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1.3 Frågeställning 
Syftet kommer att uppnås med hjälp av följande frågor: 

• Vilka organisatoriska rutiner påverkar hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln? 

• Hur påverkar en transformativ ledarstil hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln? 

1.4 Disposition 
 

Kapitlet börjar med att ge läsaren en förförståelse om fenomenet matsvinn. Vidare 

problematiseras fenomenet och sätts i relation till dagligvaruhandeln och beskriver de 

teoretiska perspektiv uppsatsen utgår från. Därefter presenteras uppsatsens frågeställning 

och syfte. 

 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om matsvinn i detaljhandeln. Detta för att ge 

läsaren en förståelse om vad som har forskats om inom detta fält. 

 
 

I detta kapitel beskriver vi de valda teorierna och begreppen som ligger till grund för 

denna uppsats. En teoretisk beskrivning av organisatoriska rutiner samt transformativt 

ledarskap presenteras. Vidare förklarar vi varför teorierna är betydelsefulla för uppsatsen 

samt hur de kommer att tillämpas. 
 

Här presenteras vårt metodologiska tillvägagångssätt samt urvalsprocessen. Vidare ges en 

beskrivning av den empiriska insamlingen, i form av intervjuer samt observationer, vilket 

följs av en redogörelse av kodning. Kapitlet avslutas med en genomgång av etiska 

principer och uppsatsens generaliserbarhet, tillförlitlighet och källkritik. 

 
I den empiriska analysen skapas uppsatsens slutsatser. Dessa nås genom att analysera det 

empiriska materialet med hjälp av den teoretiska referensramen. Detta kapitel utgör 

uppsatsens centrala del och besvarar frågeställningarna.  

 

Här presenteras uppsatsens viktigaste slutsatser, avslutande diskussion och förslag till 

framtida forskning. 

 

 
 

Inledning 

 
Tidigare 
forskning 

 
 

Teori 

 
 

Metod 
 

 
Empirisk 
analys 

 
Slutsats och 
diskussion 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om matsvinn i detaljhandeln. Detta för att ge läsaren 

en förståelse om vad som forskats om inom detta fält. Kapitlet kommer att redogöra för tre tidigare 

forskningar, som behandlar matsvinn i dagligvaruhandeln. Tidigare forskning har avgränsats för 

att innefatta studier som behandlar hur dagligvarubutikers rutiner samt ledarskap påverkar 

matsvinnshantering.  

 

En studie som har utförts av Cicatiello, Franco, Pancino och Blasi (2016) syftar till att öka 

kunskapen om matsvinn i detaljhandeln. Som tidigare nämnts, menar författarna att befintlig 

forskning om matsvinn främst fokuserat på andra delar av leverantörskedjan, vilket har bidragit till 

att det råder ett forskningsgap inom matsvinn i detaljhandeln (Cicatiello et al  2016:96). 

Forskningen utgår från en fallstudie av en livsmedelsbutik i Italien och syftar till att mäta matsvinn 

i detaljhandeln samt förstå hur matsvinn påverkar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 

(Cicatiello et al 2016:100). En slutsats som författarna drar är att livsmedelsvarorna kan återvinnas 

och därmed skapa ytterligare miljömässiga, sociala och ekonomiska värden. Exempelvis kan 

livsmedelsvaror, som fortfarande är ätbara men inte säljbara, tillagas och serveras i soppkök 

(Cicatiello et al 2016:103). Vidare menar författarna att detaljhandlare bör involvera konsumenter i 

processen och öka deras kunskap om matsvinn, vilket kan leda till svinnreducering i såväl 

livsmedelsbutiker som i det egna hushållet (Ibid.). Denna studie belyser forskningsgapet inom 

matsvinn i detaljhandeln, vilket pekar på vikten att forska inom detta fält. Vidare indikerar 

forskningsresultaten att det existerar alternativa användningsområden för kvalitetsförsämrade 

produkter, vilket kan kopplas till vilka rutiner dagligvarubutiker har för att minska matsvinn. 

  

Mattias Eriksson och Ingrid Strid, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, 

genomförde tillsammans en studie som kartlägger färskvarusvinnet i sex lågprisbutiker. Studien 

ingår i ett större projekt, som syftar till att urskilja effektiva svinnreducerande åtgärder med liten 

negativ påverkan på kundattityder och lönsamhet. Författarna menar att butikssvinnet är de varor 

som kasseras och pressar butikens lönsamhet  (Eriksson & Strid 2011:14). Frukt- och 

grönsaksavdelningen i butikerna var den avdelning med högst andel svinn med 1,1 procent i 

förhållande till levererad mängd. Detta uppskattades bero på att det var känsliga produkter som ofta 

saknade förpackning och därmed blivit kvalitetsförsämrade (Eriksson & Strid 2011:19). 

Variationen av matsvinn och försäljning i butikerna kan bero på faktorer som exempelvis 
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varierande efterfrågan beroende på årstid och väder samt om butikerna förmedlar kampanjer på 

varor (Eriksson & Strid 2011:21). Dessa variationer kan medföra svårigheter för butikerna att 

matcha utbud med efterfrågan under de olika perioderna, vilket i sin tur leder till ökat matsvinn för 

butikerna (Ibid.). Författarna drar slutsatsen att det finns stor potential att sänka matsvinnets totala 

miljöbelastning inom ost-, chark- och köttavdelningen. Denna studie visar olika svårigheter som 

dagligvarubutiker kan handskas med i arbetet med matsvinnshantering. Resultatet pekar även på 

faktorer som kan påverka mängden matsvinn i dagligvarubutiker, vilket kan relateras till vilka 

rutiner som butiker har och hur de påverkar mängden matsvinn.  

 

På uppdrag av det Nordiska ministerrådet har Stenmarck, Hanssen, Silvennoinen, Katajajuuri och 

Werge (2011) sammanställt en rapport med fokus på bland annat mängden matsvinn från 

detaljhandeln och bidragande orsaker till matsvinn i de nordiska länderna. I Sverige placeras 

ansvaret för matsvinn på kommunerna, vilket medför att olika kommuner kan ha olika 

matavfallssystem (Stenmarck, Hanssen, Silvennoinen, Katajajuuri & Werge 2011:25). Detta kan 

leda till att det blir svårt för stora butikskedjor att ge tydliga direktiv till butikerna. Författarna 

menar att den främsta anledningen till att matsvinn uppstår är på grund av att varorna blir osäljbara, 

till följd av att antingen bäst före-datum har passerat eller att varorna inte anses vara tillräckligt 

fräscha (Stenmarck et al 2011:27). Vidare menar författarna att det är viktigt att förstå varför 

varorna har blivit osäljbara, och detta kan bland annat bero på att konsumenter väljer varor som ser 

fräschast ut eller har längst bäst före-datum. Det kan i sin tur kopplas till att butiksägare generellt 

prioriterar försäljning framför andra delar av verksamheten. Dock kan det leda till matsvinn i andra 

delar av leverantörskedjan, då livsmedelsbutiker i många fall har rätt att returnera osålda varor 

(Ibid.). Denna studie belyser matsvinnsproblematiken i bland annat Sverige, vilket ger en bild av 

hur omvärldsfaktorer kan påverka dagligvarubutikerna. Vidare visar resultaten hur ledarskap kan 

påverka matsvinnshantering i dagligvarubutiker.  
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att beskriva teorier och begrepp som används i denna uppsats. Teorierna 

kommer tillsammans med empiriskt material utgöra grunden för uppsatsens analys. Inledningsvis 

presenteras begreppet matsvinn, för att läsaren ska få en förståelse för fenomenet. Därefter följer 

en beskrivning av uppsatsens teoriram som innefattar organisatoriska rutiner samt ledarskap med 

inriktning transformativt ledarskap. De teoretiska perspektiven genomsyrar hela analysen, då de 

belyser centrala aspekter som kan påverka matsvinnshantering i dagligvaruhandeln.  

3.1 Vad är matsvinn? 
Som nämnts i uppsatsens inledande del finns flertalet definitioner av matsvinn. Definitionerna 

skiljer sig åt gällande bland annat vad som ingår i begreppet matsvinn, var svinnet uppstår och var 

det kasseras (Gjerris & Gaiani 2013:8). Även kulturella skillnader kan påverka, då exempelvis 

vissa djurinvälvor kan anses vara ätbara i somliga kulturer (Ibid.). En gemensam faktor i 

diskussionen kring definition av matsvinn är att det görs en åtskillnad mellan undvikligt 

(avoidable) och oundvikligt (non-avoidable) matsvinn (Lebersorger & Schneider 2011:1925). Dock 

råder det meningsskillnader även i diskussionen kring vad som ska kategoriseras som undvikligt 

respektive oundvikligt matsvinn (Ibid.). I följande uppsats kommer matsvinn behandlas i sin helhet, 

det vill säga ingen åtskillnad görs mellan undvikligt och oundvikligt matsvinn. 

 

Som tidigare nämnts kommer Thyberg och Tonjes (2016:112) definition av matsvinn att användas. 

Det inkluderar mat som har producerats för mänsklig konsumtion, men som slängts eller inte 

konsumerats av människor av olika skäl, som exempelvis att det har förstörts innan användning 

eller slängts trots att det varit ätbart. Thyberg och Tonjes (2016:112) förklarar att denna typ av 

matsvinn uppkommer till följd av beslut som tas av kunder eller företag på grund av bland annat 

säkerhetspolicy, varans kvalitet eller utseende. 

3.2 Ett organisatoriskt perspektiv på matsvinn i dagligvaruhandeln 
Matsvinn i dagligvaruhandeln uppstår i en organisatorisk verksamhet, vilket gör att det är relevant 

att förstå olika organisatoriska perspektiv som påverkar matsvinnet. En stor del av organisationers 

dagliga drift utgörs av organisatoriska rutiner. Avsnittet om organisatoriska rutiner belyser 

relevansen av att förstå hur fenomenet fungerar i ett organisatoriskt sammanhang. Genomgången 

av organisatoriska rutiner är uppdelad i tre delar: organisatoriska rutiner som en organisations 

minne, som vapenvila och i förändring. Ledaren är en central del i organisationer då de utformar 
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visioner och mål, som personalen bidrar till att verkställa och uppnå. Ett transformativt ledarskap 

syftar till att motivera, utmana, inspirera och vägleda medarbetarna. För att förstå hur ledarskap kan 

påverka matsvinnshantering, kommer en genomgång av ledarskap med inriktning tranformativt 

ledarskap redogöras för.  

3.2.1 Organisatoriska rutiner 
Organisatoriska rutiner är relevanta för att förstå hur rutiner påverkar dagligvarubutikers dagliga 

drift och verksamhet. Organisatoriska rutiner kan betraktas som det främsta verktyg som företag 

har för att genomföra processer, då en stor del av organisationers dagliga drift utgörs av repetitiva 

rutiner (Feldman & Pentland 2003:94, Feldman 2000:611). Organisatoriska rutiner kan definieras 

som ”repetitiva, igenkännliga mönster av handlingar som är beroende av varandra och som 

involverar multipla aktörer” (Feldman & Pentland 2003:96, vår översättning). Vidare menar 

Feldman & Pentland (2003:96) att rutiner kan översättas till formella regler eller procedurer. Burns 

och Scapens (2000:6-7) gör distinktionen mellan regler och rutiner inom organisationer, och menar 

att rutiner kan definieras som hur aktiviteter faktiskt utförs i praktiken medan regler är hur 

aktiviteter ska utföras. Det innebär att rutiner kan utgå från formella regler och procedurer, men 

som över tiden har förändrats genom en grupps gemensamma samtycke angående hur det ska 

implementeras inom organisationen (Ibid.). Organisatoriska rutiner kan vidare användas för att 

minska osäkerheten kring beslutsfattande inom organisationer (Becker 2004:657). Genom att 

arbeta enligt repetitiva organisatoriska rutiner, ökar kunskapen om diverse aktiviteter, vilket kan 

underlätta för beslutsfattande då den samlade kunskapen kan användas som underlag (Ibid.). 

 

Nelson och Winter beskriver i An Evolutionary Theory of Economic Change (1982) organisatoriska 

och ekonomiska förändringar utifrån ett evolutionsperspektiv. Boken är än idag aktuell och 

används ofta i nyare forskning (jmfr. Feldman & Pentland 2003, Becker 2004, Zbaracki & Bergen 

2010, Rerup & Feldman 2011). En av bokens viktigaste bidrag är att introducera organisatoriska 

rutiner i ett nytt skede, där rutiner sätts i relation till ekonomi samt teori (Becker 2004:643). Nelson 

och Winter (1982:134) beskriver rutiner som en organisations gener och betonar betydelsen av 

rutiner inom organisationer. Detta görs genom att likna rutiner vid organisationers minne 

(organizational memory) och som vapenvila (truce) (Nelson & Winter 1982:99). 

3.2.1.1 Rutiner som organisatoriskt minne 
Nelson och Winter (1982:99) argumenterar för att ett företags kunskap befinner sig i 

organisationens minne. Vidare förklarar författarna att organisationer kommer ihåg saker genom att 

utföra saker. Genom att utföra rutiner upprepade gånger tränas organisationens medlemmar till att 
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förstå hur olika processer ska utföras effektivt, vilket kan leda till att rutiner slutligen sker per 

automatik. Detta visar att rutiner till stor del består av tyst kunskap som existerar inom 

organisationen och som inte kan dokumenteras. Det innebär dock inte att dokumenterad 

information inte utgör en viktig roll av organisationens minne, utan att det kräver fler komponenter. 

 

Som tidigare nämnts involverar organisatoriska rutiner multipla aktörer, vilket innebär att anställda 

behöver ha kunskap och förmåga att motta samt tolka signaler och meddelanden från andra 

anställda samt den kringliggande miljön (Nelson & Winter 1982:100). Sådana signaler och 

meddelanden kan utgöras av bland annat muntlig eller skriftlig kommunikation, blickar och gester. 

Vidare är dessa signaler och meddelanden ofta säregna för organisationens kontext och enbart 

organisationens medlemmar kan förstå innebörden (Nelson & Winter 1982:102). Även externa 

meddelanden och signaler, som exempelvis en varuleverans, samt klockor och kalendrar existerar 

och påverkar organisationens rutiner (Nelson & Winter 1982:103). När de sistnämnda signalerna 

och meddelandena når organisationen reagerar organisationens medlemmar genom att tolka 

situationen och utföra det som situationen kräver. Det kan exempelvis innebära att lasta av en 

varuleverans. Det i sin tur genererar signaler och meddelanden till andra medlemmar av 

organisationen som tolkar och reagerar genom att utföra andra rutiner. Organisatoriska rutiner 

fungerar alltså genom att vissa av organisationens medlemmar tolkar meddelanden och signaler, 

utför en handling, vilket signalerar meddelanden till andra medlemmar som tolkar och som därefter 

utför en annan handling (Ibid.). Centralt för effektiv prestation genom organisatoriska rutiner är 

koordination av förmågor, organisation och teknologi, vilket enbart kan ske då anställda förstår sitt 

arbete och därmed lyckas tolka och svara på signaler och meddelanden (Nelson & Winter 

1982:104).  

3.2.1.2 Rutiner som vapenvila 
Ovanstående avsnitt behandlar de kognitiva dimensionerna av organisatoriska rutiner, medan 

följande del kommer behandla de motiverande dimensionerna. Medan de kognitiva aspekterna 

belyser huruvida organisationens medlemmar vet hur och vad som ska göras, behandlar de 

motiverande dimensionerna om anställda väljer att göra det som förväntas och krävs av dem 

(Nelson & Winter 1982:107). 

 

Organisationers medlemmar har olika intressen och varierande engagemang, vilket kan bidra till att 

intraorganisatoriska konflikter uppstår. Dock menar Nelson och Winter (1982:107) att rutiner kan 

fungera som vapenvila, då organisationens medlemmar har uppfattning om vad som förväntas av 
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andra medlemmar och därmed sällan överraskas. Detta beror bland annat på interna 

kontrollfunktioner som säkerställer att organisationens medlemmar agerar i linje med vad som 

krävs av dem (Nelson & Winter 1982:109). En sådan kontrollfunktion kan exempelvis vara då 

chefer i dagligvarubutiker kontrollerar att anställda bemöter kunder på rätt sätt. 

 

Det är dock ovanligt att kunna säkerställa att anställda arbetar i enlighet med organisationens linje 

enbart genom kontrollfunktioner, då det varken är praktiskt eller ekonomiskt försvarbart för chefer 

att ständigt övervaka anställdas prestationer (Nelson & Winter 1982:109). Det innebär att andra 

motivationsfaktorer utöver interna kontrollfunktioner krävs. Ett exempel på andra 

motivationsfaktorer är belöningssystem. Belöningssystem som syftar till att belöna anställda som 

presterar bra, kan leda till att anställdas motivation ökar och därmed arbetar i enlighet med 

arbetsuppgifternas karaktär.  

 

Organisatoriska rutiner som vapenvila innebär alltså att anställda utför det förväntade arbetet, vilket 

möts av antingen tillrättavisningar eller belöningar beroende på hur väl rutinerna utförs. Vidare 

innebär det att anställda vet vad som förväntas av dem och chefer vet vad de kan förvänta sig av 

anställda, vilket säkerställer att arbetsrelationen blir ömsesidig och rättvis (Nelson & Winter 

1982:110). Nelson och Winter (1982:112) menar att organisationens medlemmar är angelägna att 

behålla denna vapenvila, vilket medför en viss oföränderlighet i de organisatoriska rutinerna. 

Zbaracki och Bergen (2010:967) menar vidare att då konflikter uppstår, och vapenvilan bryts, 

måste inblandade parter omförhandla vad som förväntas av relationen och därmed skapa en ny 

vapenvila. Det innebär alltså att trots att rutiner medför en viss stabilitet och oföränderlighet, kan 

rutiner ändras och därmed anpassas efter organisationer i förändring. Detta kommer att behandlas 

vidare i nästa avsnitt om rutiner i förändring.  

3.2.1.3 Rutiner i förändring 
Organisatoriska rutiner har länge förknippats med oföränderlighet och tröghet inom organisationer 

(Yi, Knudsen & Becker 2016:782, jmfr. Gersick & Hackman 1990). Detta till följd av att rutiner 

beskrivs som ”repetitiva, igenkännliga mönster av handlingar”. Som tidigare nämnts bidrar rutiner 

till att skapa stabilitet, då organisationens medlemmar är införstådda med vad som kan förväntas i 

olika situationer. Tidigare forskning visar att organisatoriska rutiner enbart förändras till följd av 

stora organisatoriska förändringar (Feldman 2000:612). Pentland och Rueter (1994:490) menar i 

motsats till denna teori att organisatoriska rutiner kan liknas vid grammatik. Likt hur grammatiken 

möjliggör sammansättning av olika meningar, möjliggör organisatoriska rutiner olika 
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handlingsalternativ (Ibid.). Det innebär alltså att organisationens medlemmar kan välja mellan de 

olika handlingsalternativ som möjliggörs av de organisatoriska rutinerna och som vidare kan tolkas 

av andra medlemmar av organisationen på samma sätt som samspråkiga kan förstå varandra. Detta 

indikerar att organisatoriska rutiner kan karaktäriseras av såväl stabilitet som förändring (Feldman 

2000:612). 

 

Feldman (2000:613) argumenterar vidare att reglerna som styr handlingsalternativen inom 

organisatoriska rutiner kan förändras och därmed möjliggöra framväxten av nya rutiner och därmed 

nya handlingsalternativ. Feldman (2000:620) beskriver tre typer av förändringar i rutiner: 

reparation (repearing), expanderande (expanding) och strävan (striving). Reparation sker till följd 

av att efterfrågat resultat inte uppnås eller att resultatet är direkt oönskat. Expanderande 

förändringar sker till följd av att resultatet av rutinen skapar nya möjligheter. Strävande förändring 

karaktäriseras av ideal, då det innebär att ständigt söka efter bättre alternativ. 

 

Feldman (2000:613-614) och Feldman och Pentland (2003:99) menar att det är viktigt att inte 

separera organisatoriska rutiner från människorna som utför dem. Genom att likna organisatoriska 

rutiner vid gener förminskas människans delaktighet (agency), vilket medför en bild av att beslut 

om rutiner har tagits i det förflutna och enbart kan övervägas att ändras då de organisatoriska 

omständigheterna förändras (Feldman & Pentland 2003:100). Feldman (2000:614) förklarar vidare 

att organisatoriska rutiner utförs av människor med känslor, som tänker och agerar efter olika viljor 

och intentioner, vilket innebär att det är essentiellt att ta hänsyn till den mänskliga aspekten vid 

analys av organisatoriska rutiner. Feldman och Pentland (2003:115) påtalar även att organisatoriska 

rutiner påverkar andra rutiner på så sätt det kan medföra svårigheter att tyda när en rutin börjar och 

en annan slutar. Detta indikerar att det alltid är möjligt för organisatoriska rutiner att förändras.  

3.2.2 Ledarskap 
Det finns många olika teorier om och definitioner av ledarskap. Bennis och Nanus (1985:21) gör en 

åtskillnad mellan ledarskap och chefskap. Författarna menar att ”chefer är människor som gör 

saker på rätt sätt och ledare är människor som gör rätt saker” (vår översättning). Vidare menar 

författarna att det är omöjligt att en individ är både chef och ledare, då dessa har olika 

karaktärsdrag. Denna definition disputeras av Yukl (2012:9) som pekar på att chefskap är en viktig 

del av ledarskap. Han menar att ledarskap är processer som ger drivkraft åt förändring av individer, 

grupper och organisationer. Vidare är ledarskap enligt Yukl (2012:10) processer som motiverar och 

engagerar, och processerna visar hur ledare formulerar och skapar visioner. Yukl (2012:36) 
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beskriver chefskap som relaterat till ordning och reda, arbetsdelning och styrning, samt budget och 

kontroll. Yukl (2012:1) menar att ledarskap och chefskap samverkar i organisatoriska 

sammanhang. Clegg, Kornberger och Pitsis (2007:520) beskriver ledarskap som arbetet med att 

inspirera, handleda, motivera och samordna anställda mot verksamhetens mål. Hädanefter används 

Yukls (2012) definition av ledarskap och chefskap under begreppet ledarskap. 

 

Olika ledarskapsteorier har utvecklats och förändrats drastiskt sedan början av 1900-talet (Bolman 

& Deal 2013:401). Ledarskapsforskning inom organisationsteori har gått från att fokusera på 

individen till att inkludera andra aspekter som relationer och kontext (Bolman & Deal 2013:406). 

Tidigare forskning fokuserade därmed på ledarens personliga egenskaper och hur dessa skiljde sig 

från andra individers, medan dagens forskning även fokuserar på bland annat relationen mellan 

ledare och efterföljare samt hur ledaren agerar för att påverka medarbetarna (Bolman & Deal 

2013:403). 

 

En ledare tar ansvar för den dagliga verksamheten inom en organisation. Vidare handlar ledarskap 

om att fatta beslut samt skapa en struktur som kan bidra till att uppställda mål nås. Denna struktur 

handlar om att skapa standardiserade rutiner och arbetsflöden som gynnar organisationen (Sandahl 

et al 2010:108). Organisationer är mångtydiga och komplexa, bland annat då de består av 

människor. Människors kunskap om och förmåga att förutse mänskligt beteende är begränsad 

(Bolman & Deal 2013: 57-58). Organisationer kan hantera denna komplexitet genom att dela upp 

komplexiteten i mindre delar och fördela den på specialiserade individer eller enheter (Bolman & 

Deal 2013:63). Vidare sätt är att hyra eller utbilda specialiserade människor som har kunskaper, 

vilka gör dem lämpade att hantera särskilda aktiviteter i organisationen (Ibid.).  

3.2.2.1 Transformativt ledarskap 
Dagens mest populära ledarskapsteori är det transformativa ledarskapet (Deschamps, Rinfret, 

Lagacé & Privé 2016:196). Grunden i teorin är distinktionen mellan transformativt ledarskap och 

transaktionellt ledarskap (Yukl 2012:296). Transaktionella ledare fokuserar på kortsiktiga mål och 

använder belöning som incitament för att påverka motivationen (Lim & Ployhart 2004:611). 

Transaktionellt ledarskap motiverar medarbetare genom att ett utbyte av fördelar sker. I 

organisatoriska sammanhang kan det handla om att exempelvis utbyta lön mot utfört arbete (Yukl 

2012:282). I motsats till transaktionella ledare, syftar transformativa ledare till att motivera och 

inspirera medarbetarna genom att skapa mening och utmaning i deras arbete. Vidare fokuserar 
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transformativa ledare på långsiktiga mål, betonar sina visioner, och uppmanar medarbetarna att ta 

ett större ansvar (Lim & Ployhart 2004:611).  

 

Det transformativa ledarskapet består av främst fyra komponenter: idealiserad påverkan, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulans samt individuell omtanke. Idealiserad påverkan 

innebär att medarbetarna kan identifiera sig med ledaren samt att denne har ett beteende som 

väcker känslor hos medarbetarna. Ledaren fungerar som ett föredöme genom att visa mod, 

engagemang samt göra uppoffringar som gynnar medarbetarna (Yukl 2012:297). Detta 

ledarskapsbeteende är sammankopplat med hög moral och etik, vilket bidrar till att denna typ av 

ledare blir respekterad och skapar tillit hos medarbetare (Northouse 2012:191). Inspirerande 

motivation innebär att ledaren förmedlar en tilltalande vision till medarbetarna och skapar därmed 

en inre mening med arbetet (Yukl 2012:297). Vidare innebär denna komponent att ledaren har höga 

förväntningar på medarbetarna och inspirerar dem att bli en del av organisationens vision och mål 

(Northouse 2012:193). Inspirerande motivation kan även bidra till att öka tilltron till medarbetarnas 

egna förmågor samt gruppers gemensamma tilltro till den egna förmågan (Yukl 2012:299). I 

praktiken kan detta innebära att den transformativa ledaren använder symboler eller känslor för att 

uppmuntra medarbetarna att arbeta enligt gruppens intresse snarare än i egenintresse (Northouse 

2012:193). Intellektuell stimulans innebär att ledaren har ett beteende som ökar medarbetarnas 

medvetenhet om problem samt påverkar medarbetarna att se problem ur nya perspektiv (Yukl 

2012:297). Detta ledarskapsbeteende främjar kreativitet och innovation hos såväl enskilda individer 

som grupper (Northouse 2012:193). Slutligen innebär individuell omtanke att ledaren vägleder, 

erbjuder stöd, agerar som mentor samt uppmuntrar medarbetarna. Ledaren ägnar omtanke åt varje 

individ och är mån om den personliga utvecklingen hos medarbetarna (Yukl 2012:297). Ledaren 

kan även använda delegering som metod för att främja medarbetarnas utveckling (Northouse 

2012:193).  

 

Transformativt ledarskap innebär ofta att medarbetarna har ett förtroende för ledaren (Yukl 

2012:299). Vidare ska den transformativa ledaren genom att inspirera, involvera, engagera och 

agera som stöd, skapa tillit och respekt hos medarbetarna, och därmed öka medarbetarnas 

motivation och resultat (Sandahl et al 2010:17, Yukl 2012:296). Denna typ av ledarskap ska även 

resultera i att organisationens medarbetare presterar sitt yttersta (Bolman & Deal 2013:403). Enligt 

Bass (i Yukl 2012:296) motiverar transformativa ledare medarbetarna på tre sätt: genom att göra 

medarbetarna mer medvetna om resultatens betydelse, få medarbetarna att frånse sina 

egenintressen för organisationens skull samt att aktivera medarbetarnas behov på högre nivå. 
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Transformativa ledare skapar självbestämmande hos medarbetarna och gör dem mindre beroende 

av ledaren. Detta kan göras till exempel genom att delegera omfattande befogenheter till 

individuella medarbetare, utveckla medarbetarnas färdigheter och självförtroende, skapa 

självledande grupper, erbjuda tillgång till känslig information och bygga upp en stark kultur för att 

ge stöd för självständighet (Yukl 2012:307). Vidare kräver transformativt ledarskap en förmåga att 

involvera och engagera medarbetarna i ett gemensamt projekt. Det är viktigt att en transformativ 

ledare visar stöd och uppmuntran samt har en positiv attityd. (Ibid.)  

 

Andra aspekter som kopplas samman med det transformativa ledarskapet är förnyelse och 

förändring (Sandahl et al 2010:17, Deschamps et al 2016:196). Vid organisatoriska förändringar är 

det viktigt att anställda upplever en känsla av rättvisa, då det motiverar anställda att prestera mer 

effektivt. Forskning pekar på att transformativt ledarskap är tätt sammanlänkat med upplevd 

rättvisa bland anställda (Deschamps et al 2016:198). 

3.3 Tillämpning av teorier 
Den teoretiska referensramen beskriver hur organisatoriska rutiner kan fungera i organisatoriska 

sammanhang samt hur ett transformativt ledarskap kan påverka medarbetare och organisationer. 

Teorierna påvisar hur transformativa ledare agerar för att exempelvis nå organisatoriska mål och en 

genomgång av organisatoriska rutiner visar bland annat hur organisationer kan arbeta för att nå 

mål. Vidare har teorier kring matsvinn presenterats, för att illustrera hur matsvinnet kan uppkomma 

och klassificeras. Teorierna kommer att ge underlag för att kunna besvara hur företag i 

dagligvaruhandeln arbetar med hantering av matsvinn. För att förstå hur organisatoriska rutiner 

påverkar hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln kommer teorier om organisatoriska rutiner 

integreras med empiriskt material som beskriver hur rutinerna utförs. För att skapa förståelse för 

hur en transformativ ledarstil kan påverka hanteringen av matsvinn kommer teorier om 

transformativt ledarskap förenas med empiriskt material om ledarskapsbeteenden i de studerade 

företagen. 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras vårt metodologiska tillvägagångssätt och vi argumenterar för vårt val. 

Vi kommer att förklara hur metodvalet möjliggjort besvarandet av våra frågeställningar. Därefter 

kommer vi att föra en diskussion om de problem och svårigheter som uppstått under insamlingen 

av vårt empiriska material. Kapitlet avslutas med en genomgång av etiska principer samt 

uppsatsens generaliserbarhet, tillförlitlighet och källkritik. 

 

Uppsatsen skrivs ur ett företagsperspektiv, vilket bidrar till att kunskap om ledarskap och rutiner 

kring matsvinn inom dagligvaruhandeln kan nås. Forskningen har utgått från kvalitativa metoder, 

som exempelvis kvalitativa, semi-strukturerade djupintervjuer samt deltagande observationer. 

Kvalitativ forskning kännetecknas av bland annat ett induktivt angreppssätt gällande relationen 

mellan teori och praktik, en tolkande epistemologi (kunskapsteori) samt en konstruktionistisk 

ontologi (Bryman 2011:340-341). Valet av den kvalitativa forskningsmetoden grundar sig på en 

vilja att få en nära relation till intervjupersonerna för att uppfatta situationen utifrån deras 

perspektiv (Bryman 2011:371-372). Vidare kan kvalitativa metoder innebära forskning av 

människor i naturliga miljöer, vilket bidrar till en ökad kontextuell förståelse och flexibilitet i 

forskningsprocessen (Bryman 2011:363- 372). Vi har valt att utföra kvalitativa, semi-strukturerade 

intervjuer samt deltagande observationer, vilka kompletteras med litteratur för att nå en analys som 

besvarar våra frågeställningar. Vi valde att utföra intervjuer då vi ville få en inblick i de respektive 

intervjupersonernas arbete med matsvinnshantering. Genom att utföra semi-strukturerade intervjuer 

kunde vi formulera frågor efter teman som är relevanta för vår uppsats och även ställa frågor som 

uppkom efterhand. Detta medför flexibilitet i empiriinsamlingen, vilket slutligen kan resultera i ett 

rikt empirimaterial med nyanserad och relevant information. Vidare ansåg vi att det var den 

lämpligaste metoden för oss, då vi ville få en ökad förståelse för den dagliga verksamheten inom 

dagligvaruhandeln och därmed skapa ett underlag för analysen. Vi valde att komplettera 

intervjuerna med deltagande observationer eftersom att det kan ge en direkt inblick i hur människor 

faktiskt agerar. Vidare valde vi denna metod för att skapa förståelse för varför 

observationsobjekten agerar på ett visst sätt.  

4.1 Urval 
Som tidigare nämnts har forskningen utgått från kvalitativa forskningsmetoder. Kvalitativ 

forskningsstrategi har, till skillnad från kvantitativa forskningsmetoder, mindre krav på extern 

validitet och generaliserbarhet (Bryman 2011:197). Dock kan kvalitativa forskningar bedömas 
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utifrån andra kriterier, som exempelvis tillförlitlighet (Bryman 2011:352-353). Olika aspekter som 

kan granskas är forskningens trovärdighet, överförbarhet samt om en rättvis bild återges (Bryman 

2011:354-357). För att uppnå dessa kriterier är det viktigt att ta urvalsmetod i beaktning. Inom 

kvalitativ forskning är det vanligt att forskare utgår från målstyrda urval, vilket innebär ett 

strategiskt val av enheter som utgörs av bland annat relevanta personer och organisationer (Bryman 

2011:350). Ett exempel på målstyrda urval är snöbollsurval, som innebär att ett antal relevanta 

respondenter kontaktas och deltar i forskningen (Bryman 2011:392). Dessa respondenter kan 

därefter hänvisa till ytterligare relevanta deltagare (Ibid.). Forskningen har utgått från målstyrt 

urval, då vi har kontaktat olika potentiella respondenter som vi ansett varit relevanta för vår 

forskning. Dessa har därefter sammanfört oss med andra relevanta respondenter. Ett exempel är 

Stefan Farehed och Jesper Nilsson, som arbetar med att förebygga och reducera svinn; efter 

intervjun fick vi en lista med potentiella deltagare, vilket ledde till intervjuer med ytterligare två 

respondenter: ICA-handlarna Pontus Olsson och Anders Eriksson. Nedan följer en presentation av 

svinnkonsultföretagen som var delaktiga i vår studie, därefter redogörs för kontakt med 

dagligvarubutikerna. 
 

FEN Retail Consulting AB 

FEN Retail Consulting AB är ett företag som sedan 2009 arbetat för att hjälpa butiker med att 

minska matsvinn, sänka kostnader och följaktligen höja vinsten. Företaget utbildar personalen i 

svinnhantering och bidrar med kunskap om hur arbetssätt kan effektiviseras. 

Intervjurespondenterna från FEN Retail Consulting AB är Stefan Farehed och Jesper Nilsson. 
 

Precont AB 

Precont AB är ett säkerhets- och undersökningsföretag med över 25 års erfarenhet. Företagets 

huvudsakliga syfte är att förebygga och upptäcka internt svinn. Precont erbjuder sina kunder ökad 

kunskap för att minska svinn samt hjälpa kunder att få kontroll över sina verksamheter. Precont är 

aktiva i hela Sverige och verkar bland annat inom dagligvaruhandeln. Intervjurespondenten från 

Precont är Robert Malmqvist. 

 

Vi valde vilka dagligvarukedjor vi ville komma i kontakt med utifrån vilka som är 

marknadsledande i Sverige. År 2015 var det ICA med 50,8 procent av marknadsandelarna, Coop 

med 20,5 procent samt Axfood med 15,8 procent (Bränström 2015). Då vi arbetar utifrån knappa 

resurser, i form av tid och pengar, valde vi butiker i Malmö med omnejd. Malmö valdes då det var 

mest lämpligt utifrån våra förutsättningar. 
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4.1.1 ICA 
ICA är Sveriges största aktör inom dagligvaruhandeln. ICA driver andra verksamheter, som 

exempelvis apoteksverksamhet och ICA Banken, men det är handel med dagligvaror som utgör 

kärnverksamheten. ICA strävar ständigt efter förbättringar och är positiva till entreprenörskap. 

ICA-butiker i Sverige är dels ICA-ägda, dels fria butiker med självständiga handlare. 

 

Vi kontaktade ansvarig för de externa kommunikationerna vid ICA, då kontaktinformation för 

denne fanns tillgänglig på ICAs hemsida. Han satte oss därefter i kontakt med en kommunikatör 

inom Group HR på ICA Gruppen AB. Kommunikatören ansåg att direktkontakt med respektive 

butik skulle vara lämpligt för att erhålla den information vi sökte. Vi kontaktade butikschefen för 

ICA Maxi Västra hamnen samt butikshandlare för ICA Kvantum Emporia och ICA Kvantum 

Malmborgs Caroli via telefon. Vi ville ha en observation på ICA Maxi Västra hamnen, då det är en 

stor butik och vi ville få insikt i hur deras rutiner fungerar i praktiken. Utöver handlarna 

intervjuades en anställd som har valt att vara anonym. 

4.1.2 Coop 
Vi ville komma i kontakt med representanter för Coop, då organisationen är näst störst inom 

svensk dagligvaruhandel (Bränström 2015). Ytterligare en anledning var på grund av deras 

ansträngningar att minska matsvinnet genom att erbjuda “fula” frukter och grönsaker (Coop 2015). 

Vi kontaktade dem via mailformulär på deras hemsida, då detta var den enda kontaktinformation vi 

hittade. De svarade att de redan var “engagerade i ett antal skolor med detaljhandelsinriktad 

utbildning” och att de inte hade möjlighet att engagera sig i fler projekt. Vi valde ändå att försöka 

kontakta utvalda butiker i Malmö, men kom inte fram trots upprepade försök. Vi kontaktade 

därefter chef för konsument och miljö inom Konsumentföreningen Stockholm, som är en av 

huvudägarna i Coop. Denna person var intresserad av vårt uppsatsämne och hänvisade oss till en av 

regioncheferna inom Coop. Vi mailade då regionchefen, men fick inget svar. Här avslutades försök 

att komma i kontakt med Coop. 

4.1.3 Axfood 
I Axfoodkoncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, där även handlarägda butiker finns. 

Willys och Hemköp är två separata verksamheter, som är oberoende av varandra. Ytterligare 

koncept som ingår i Axfoodkoncernen är Tempo, Handlarn, Direkten, Dagab och Axfood Närlivs. 

Intervjurespondenterna från Axfood är Stefan Andersson, Jacob Hofverberg, Jörgen Fors samt en 

butiksanställd som valt att vara anonym. 
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Vi kontaktade Willys Malmö Emporia och fick tala med personalen, som hänvisade oss vidare till 

Willys huvudkontor. Därifrån blev vi kopplade till olika representanter inom Axfood, vilket inte 

gav några resultat. Vi valde då att kontakta Willys Malmö Katrinelund och kom i kontakt med 

butikschefen, som vi bestämde en intervju med. Därefter kontaktade vi Hemköp Malmö 

Kronprinsen och kunde även bestämma en intervju med butikschefen där. Även intervju med 

butikschef för Hemköp Malmö Triangeln har genomförts. Samtliga kontaktuppgifter var 

tillgängliga på respektive hemsida. Vi fick dessutom möjlighet att intervjua en anställd på Hemköp 

som valt att vara anonym. 

4.2 Intervju 
Majoriteten av intervjuerna som utförts har varit av semi-strukturerad karaktär. Semi-strukturerade 

intervjuer utmärks av på förhand uppställda huvudfrågor, som under intervjun kompletteras med 

följdfrågor som kan uppstå under samtalet (Ryen 2004:46). Följdfrågorna kan då ske spontant och 

utformas efter varje individ och intervju (Bryman 2011:415). Ett viktigt verktyg för en lyckad 

intervju är att utforma en intervjuguide, som fördelar frågor efter olika teman (Bryman 2011:419). 

Vid utformningen av våra intervjuguider diskuterades våra frågeställningar och syftet med 

uppsatsen. Även tidigare forskningsresultat användes som underlag till formuleringen av frågor. De 

gav oss en indikation på vilka frågor som kunde vara relevanta att ställa, då de visade vad 

dagligvarubutiker kan handskas med i arbetet med matsvinnshantering.  

 

Ett mål som vi hade vid början av empiriinsamlingen var att majoriteten av intervjuerna skulle vara 

av fysisk karaktär. Detta då vi ville ha en naturlig dialog med intervjupersonerna, där de skulle 

känna sig bekväma att tala fritt och fokusera på samtalet. Vidare kan fysiska intervjuer ge oss 

möjlighet att tolka respondentens kroppsspråk, som kan leda vidare till följdfrågor som vi inte hade 

uppmärksammat vid andra intervjuformer För att lyckas med att skapa en naturlig och 

avslappnande miljö valde vi att hålla intervjuerna på respondenternas arbetsplats om möjligheten 

fanns. Majoriteten av våra intervjupersoner arbetar som butikshandlare eller butikschef och 

betonade arbetets stressiga karaktär. När vi informerade om hur länge vi beräknade att intervjun 

skulle pågå (cirka en timme) ansåg en del av de tillfrågade att det tog upp mycket tid i deras redan 

pressade scheman, men majoriteten valde att ställa upp på intervjun. När intervjun väl genomfördes 

var det dock många av respondenterna som fortsatte samtala längre än den beräknade tiden och 

uttryckte stort intresse för ämnet. Det kan bero på att de kände sig avslappnade, vilket förbättrade 

intervjuns kvalitet. 
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En av intervjuerna genomfördes via e-post, då respondenten, säkerhets- och 

undersökningsföretaget Preconts VD Robert Malmqvist, inte hade möjlighet till en fysisk intervju. 

Enligt Ryen (2004:197) finns både för- och nackdelar med e-postintervjuer. Några av fördelarna 

med denna intervjuform är att intervjupersonen själv kan bestämma när frågorna ska besvaras, får 

tid att reflektera över svaren samt att de geografiska begränsningarna är få (Ibid.). Nackdelar med 

e-postintervjun kan utgöras av exempelvis oförmåga att tolka kroppsspråk, varierande tillgång till 

internet samt osäkerhet i om alla frågor besvaras (Ryen 2004:199). Vi upplevde inga svårigheter 

med att genomföra en intervju via e-post. 

 

Ett problem som uppstod under intervjuarbetet var då vi hade bestämt tid för intervju med en 

respondent. När vi kom till vår bestämda mötesplats fick vi reda på att personen var sjukskriven. Vi 

kom i kontakt med personen dagen efter och bestämde en ny intervjutid. Ytterligare ett problem 

uppstod då en av respondenterna kontaktade oss och meddelade att denne fått förhinder. Mötet fick 

därför skjutas upp till veckan därpå. Dessa problem utgjorde dock inga svårigheter för uppsatsens 

helhet. Vidare är en svaghet i studien avsaknaden av intervjupersoner som är högt uppsatta inom 

Hemköp respektive Willys. Sådana intervjuer hade kunnat stärka undersökningens slutsatser och 

bidragit till intressanta perspektiv gällande respektive organisations hantering med matsvinn. 

Studien har bland annat utgått från Axfoods butikschefers uttalanden. Detta kan jämföras med det 

insamlade materialet om ICA, där vi utöver butikhandlares uttalanden, haft möjlighet att intervju 

Peter Berlin, en central person inom ICA-gruppen. 

 

Samtliga fysiska intervjuer följde en intervjuguide som omfattade cirka 30 frågor och varade i cirka 

en timme. De uppställda frågorna fungerade som ett stöd under intervjuerna och olika följdfrågor 

ställdes beroende på vad intervjupersonerna berättade. Detta gjorde att intervjuerna kunde flyta på 

naturligt. Vi hade två olika intervjuguider, en till respondenter som arbetar inom dagligvaruhandeln 

(se bilaga 2) och en till respondenter som arbetar som svinnkonsulter (se bilaga 3). Vi valde att 

följa samma intervjuguide inom respektive bransch för att få en röd tråd genom det empiriska 

materialet. Exempel på frågor som ställdes till respondenter inom dagligvaruhandeln är “Hur 

arbetar ni med matsvinn?”, “Vilka strategier har ni för hanteringen av svinn?”, “Vad finns det för 

allmänna direktiv inom organisationen för hur ni ska hantera matsvinn?”. Exempel på frågor som 

ställdes till respondenter som arbetar med hantering av svinn är “Är det, enligt din erfarenhet, 

många dagligvarubutiker som arbetar med att reducera matsvinn?”, “Generellt sett, hur ser 

personalens kunskap om matsvinn ut?” samt “Vad är den främsta orsaken till att företag vill 

reducera svinn? Exempelvis ekonomiska eller miljömässiga”. 
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4.3 Observation 
Enligt Arvastson och Ehn (2009:19) bidrar observation och kritisk granskning till mer kunskap om 

mänskligt beteende. Genom att iaktta olika situationer, kan man som observatör fånga upp andra 

personers ”hemmablindhet”, det vill säga invanda beteenden och sådant som tas för givet och som 

personerna inte själva ser (Arvastson & Ehn 2009:24). Observationerna genomfördes som ett 

komplement till intervjuerna, för att studera hur dagligvarubutikens personal agerar vid 

varuleveranser, hantering av kvalitetsförsämrade produkter samt till vilken grad rutiner efterföljs i 

det dagliga arbetet. Arvastson och Ehn (2009:24) beskriver att det är en fördel att komplettera vad 

människor säger att de gör, med iakttagelser av vad de faktiskt gör. Denna jämförelse görs för att få 

ett mer mångsidigt och brett material (Ibid.). 

 

Observationerna utfördes vid tre separata tillfällen i tre olika butiker. Syftet med observationerna 

var att observera hur personalen i dagligvarubutiker hanterar matsvinn. Detta för att tydliggöra 

rutiners roll i svinnhantering. Observationerna var av deltagande karaktär, vilket innebär att vi var 

en del av den observerade gruppen och hade möjlighet att ställa frågor under observationens gång. 

Vi utgick från ett observationsschema (se bilaga 4) och ställde bland annat följande frågor: hur 

väljer du ut vad som ska slängas, finns det några regler kring hur ni ska hantera svinn och vilken 

utbildning har du fått kring svinnhantering? Vidare förde vi fältanteckningar för att säkerställa att 

vi skulle minnas vad som skedde under observationen. Efter observationerna jämförde vi våra 

anteckningar och skrev ner ett gemensamt observationsprotokoll. 

 

Vi genomförde en deltagande observation på Ica Maxi Västra hamnen i Malmö en måndag med 

start klockan sju på morgonen. Butikschefen förslog att vi skulle komma en måndag morgon då 

måndagar är deras största svinndag. Vi noterade att det var fyra anställda som utförde 

morgonrutinerna vid frukt- och grönsaksavdelningen. Dessa rutiner innebar bland annat städning, 

rensning av kvalitetsförsämrade produkter samt dokumentation av svinn. Två av de anställda 

städade medan de andra två arbetade med svinnhantering och påfyllning av varor. De två 

personerna som hanterade svinn och påfyllning av varorna slängde osäljbara varor i 

återvinningscontainrar och dokumenterade därefter i ett datorsystem vad och hur mycket som hade 

slängts. Många av varorna som slängdes var ätbara, men kvalitetsförsämrade. Butiken arbetade inte 

med förädling av varor, utan allt slängdes direkt i containrar. 
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Ytterligare en observation utfördes på Hemköp Kronprinsen i Malmö med start klockan nio på 

morgonen. Denna observation utfördes i anslutning till intervjun som skulle genomföras med 

butikschefen. Vi började med att observera frukt- och grönsaksavdelningen och kunde notera att 

avdelningen var rörig och att varor var slut på vissa ställen. Vidare observerade vi 

påfyllningsrutinerna vid olika avdelningar och kunde notera att personalen kontrollerade varornas 

datum för att sedan fylla på med nya produkter bakifrån. De anställda använde sig av en handdator 

för att dokumentera svinn. Butiken arbetar inte med förädling av varor. 

 

Även observationen på Willys Katrinelund genomfördes i anslutning till en intervju. Vi började 

även denna observation vid frukt- och grönsaksavdelningen. Det var en medarbetare som rensade 

och fyllde på i avdelningen. Varor som skulle slängas vägdes på en våg i butiken och sedan 

användes en handdator för att registrera svinnet. Vi fortsatte därefter observationen på 

köttavdelningen, där en medarbetare redan hade rensat bort osäljbara varor. Butiken arbetar inte 

med förädling av varor. 

4.4 Kodning 
Som tidigare nämnts valde vi att utföra semi-strukturerade intervjuer och deltagande observationer. 

Efter insamling av material kodade vi det i två etapper, först på egen hand och sedan tillsammans. 

Detta för att säkerställa att vi fick med allt som var av relevans. Genom att först koda på egen hand 

kunde vi självständigt finna empiri som vi ansåg var av vikt för att sedan jämföra och diskutera vad 

som var relevant och användbart för vår kommande analys. Vid en gemensam analys kunde vi 

finna sådant som vi hade missat vid den första kodningen. Kodningen innebar att vi delade upp 

empirin i olika teman och därefter undergrupper. Olika teman som vi fann var ekonomi, hållbarhet, 

ledarskap, personal och rutiner. Exempel på undergrupper var externt hållbarhetsarbete och 

transformativt ledarskap. Vi valde därefter att använda oss av två teman: transformativt ledarskap 

samt rutiner. Detta gjordes då dessa teman var i linje med uppsatsen syfte och frågeställningar, det 

vill säga att belysa hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med att hantera matsvinn.  

4.5 Generaliserbarhet, tillförlitlighet och källkritik 
Som tidigare nämnts har kvalitativ forskning mindre krav på validitet och generaliserbarhet än 

kvantitativ forskning. Generalisering innebär bland annat att förhålla sig till om resultaten kan 

generaliseras, om forskaren har mätt det som ämnats mätas och om de är tillförlitliga (Bryman 

2011:167-169). Dock har denna forskning utgått från en kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning 

karaktäriseras av en vilja att förstå forskningsobjekten, snarare än att utföra mätningar (Bryman 
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2011:362). Denna uppsats syftar inte till att ge en generell bild av hur dagligvarubutiker hanterar 

matsvinnet. Som tidigare nämnts är vårt syfte att öka kunskapen kring hur dagligvarubutiker 

hanterar matsvinnet genom arbete med rutiner och transformativt ledarskap. De utförda 

intervjuerna och observationerna kan inte heller ge en generell bild av dagligvarubutiker och vi 

kommer därför utgå från andra kriterier vid bedömning av vår kvalitativa forskning. Som tidigare 

nämnts, existerar ett antal olika kriterier för bedömning av kvalitativ forskning. Tillförlitlighet är 

ett av dessa kriterier (Bryman 2011:352-353). Vi har valt att komplettera intervjuerna med 

observationer, vilka gav oss en direkt inblick i dagligvaruhandlarnas verksamhet. Detta anser vi är 

ett bra komplement till intervjuerna, som är en andrahandsbeskrivning. Att använda ett flertal 

metoder vid forskningen kallas för triangulering (Bryman 2011:354). Detta ökar uppsatsens 

tillförlitlighet, då vi kan jämföra intervjurespondenternas redogörelse med våra egna observationer. 

För att öka uppsatsens tillförlitlighet har vi antagit ett kritiskt förhållningssätt till materialet som 

har bearbetats under uppsatsens gång. Vi har bland annat ifrågasatt texters budskap, avsändare och 

trovärdighet. 

4.6 Etiska principer 
Bryman (2011:131-132) beskriver fyra grundläggande etiska principer: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa etiska principer bör beaktas vid denna typ av 

forskning. Genom att informera respondenter och observationsobjekt om samtycke samt 

anonymitet kan forskare säkerställa att etiska principer efterföljs. Vidare har vi säkerställt att 

intervjupersonerna är införstådda med uppsats syfte och även vad materialet är avsett att användas 

till. Vi har agerat efter forskningens etiska principer, då vi innan intervjuerna har frågat om 

tillåtelse att spela in samtalen. Samtliga respondenter godkände inspelning, och intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas. Efter varje slutförd intervju, blev intervjurespondenterna 

tillfrågade om de hade önskemål att vara anonyma, eller om vi fick namnge dem i uppsatsen. Två 

av intervjurespondenterna hade önskemål om anonymitet, och resterande godkände publikation av 

namn och befattning. En av respondenterna hade ett önskemål om att godkänna texten, i de fall vi 

citerade personen direkt. För att säkerställa att etiska principer följs, uppfyllde vi detta önskemål. 
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5 Empirisk analys 
I detta kapitel kommer vi att besvara frågeställningarna: vilka organisatoriska rutiner påverkar 

hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln samt hur påverkar en transformativ ledarstil 

hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln? Det empiriska materialet kommer tillsammans med 

den teoretiska referensramen lägga grunden för analysen. Analysen är uppdelad i två huvuddelar: 

organisatoriska rutiner och transformativt ledarskap.  

Dagligvaruhandelns definition av matsvinn 
Intervjurespondenter inom dagligvaruhandeln definierade matsvinn som mat som inte går att sälja, 

varor vars förpackningar är brutna, varor som passerat bäst före-datum, kvalitetsförsämrade 

produkter, mat som har tillåtits att förtäras av personalen, mat som skänks bort samt det som slängs 

och hamnar i containrarna. Vidare påtalade intervjupersonerna att matsvinn även kan uppstå till 

följd av leverantörssvinn och kundsvinn. Respondenternas definition av matsvinn överensstämmer 

delvis med Thyberg och Tonjes (2016:112) definition av matsvinn, vilken innebär mat som har 

producerats för mänsklig konsumtion, men som inte konsumerats av människor, och slängts eller 

förstörts trots att den varit fortsatt ätbar. Skillnaden som intervjurespondenterna gör gällande vad 

som klassificeras som matsvinn är mat som har tillåtits att förtäras av personalen samt mat som 

skänks bort. Skillnaden kan bero på verksamheternas karaktär då det är viktigt för 

dagligvarubutiker att synliggöra var matsvinnet uppstår. Detta för att minska andelen osynligt svinn 

och därmed skapa en rättvis dokumentation av svinnet, vilket i förlängningen kan leda till 

reducering av matsvinn. 

5.1 Organisatoriska rutiner för hantering av matsvinn i dagligvaruhandeln 
Intervjuerna tydliggjorde att samtliga dagligvarubutiker arbetar mot likartade mål gällande 

svinnhantering i den dagliga verksamheten, men att de har olika strategier och därmed olika rutiner 

för hur målen ska uppnås. Ett exempel är datumkontroller, som är en av de främsta 

kontrollfunktionerna för matsvinn inom dagligvaruhandeln och innebär att kontrollera när varorna 

närmar sig bäst före-datum. Denna kontroll är sammankopplad med bland annat påfyllningsrutiner 

och förädlingsprocessen. Vid påfyllning ska anställda fylla på hyllorna bakifrån så att varor med 

kortast datum frontas. Vidare har en del av de studerade dagligvarubutikerna resurskök där varor 

förädlas. I följande avsnitt presenteras och analyseras olika rutiner som dagligvarubutiker kan 

använda i sitt arbete med hantering av matsvinn, bland annat för reducering av matsvinn. Detta 
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besvarar vår andra frågeställning som lyder: vilka organisatoriska rutiner påverkar hanteringen av 

matsvinn i dagligvaruhandeln? 

5.1.1 Att synliggöra svinn 
Stefan Farehed, svinnkonsult och grundare av FEN Retail Consulting AB, talar om vikten att 

synliggöra svinn i dagligvaruhandeln. Vid frågan om varför dagligvarubutiker anlitar 

svinnkonsulter, förklarar Farehed att det handlar om en vilja att synliggöra svinnet: 

Det är ofta då de kontaktar oss, när de ser att helvete, vad mycket 

svinn vi har – det måste vi synliggöra 

(Stefan Farhed, 2016-04-11) 

Jesper Nilsson, affärskonsult på FEN Retail Consulting AB, stärker detta påstående: 

Jag tror, generellt blir butiker mer medvetna om att de vill ha allt, så 

mycket som möjligt, synligt 

(Jesper Nilsson, 2016-04-11) 

Vidare talar samtliga intervjurespondenter inom dagligvaruhandeln om vikten av att synliggöra 

svinn för att kunna reducera matsvinn. Ett verktyg för att åstadkomma detta är kontinuerlig 

dokumentation och registrering av svinn. Observation vid ICA Maxi och intervjuer med ICA-

handlare visar att personalen samlar ihop osäljbara varor, vid exempelvis datumkontroll, för att 

sedan dokumentera matsvinnet i ett datorsystem. Observationer på Hemköp Kronprinsen respektive 

Willys Katrinelund visar att personalen dokumenterar matsvinn i handdatorer i samband med 

städning och påfyllning av varor. Detta bekräftas vid intervju med respektive dagligvarubutikers 

chefer. Dock påtalar Pontus Olsson, butikshandlare på ICA Kvantum Oj! Helsingborg, att 

personalens slarv kan påverka processen att synliggöra svinn: 

Det beror ju på, delvis självklart, att man slarvar helt enkelt. Hade 

alla gjort hundra procent rätt så hade man haft en helt annan 

kontroll över det… vi har en plan för det, men folk slarvar /.../ Men 

ännu en gång, pointen är, jag kan säga ärligt, problemet är ofta, det 

är slarv helt enkelt, folk slarvar. De ansvariga, de slarvar. 

(Pontus Olsson, 2016-04-28) 

I dagens läge har ingen av butikerna ett belöningssystem för synliggörandet av svinn. Dock talar 

Jörgen Fors, butikschef på Hemköp Kronprinsen i Malmö, om att det hade kunnat motivera 

medarbetare att lägga större fokus på svinnet. Han menar även att ett belöningssystem som grundas 

på att minimera svinn kan vara en svårighet, då det osynliga svinnet kan öka till följd av 

medarbetarnas vilja att dokumentera ett lågt synligt svinn. Sandahl, Falkenström och von Knorring 
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(2010:108) menar att en chef ska ta ansvar för den dagliga driften inom organisationer. Det innebär 

bland annat att skapa en struktur som möjliggör att uppställda mål kan uppnås. Detta kan skapas 

genom standardiserade rutiner och arbetsflöden som är lämpliga för organisationen. Vidare menar 

Nelson och Winter (1982:107) att rutiner medför en viss stabilitet till följd av konsensus om vad 

som förväntas av organisationens medlemmar. Det innebär att organisationens medlemmar är 

medvetna om vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta av andra, i termer av bland annat 

utförande av rutiner. Dock påpekar Nelson och Winter (1982:109) att interna kontrollfunktioner, 

som syftar till att säkerställa att anställda arbetar i enlighet med organisationens linje, sällan 

fungerar fullt ut. Detta på grund av att det varken är praktiskt eller ekonomiskt försvarbart att 

ständigt kontrollera anställdas prestationer. Det innebär vidare att det krävs andra incitament, 

exempelvis belöningssystem, för att få anställda motiverade att arbeta enligt utformade rutiner 

(Nelson & Winter 1982:110). Intervjurespondenternas uttalande visar att arbetet med att synliggöra 

svinn är en rutin som dagligvarubutiker kan arbeta med vid svinnhantering. Uttalandena påvisar att 

en ökad medvetenhet har lett till att butikschefer arbetar mer aktivt med att synliggöra svinn. Detta 

innebär att chefer tar ansvar för den dagliga driften och skapar rutiner som syftar till att synliggöra 

matsvinn. Genom att skapa rutiner som gynnar kontinuerlig dokumentation och registrering av 

matsvinn, underlättas arbetet med svinnhanteringen. Detta skapar en grund för att kunna hantera 

och därmed reducera matsvinn i dagligvaruhandeln. En faktor som kan påverka dagligvarubutikers 

arbete med att synliggöra svinn är personalens slarv, vilket kan leda till att dagligvarubutikernas 

mål inte uppnås. Detta kan kopplas till antingen att dagligvarubutikerna har otillräckliga 

kontrollfunktioner eller att anställda inte känner sig motiverade att utföra rutinerna korrekt. Jörgen 

Fors uttalande om belöningssystem tyder på en svårighet att skapa motiveringsfaktorer i form av 

belöningar, då detta kan leda till motsatt effekt. Detta kan utgöra en problematik för 

dagligvarubutiker, då synliggörandet av svinn är en viktig del i reduceringen av matsvinn. 

5.1.2 Datumkontroll - en rutin för att kontrollera matsvinnet 
Intervjurespondenterna som arbetar inom dagligvarubutiker beskriver olika rutiner kring 

datumkontroll, bland annat berättar Anders Eriksson, butikshandlare på ICA Kvantum Vellinge, att 

datumkontroller i regel sker med två-dagarsintervaller. Det innebär att datumkontrollerna sker på 

måndagar, onsdagar och fredagar. Vidare berättar han att inga kontroller sker under helger på 

grund av tidsbrist. Peter Berlin, ordförande för ICA-handlarnas förbund, ledamot i ICA-gruppens 

styrelse samt butikshandlare, nämner att olika avdelningar arbetar med datumkontroller på olika 

sätt, då ICA Kvantum Emporia är en stor butik. Vidare menar han att datumkontrollen är en del av 

den dagliga rutinen, men att det inom vissa avdelningar kan ske med två-dagarsintervaller. Varken 
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Anders Eriksson eller Peter Berlin använder datorsystem för att registrera varors bäst före-datum. 

Jacob Hofverberg, tidigare butikschef inom Willys och numera på Hemköp Triangeln, menar att 

han har erhållit ökad kunskap om datumkontroll från Willys, vilket han numera implementerat 

inom Hemköp Triangeln. Butikens anställda registrerar varorna vid upplock och systemet 

innefattar en översikt av varornas bäst före-datum tio dagar framåt. Vid en deltagande observation 

talade vi med ett butiksbiträde som arbetade i delikatessavdelningen. Den anställda påtalade att 

datumkontroll för just denna avdelning är omodern och tidskrävande. Butiksbiträdet 

dokumenterade bäst före-datum när en ny produkt skulle placeras i delikatessdisken till försäljning. 

Detta skedde manuellt genom att ta etiketten från den nya produkten och sätta etiketten i en pärm, 

vilket butiksbiträdet ansåg var ett ostrukturerat arbetssätt. Butiksbiträdet menade vidare att ett 

moderniserat och digitaliserat system hade varit att föredra, då det hade varit mer tidseffektivt och 

lättare att hantera. Butiksbiträdet kunde inte ge en förklaring till varför en sådan digitalisering inte 

har skett, men påtalar att informationen har förmedlats till butikschefen. Företag i 

livsmedelsbranschen måste arbeta med egenkontrollprogram (Malmö Stad 2006). Genom dessa 

program kan företag bestämma regler och rutiner gällande hantering av matsvinn (Ibid.). 

Organisatoriska rutiner medför en ökad säkerhet, då upprepade handlingar kan leda till att kunskap 

kring organisationens aktiviteter ökar (Becker 2004:657). Det kan vidare bidra till att minska 

osäkerheten kring beslutsfattande, då kunskap om olika aktiviteter genererar information som 

organisationen kan utnyttja då beslut ska fattas (Ibid.). En problematik med organisatoriska rutiner 

är att det traditionellt sett har sammankopplats med inflexibilitet och tröghet inom organisationer, 

vilket medför en bild av att organisatoriska rutiner är oföränderliga (Yi et al 2016:782). Enligt 

Feldman (2000:614) utförs organisatoriska rutiner av människor med känslor, vilja och avsikt. Det 

är därför viktigt att beakta den mänskliga faktorn vid utformning av organisatoriska rutiner (Ibid.). 

Yukl (2012:10) förklarar att ledarskap bland annat är en slags process, som driver förändring inom 

organisationer. Författaren (2012:36) menar även att chefskap innebär att bland annat skapa 

arbetsdelning samt ordning och reda. Enligt Yukl (2012:1) samverkar ledarskap och chefskap i 

organisatoriska sammanhang. Genom kontinuerligt arbete med datumkontroll, kan 

dagligvarubutiker få en översikt av varors bäst före-datum. Det kan i sin tur leda till att 

dagligvarubutiker kan vidta åtgärder och fatta beslut i tid för att minska matsvinnet. 

Datumkontroller kan hjälpa dagligvarubutiker att systematiskt genomföra prissänkningar på varor 

som närmar sig bäst före-datum, vilket i förlängningen minskar butikers matsvinn då kunder har 

möjlighet att köpa varan till reducerat pris. Effektiv datumkontroll kan dessutom underlätta 

beställningsrutiner, då personal får bättre kontroll över när och i vilken mängd beställningar ska 

göras. Problematiken med oföränderlighet och tröghet gällande organisatoriska rutiner tydliggörs 
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av butiksbiträdets uttalande om rutiner i delikatessavdelningen. En slutsats som kan dras är att 

ledarskapet och chefskapet är bristfälligt, då det inte har skett en förändring av rutiner trots att 

butiksbiträdet har påtalat att en sådan förändring hade underlättat arbetsuppgiften. Detta kan bero 

på att chefen inte har tagit hänsyn till den mänskliga faktorn. Vidare kan detta i förlängningen 

påverka butiksbiträdets motivation och vilja att utföra uppgiften. Datumkontroll är en rutin som 

kan påverka hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln.  

5.1.3 Orderbeställning - en rutin för att förebygga matsvinn 
Ännu ett verktyg som dagligvarubutiker arbetar med för hantering av matsvinn är orderbeställning. 

Fors berättar om sin erfarenhet av butikens beställningsrutiner: 

Vi har ju autoorder idag, som då beställer varor automatiskt och där 

måste man ju då gå in vid varje tillfälle, när det kommer ett 

orderförslag. Till exempel då på färskvarorna, att då går de in och 

kollar, behöver jag den här artikeln? 

(Jörgen Fors, 2016-05-02) 

Butiken har ett automatiskt ordersystem som rapporterar vilka artiklar som börjar ta slut och 

behöver fyllas på. Även Anders Eriksson påtalar vikten av ordersystem: 

Så det är en fantastisk hjälp. Dels så styr vi bort den mänskliga 

faktorn som då fantiserar ibland och blir osäkert, och så vi vet att 

ordern blir lagd. Så det är ett verktyg som vi har fantastisk nytta av. 

Det har visat sig att det minimerar svinnet. 

     (Anders Eriksson, 2016-04-20) 

Fors betonar även vikten av att hålla uppsikt över variationer i efterfrågan, som kan ske bland annat 

beroende på säsong. Exempelvis säljs glögg uteslutande under vinterhalvåret, och kan därför tas 

bort från ordern under sommarhalvåret. Detta har dock systemet inte kapacitet att urskilja, utan 

måste hanteras manuellt av personalen. Vikten av orderbeställning, och därmed beställningsrutiner, 

stärks ytterligare av Stefan Andersson, butikschef på Willys Malmö Katrinelund, som menar att 

goda beställningsrutiner är grundläggande för dagligvarubutiker att arbeta med: 

Vi har väldigt bra beställningsrutiner, alltså vi lägger tid på det. Vi 

tar tillvara på alla möjligheter, går igenom statistik och sånt när vi 

går igenom en kampanjbeställning så att vi beställer rätt volymer 

hela tiden /.../ där börjar det, på bra beställningsrutiner 

(Stefan Andersson, 2016-05-17) 

Jacob Hofverberg betonar en svårighet med orderbeställning och talar om sommarsäsongen som en 

period då matsvinn traditionellt sett ökar. Han menar att detta beror på bland annat oerfaren 
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sommarpersonal som beställer fel kvantiteter och förklarar att utbildning gällande orderbeställning 

inte täcker den kunskap ordinarie personal besitter: 

Men det är ändå… det blir ändå inte samma sak som en som har 

jobbat i  arton år och har full koll. Det blir en viss skillnad. 

(Jacob Hofverberg, 2016-05-10) 

Nelson och Winter (1982:99) menar att rutiner agerar som en organisations minne och förklarar 

vidare att det är där ett företags kunskap återfinns. Författarna resonerar att organisationer måste 

utföra uppgifter för att komma ihåg dem, vilket innebär att upprepade handlingar leder till ökad 

kunskap om hur rutiner utförs effektivast. Centralt för utförandet av organisatoriska rutiner är 

koordination mellan anställdas förmågor, organisation och teknologi (Nelson & Winter 1982:104). 

I praktiken innebär en sådan koordination att organisationens medlemmar har förmåga att tolka 

såväl interna som externa meddelanden och signaler och därefter översätta dessa till handlingar, 

vilka i sin tur ska signalera meddelanden till andra medlemmar som svarar genom att utföra andra 

handlingar (Nelson & Winter 1982:103). Orderbeställning är en organisatorisk rutin som kräver 

upprepade handlingar för att säkerställa att det utförs effektivt och korrekt. Intervjurespondenternas 

uttalanden indikerar vikten av tillförlitliga orderbeställningar för att kunna reducera matsvinn och 

visar på koordination mellan anställdas förmågor, organisation och teknologi. Den dagliga driften 

inom organisationen påverkas av olika faktorer så som högtider, säsonger och kampanjer. Dessa 

faktorer påverkar dagligvarubutikernas efterfrågan, vilket teknologin inte kan förutse. Däremot 

underlättar teknologin för orderbeställning, då den minskar risken för felberäkningar av kvantiteter. 

Anställda kan vidare ha förmågan att förutse varierande efterfrågan och därmed justera 

orderbeställning efter organisationens drift. Hofverbergs uttalande om personalens erfarenhet visar 

vikten av fungerande rutiner och upprepade handlingar, då detta enligt Nelson och Winter utgör ett 

företags kunskap. En slutsats som kan dras är att det finns en direkt koppling mellan 

beställningsrutiner och matsvinn. Välfungerande beställningsrutiner kan underlätta för 

dagligvarubutiker att ha rätt mängd varor och på så sätt matcha utbud med efterfrågan. Det kan i 

sin tur leda till att förebygga matsvinnets uppkomst. Denna slutsats stärks av tidigare forskning 

som visar att en ojämn balans mellan utbud och efterfrågan kan bidra till att öka matsvinn 

(Eriksson och Strid 2011:21).  

5.1.4 Förädlingsprocessen - en rutin för att hantera matsvinn 
Samtal med intervjurespondenter tydliggör att ytterligare en rutin för att hantera matsvinn är 

förädling av varor. Det innebär att butikens varor används till dagligvarubutikens matlagning. Ett 
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sätt för dagligvarubutiker att genomföra denna process är att utnyttja ett resurskök. Peter Berlin 

talar om vikten av förädlingsprocessen i relation till att reducera matsvinn: 

Det handlar mycket om att hantera matsvinnet genom att förädla 

produkter ju och hitta den vägen och det tror jag är nyckeln för vår 

bransch, oavsett om det är ICA, Willys eller vad det är /.../ Men för 

mig, matsvinnet är ju… att hålla nere matsvinnet är ju förmågan att 

kunna förädla färskvarorna 

(Peter Berlin, 2016-05-11) 

Vidare betonar Per Tengberg, butikshandlare på ICA Kvantum Malmborgs Caroli, vikten av att 

förädla varor för att reducera matsvinn: 

I princip all färs använder vi i köket, det blir köttfärslimpor, 

köttbullar och lasagne… Egentligen allt kött tar vi hand om här i 

köket, även frukt och grönt blir en del 

(Per Tengberg, 2016-05-10) 

Även Anders Eriksson påpekar att det är viktigt att dagligvarubutiker tar ansvar genom att förändra 

rutiner och hitta nya användningsområden i ett led att reducera matsvinn. Hemköp Kronprinsen har 

i dagens läge inget resurskök, vilket innebär att dagligvarubutiken inte har möjlighet att förädla 

varor. Dock påpekar Jörgen Fors att detta är något som han vill ändra på och ser positivt på 

möjligheten att starta ett resurskök i framtiden. Detta då han menar att det är ett koncept som är 

gynnsamt för dagligvarubutiker och att förädling är en av de viktigaste rutinerna att arbeta med för 

att reducera matsvinn. Feldman (2000:613) menar att organisatoriska rutiner kan förändras och 

bidra till att nya rutiner och handlingsalternativ skapas. Vidare beskrivs en typ av förändring som 

Feldman (2000:620) kallar för strävande förändring. Det innebär att organisationen ständigt söker 

efter nya lämpliga organisatoriska rutiner, som kan förbättra den dagliga verksamheten (Ibid.). 

Samtliga respondenter som arbetar i dagligvarubutiker med resurskök påpekar att förädling är en 

viktig del i att reducera matsvinn. Uttalandena pekar även på att detta är en rutin i förändring, då de 

talar om det som ett relativt outforskat område. Ett exempel på detta är Berlins påstående om att 

“hitta den vägen” gällande förädlingsprocesser inom dagligvaruhandeln som bransch. En slutsats 

som kan dras är att dagligvarubutiker strävar efter att förändra rutiner enligt Feldmans teori. Att 

skapa nya användningsområden för osäljbara varor genom förädlingsprocesser är således en metod 

dagligvarubutiker kan arbeta med för att reducera matsvinn. Genom kontinuerligt arbete med att 

förändra organisationen med syftet att förbättra den dagliga verksamheten samt organisationen som 

helhet, kan nya organisatoriska rutiner skapas och i dagligvarubutikernas fall kan det innebära att 

förädlingsprocesser implementeras. Det kan även bidra till att utöka butikens totala erbjudande, då 
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osäljbara varor får nya användningsområden genom förädlingsprocessen. Detta kan ta sig uttryck i 

att dagligvarubutiken erbjuder dagens lunch. Förädlingsprocessen kan kopplas till stycket som 

behandlar datumkontroll. Upprepade och väl utförda datumkontroller kan underlätta koordinering 

av olika avdelningars bidrag till förädlingsprocessen. Genom systematiska datumkontroller 

utvecklas rutiner som synliggör varor som närmar sig bäst före-datum, vilket i sin tur kan bidra till 

att hjälpa anställda att fatta korrekta beslut om vad som kan användas till förädlingsprocessen. Det 

kan även kopplas till Nelson och Winters (1982:104) påstående om att utförandet av 

organisatoriska rutiner består av koordination mellan anställdas förmågor, organisation och 

teknologi. 

5.1.5 Hantering av matsvinn  
Vid observation på ICA Maxi Västra hamnen kunde vi notera att de två anställda som hanterade 

matsvinn arbetade utifrån olika rutiner. Den första medarbetaren utförde en noggrann 

dokumentation på plats då hen antecknade kvantiteten av varje vara som skulle slängas för att 

sedan registreras i datorsystemet. Den andra medarbetaren plockade ihop kvalitetsförsämrade varor 

som sedan slängdes i containrar för att därefter registrera en uppskattning i datorsystemet. Vidare 

hade den andra medarbetaren samlat ihop lättnadssvinn, som exempelvis lökskal, i en påse som 

skulle slängas, och talade om för oss att det enbart var lökskal och andra rester som inte behövde 

dokumenteras; dock noterade vi att hen även hade slängt ner lökar och potatisar i påsen. Samma 

medarbetare hade sparat en av varje produkt som skulle slängas för att komma ihåg vad som skulle 

dokumenteras, och talade även om för oss att hen “drar till med några extra kilon” och att “det 

brukar jämna ut sig”. Dock menar Peter Berlin att det är av stor vikt att väga alla varor, då 

informationen fungerar som underlag till analys: 

… Så då är det viktigt att det blir rätt ju, kör man med det här att man 

höftar och gör en uppskattning och sånt där, då är man ju lite fel på 

det, kan jag tycka 

(Peter Berlin, 2016-05-11) 

Burns och Scapens (2000:6-7) gör en åtskillnad mellan regler och rutiner inom organisationer. 

Författarna beskriver rutiner som hur handlingar faktiskt utförs i praktiken och regler som hur 

handlingarna är tänkta att utföras. Det betyder att rutiner kan ha formella regler och procedurer som 

utgångspunkt, men att dessa har förändrats genom en grupps gemensamma åsikt angående hur 

rutiner ska implementeras i organisationen (Ibid.). Vidare jämför Pentland och Rueter (1994:490) 

organisatoriska rutiner med den engelska grammatiken och menar att organisatoriska rutiner skapar 

grund för olika handlingsalternativ på samma sätt som grammatiken möjliggör olika 
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meningsuppbyggnader. Det innebär således att det existerar olika handlingsalternativ inom ramen 

av en organisatorisk rutin (Ibid.). Medarbetarna i observationen ovan har valt att utföra uppgiften 

på två olika sätt, vilket indikerar att dagligvarubutiken inte har tydligt implementerade rutiner. 

Målet med uppgiften är att dokumentera mängden svinn, vilket de två medarbetarna syftar att göra. 

Dock har de respektive medarbetarna valt två olika tillvägagångssätt inom ramen av den 

organisatoriska rutinen, vilket tyder på att dagligvarubutiken har implementerat regler som har 

utvecklats till rutiner som inte överensstämmer fullt ut med organisationens ursprungliga avsikt. 

Båda medarbetarna är medvetna om regeln, men noggrannheten i utförandet av rutinen varierar. 

Detta ger implikationer för dagligvarubutikens arbete med att reducera matsvinn. Den andra 

medarbetaren menar att “det brukar jämna ut sig”, vilket kan stämma men en rättvis bild av 

matsvinnet kan då inte återges. Detta kan medföra en svårighet att förstå svinnet och därmed 

reducera det. Peter Berlins uttalande visar att informationen om matsvinn utgör en viktig del i 

hantering av matsvinn. Genom att registrera rätt mängd matsvinn, kan det synliggöras och därmed 

kan arbete för att reducera svinn påbörjas. Burns och Scapens påstående om att regler kan 

utvecklas till rutiner samt Pentland och Rueters resonemang om flertalet handlingsalternativ inom 

organisatoriska rutiner pekar tillsammans med Peter Berlins uttalande på att det är av betydelse för 

organisationer att inte enbart implementera regler, utan även utforma tydliga rutiner för att uppnå 

uppsatta mål.  

5.1.6 Dagligvarubutikers egenkontroll - att främja svinnhantering 
Anders Eriksson menar att det är viktigt att ha fasta rutiner för egenkontroll, då det finns ett 

samband mellan egenkontroller och nivån av svinn i en dagligvarubutik. Genom att kontrollera 

sådant som berör dagligvarubutikens tillstånd att hantera livsmedel, så som temperaturkontroll och 

hygienflöde, menar Eriksson att butikens svinnhantering gynnas. Han påtalar att ICA har ett 

elektroniskt egenkontrollprogram, som syftar till att säkerställa att livsmedelsvaror hanteras 

korrekt. Programmet är framtaget för att matcha verksamhetens karaktär och innefattar ett 

veckoligt kontrollschema som visar när olika kontrollrutiner ska genomföras. Om en kontroll inte 

genomförs, varnar systemet och varningen försvinner inte förrän kontrollen är utförd. Dock 

kommer programmet dokumentera att kontrollen genomfördes vid en annan tidpunkt än avsett. 

Eriksson menar därmed att anställda inte kan kringgå egenkontrollprogrammet och “fuska”. Nelson 

och Winter (1982:107) menar att intraorganisatoriska konflikter kan uppstå till följd av 

organisationens medlemmars olika intressen och varierande engagemang. Som tidigare nämnts 

menar dock författarna att organisatoriska rutiner kan fungera som en vapenvila, då de skapar en 

tydligare uppfattning om anställdas olika roller och uppgifter. Vidare förklarar författarna 
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(1982:109) att kontrollfunktioner kan vara en metod för att skapa bättre förutsättning för att 

anställda ska arbeta i enlighet med organisationens krav. Anställda blir då medvetna om vilka 

handlingar som leder till belöningar respektive tillrättavisningar (Nelson & Winter 1982:110). 

Även Feldman och Pentland (2003:94) betonar betydelsen av organisatoriska rutiner och påtalar att 

det är ett av de viktigaste verktygen ett företag arbetar med för att genomföra aktiviteter. Genom att 

ha utarbetade rutiner som syftar till att bland annat säkerställa dagligvarubutikens egenkontroller, 

kan hanteringen av svinn främjas. Ett egenkontrollprogram, likt det Eriksson talar om, kan därmed 

underlätta för dagligvarubutikens medarbetare att förstå vad som förväntas av dem och även vilken 

följd de kan förvänta beroende på val av handlingsalternativ. Det kan även bidra till att minska 

slarv då personalen dels påminns om att utföra egenkontroller, dels agerar utifrån att säkerställa att 

vapenvilan bibehålls. Egenkontrollprogrammet säkerställer även att uppgifterna faktiskt utförs, då 

en uppkommen varning inte försvinner förrän den har utförts. Vidare indikerar Erikssons uttalande 

angående att anställda inte kan “fuska” att ett sådant kontrollprogram är nödvändigt för att 

säkerställa att anställda arbetar i enlighet med organisationens krav och inte efter egna intressen. 

Fenland och Pentlands uttalande om organisatoriska rutiners betydelse påvisar vikten av rutiner 

som är lämpliga för verksamhetens karaktär. Ett egenkontrollprogram som är framtaget specifikt 

för dagligvaruhandeln skapar därmed goda förutsättningar för dagligvarubutiker att genom rutiner 

genomföra aktiviteter och uppnå mål, vilket i detta fall innebär att främja matsvinnshantering och 

därmed minimera matsvinn.  

5.2 Transformativt ledarskap 
5.2.1 Engagemang - ett samspel mellan ledare och medarbetare för att hantera 
matsvinn 
Stefan Andersson nämner att Willys är ledande inom svinnreducering i branschen, då de har lägst 

andel svinn av den totala omsättningen. Willys Katrinelund har ett sammanlagt svinn på 0,54 

procent av den totala omsättningen, vilket kan jämföras med bland annat Hemköp Kronprinsen och 

Hemköp Triangeln som har ett sammanlagt svinn på 2,2 procent respektive 1,7 procent av den 

totala omsättningen, samt ICA Kvantum Oj! i Helsingborg och ICA Kvantum Vellinge som båda 

har ett sammanlagt svinn på 2,5 procent av den totala omsättningen. Stefan Andersson påtalar att 

den låga svinnandelen bland annat kan bero på att Willys är centralt styrda och utgör en del av en 

större organisation som visar starkt engagemang och fokus på matsvinnshantering: 

Det är ett engagemang uppifrån, centralt sett, ända ner till oss som 

jobbar här, så att det är ett engagemang, det är där allt sitter 

(Stefan Andersson, 2016-05-17) 
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Även Jacob Hofverberg påtalar att han upplever att Willys har hårdare kontroll på matsvinn än 

Hemköp. Han nämner hårdare kontroll på och uppföljning av nyckeltal som exempel på rutiner 

som Willys har som urskiljer sig från Hemköp. Hofverberg förklarar vidare att han har utnyttjat sin 

erfarenhet från Willys och applicerat på Hemköp. Enligt Bass (i Yukl 2012:296) kan en 

transformativ ledare motivera medarbetare på tre sätt. Ett sätt är att göra medarbetarna mer 

medvetna om organisationens resultat och dess betydelse (Ibid.). Vidare kan en transformativ 

ledare skapa förtroende och respekt hos medarbetarna samt öka medarbetarnas motivation genom 

att involvera, engagera och agera som stöd (Sandahl et al 2010:17, Yukl 2012:296). Ledarskapet 

ska även bidra till att medarbetare presterar sitt yttersta (Bolman & Deal 2013:403). Hofverbergs 

uttalande angående Willys strikta kontroll på matsvinn stärks av Bass teori om hur en transformativ 

ledare kan motivera medarbetare genom att framhålla resultatets betydelse. Genom att framhålla 

strikt kontroll som en viktig faktor i arbetet med matsvinnshantering visar ledaren att 

matsvinnsproblematiken är en viktig fråga i organisationen som helhet. På så sätt blir medarbetarna 

insatta i organisationens mål, vilket skapar en förståelse för resultatets relevans. Andersson menar 

att Willys låga svinnsiffror beror på ett starkt engagemang som genomsyrar organisationen. 

Resonemanget att ett starkt engagemang har ett samband med låga svinnsiffror kan stärkas av 

Sandahl et al och Yukls teori om att engagemang och delaktighet kan bidra till att öka 

medarbetarnas motivation. Genom att engagera och involvera medarbetare i processen att reducera 

matsvinn blir anställda medvetna om relevansen att arbeta med att hantera matsvinn, vilket kan 

leda till att de blir mer motiverade och därmed presterar sitt yttersta.  

5.2.2 Idealiserad påverkan 
En anställd talar om att dagligvarubutiken som hen arbetar i är uppdelad i avdelningar, vilket bidrar 

till att personal från respektive avdelning har god insyn i och kunskap om avdelningens dagliga 

drift. Vidare menar den anställda att detta bidrar till att varje avdelning har en chef som kan stötta 

och engagera medarbetarna i processen att hantera matsvinn:  

Istället för att man ska ha lite här och lite där. Du blir lite mer 

engagerad när det är ditt och det ligger på dina axlar, men också när 

chefen är engagerad och peppar.  

     (Anonym, 2016-05-04) 

 

Stefan Andersson talar om sitt ledarskap i förhållande till matsvinnshantering: 

Det börjar med mig, att jag bjuder in.. att jag är väldigt ödmjuk, lugn 

och sansad. Och även när jag säger till första gången för att det ska 
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fungera, och så engagerar jag, involverar, jag är själv engagerad i 

det, är nyfiken. Det är mitt sätt att vara, sen är jag, jag är hellre att 

jag peppar och kör på än att stå där med någon piska.  

     (Stefan Andersson, 2016-05-04) 

Andersson menar att hans ledarskap medför en öppen och inbjudande kommunikation, som bidrar 

till att medarbetare känner sig bekväma att tala om för honom då problem med 

matsvinnshanteringen uppstår. Ett sätt för transformativa ledare att skapa självständighet hos 

medarbetarna är att forma självledande grupper och utveckla medarbetarnas färdigheter (Yukl 

2012:307). Yukl (2012:307) menar vidare att den transformativa ledaren har förmågan att involvera 

och engagera medarbetare i gemensamma projekt. En av de fyra komponenterna av det 

transformativa ledarskapet är idealiserad påverkan, som kan beskrivas som en emotionell del av 

ledarskap (Yukl 2012:297). Ledaren agerar som en förebild, som visar engagemang och mod. 

Ledarskapsbeteendet är även förknippat med hög etik och moral, vilket resulterar i att medarbetare 

känner respekt och tillit till ledaren (Northouse 2012:191). Den anställdas uttalande pekar på att 

engagerade ledare är en viktig del vid matsvinnshantering i dagligvaruhandeln. Dock indikerar 

uttalandet även att självledande grupper kan påverka matsvinnshanteringen positivt. Detta stärks av 

Yukls påstående om att självledande grupper kan verka positivt för att öka medarbetares 

självständighet. Det innebär således att ett transformativt ledarskap inom dagligvaruhandeln kan 

leda till att anställda tillåts hantera svårigheter med matsvinnsarbetet på egen hand och därmed 

agera mer självständigt inom respektive avdelning. Det kan då bidra till att öka anställdas 

kompetens och kunskap, vilket i sin tur kan främja personlig utveckling. Detta tyder på att anställda 

kan bli mer motiverade att arbeta med reducering av matsvinn då de involveras i processen. Både 

den anställda och Eriksson poängterar engagemang och delaktighet som två viktiga faktorer i 

arbetet med matsvinnshantering. Anderssons uttalande visar att han strävar efter att föregå med gott 

exempel, vilket kan kopplas till hur Yukl definierar en transformativ ledare. En slutsats som kan 

dras är att Anderssons ledarskap resulterar i fördelaktiga svinnsiffror (se avsnitt 5.2.1). Andersson 

strävar, i sitt ledarskap, efter att vara ett föredöme, vilket kan inspirera och påverka medarbetare att 

anamma samma engagemang. Det innebär således att en transformativ ledare som uppvisar 

engagemang och involverar medarbetare kan påverka matsvinnshanteringen positivt.  

5.2.3 Inspirerande motivation 
Willys har som mål att ta tillvara över 200 ton överskottsmat år 2016 genom att skänka maten till 

välgörenhetsorganisationer, som exempelvis Frälsningsarmén och Skåne Stadsmission. Stefan 

Andersson menade att personalen “jublade” när de fick reda på att samarbetet skulle påbörjas, och 
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att de upplevde en stolthet då de gjorde skillnad. Som tidigare nämnts menar Berlin att det är 

viktigt att anställda är noggranna när de utför rutiner som syftar till att synliggöra matsvinn. Han 

menar att det är viktigt att få medarbetare att förstå varför matsvinnsproblematiken är relevant, då 

det bidrar till att de blir motiverade att arbeta med att reducera matsvinn. Berlin menar vidare att 

dagligvarubutikens medarbetare får omfattande interna utbildningar i matsvinnshantering, vilka 

syftar till att säkerställa att anställda inom organisationen är medvetna om hur de ska hantera 

matsvinn praktiskt och hur matsvinnet ska dokumenteras. För att hålla matsvinnsarbetet aktuellt 

och motivera medarbetare sker veckoliga uppföljningar av registrerat matsvinn. Även Andersson 

betonar vikten av att motivera och inspirera anställda i matsvinnsarbetet och att säkerställa att 

samtliga anställda arbetar mot ett gemensamt mål. Han menar att det är viktigt att brinna för ämnet 

och att det är positivt att matsvinnsproblematiken har blivit alltmer aktuell inom branschen. Han 

talar även om Willys som ett företag med tydliga visioner och mål gällande matsvinn och att detta 

är något som genomsyrar organisationen som helhet. Inspirerade motivation, som är en av de fyra 

komponenterna av transformativt ledarskap, innebär att ledaren inkluderar medarbetarna i 

organisationens vision och mål (Northouse 2012:193). Den innebär även att ledaren har höga 

förväntningar på medarbetarna, vilket illustreras av ökad tilltro till såväl medarbetarnas egna 

förmågor som gruppens gemensamma förmågor (Yukl 2012:299, Northouse 2012:193). Det i sin 

tur leder till att medarbetare känner inre mening med arbetet (Yukl 2012:297). Anderssons 

uttalande påvisar en stark motivation att arbeta med matsvinnsproblematiken genom hela Willys 

som organisation. Uttalandet indikerar även att arbetet med att hantera matsvinn börjar på hög nivå 

inom företaget, vilket lett till att matsvinnshanteringen idag är en del av företagskulturen. Det 

innebär således att visioner och mål gällande matsvinn har blivit en del av vad som representerar 

Willys som organisation, då det bidrar till att motivera och inspirera medarbetare även på 

butiksnivå. Detta illustreras vidare av Anderssons uttalande angående att personalen “jublade” när 

de blev informerade om samarbetet med välgörenhetsorganisationer. De uppsatta målen och tydliga 

visionerna påvisar att ledare inom Willys inspirerar medarbetare och har höga förväntningar på 

dem. Även Berlins uttalande påvisar att han, som ledare, har höga förväntningar på sina 

medarbetare. Han stöttar sina medarbetare i arbetet med att hantera matsvinn genom att motivera 

samt utbilda dem för att säkerställa att organisationen når uppsatta mål. Vidare indikerar Berlins 

uttalande angående veckoliga uppföljningar att det syftar till att inkludera medarbetarna i 

organisationens vision och mål. Genom att låta medarbetare vara delaktiga i det fortlöpande 

matsvinnsarbetet ökar kunskap och motivation om problematiken, vilket kan bidra till att 

medarbetare upplever inre mening med arbetet. En transformativ ledare kan genom inspirerande 

motivation bidra till att få medarbetare att uppleva inre mening med arbetet de utför, vilket enligt 



 35 

intervjurespondenternas uttalanden är en viktig faktor i arbetet med att reducera matsvinn. 

Medarbetarna behöver inkluderas i organisationens vision, vilket ett transformativt ledarskap bidrar 

till. En slutsats som kan dras är att ett transformativt ledarskap som bidrar till inspirerande 

motivation kan ha positiv effekt på såväl medarbetarnas inre som organisationens mål.  

5.2.4 Intellektuell stimulans 
Stefan Farehed och Jesper Nilsson arbetar som svinnkonsulter vid FEN Retail Consulting AB. 

Företaget hjälper butiker med att bland annat minska matsvinn genom att bidra med kunskap och 

erfarenheter samt utbilda personalen i svinnhantering. Farehed berättar att butikshandlare kontaktar 

honom när de inser att matsvinnet är högt och måste synliggöras. Vidare beskriver han personalens 

inställning till svinnkonsulternas arbete: 

De tycker att det är jätteroligt att lära sig nya saker. Också utifrån 

hur det är i andra butiker. En del blir nog lite rädda först, framför 

allt första gången när vi sätter oss ner och har avdelningsmöte så 

sätter de sig ner och kollar lite sådär. Men sen tredje gången vi 

kommer så säger de ”kommer ni nu igen, vad roligt”. 

                                                                                  (Stefan Farehed, 2016-04-11) 

Farehed talar om att de anställda får vara delaktiga i svinnarbetet tillsammans med konsulterna 

samt att de finner stöd hos butikshandlarna. Han menar alltså att det är personalen som tillsammans 

med råd från svinnkonsulterna, skapar förändringar men att butikshandlarna alltid finns som stöd 

för personalen. Jesper Nilsson menar att personalens attityd och agerande påverkar 

svinnhanteringen i dagligvaruhandeln. Han bekräftar Fareheds uttalande om personalens 

delaktighet: 

Det är de som gör jobbet ju, vi går ju sällan in och gör något aktivt. 

Vi kommer med råd, strategier, tips helt enkelt. Sen handlar mycket 

om att vi pratar, vi pratar om svinn idag 

                                                        (Jesper Nilsson, 2016-04-11) 

Ett sätt för organisationer att hantera särskilda aktiviteter, är att fördela uppgifter på specialiserade 

enheter eller individer som innehar den kunskap som efterfrågas (Bolman & Deal 2013:63). Dessa 

specialiserade individer och enheter kan dessutom hyras in, om de inte förekommer i 

organisationen ursprungligen (Ibid.). En transformativ ledare syftar till att skapa mening och 

utmaning i medarbetarnas arbete (Lim & Ployhart 2004:611). Vidare kan en transformativ ledare 

genom intellektuell stimulans öka medarbetarnas insikt om problem och genom detta påverka 

medarbetarna att se problem ur nya perspektiv (Yukl 2012:297). Ett sådant ledarskapsbeteende 

gynnar kreativitet och innovativt tänkande hos medarbetarna (Northouse 2012:193). Fareheds 
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uttalande om hur butikshandlare kontaktar honom vid behov av hjälp med svinnhantering påvisar 

att dagligvaruhandlare hyr in specialiserade företag för att hantera särskilda aktiviteter. 

Dagligvaruhandlarna upplever att de behöver utföra uppgifter som kräver resurser som inte finns 

inom organisationen, därför kontaktar de svinnkonsultföretaget som ett led i att lösa de problem 

som förekommer. Detta visar på ett transformativt ledarskap där ledaren främjar intellektuell 

stimulans. Ledaren är medveten om att det finns ett problem med mängden matsvinn och väljer 

därmed att anlita en specialist, vilket leder till att medarbetarna uppmärksammas om problemet. 

Vidare uppmuntrar det till kreativt och innovativt tänkande, som kan bidra till att lösa problem som 

är förknippade med matsvinn. Detta visar att ledaren är medveten om medarbetarnas potential och 

mån om medarbetarnas personliga utveckling. En transformativ ledare skapar mening i 

medarbetarnas arbete, och arbetet med svinnkonsulter inkluderar medarbetarna på en hög nivå. 

Detta kan bidra till att anställda känner ett inre engagemang och erhåller ökad kunskap om 

svinnhantering, vilket pekar på att en transformativ ledarstil gynnar matsvinnshanteringen i 

dagligvaruhandeln.  

5.2.5 Individuell omtanke 
Samtliga intervjurespondenter påtalar att dagligvarubutiker är uppdelade i avdelningar. Respektive 

avdelning har en chef som arbetar inom avdelningen och därefter en butikschef. Däremot skiljer sig 

uttalandena åt gällande hur öppet arbetsklimatet är. Stefan Andersson menar att Willys Katrinelund 

är en öppen arbetsplats: 

Vi har ju jobbat mycket för att det ska vara en öppen, det är ju ingen 

straff, det är ju liksom ingen, dels ska man se vikten av att reducera 

svinn och vikten av att vara ärlig och sen så är det ju, det är olika 

från avdelning till avdelning vad som är bra och dåligt när det gäller 

svinn. Känner man som medarbetare att det är, har man mycket svinn 

då, det kan ju vara okej vissa veckor så att man inte känner att det är 

hämmande för sin egen utveckling eller bedömning.  

     (Stefan Andersson, 2016-05-17) 

Andersson menar vidare att är viktigt att inte enbart vara en chef, utan även att coacha och agera 

som en ledare. Dock poängterar han även betydelsen av att vara hård när det krävs. Även Jörgen 

Fors talar om att det är av vikt att anställda lyfter svårigheter när svinnhanteringen är problematisk. 

Detta för att ha möjlighet att identifiera problemet och hitta lösningar. Han menar dock att anställda 

inte alltid vågar berätta när problem uppstår, vilket han inte förstår anledningen till. Vidare påtalar 

Fors att svinntalet, som totalt är 2,2 procent, är väldigt högt för tillfället. Vid frågan vem anställda 

kan diskutera med gällande matsvinn, svarar Fors: 
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Det är ju sina chefer då, alltså, och till mig då sist 

 (Jörgen Fors, 2016-05-12) 

Ett anonymt butiksbiträde talar om att butiksägaren, som har det övergripande ansvaret, delegerar 

till dels butikschefen, dels respektive avdelningsansvarig. Hen menar att varje avdelning har bättre 

kontroll över matsvinnet då och att de uppmanas att arbeta gemensamt inom avdelningen för att 

reducera matsvinnet. Vidare påtalar den anställda att såväl butiksägaren som butikschefen ändå är 

involverade i processen och har individuella samtal med medarbetarna. De kan då diskutera frågor 

angående hur matsvinnet kan reduceras, lyfta olika svårigheter och problem som har uppstått, men 

även bli stöttade och motiverade. Hen menar att matsvinnsproblematiken är en viktig och aktuell 

fråga inom dagligvarubutiken. Individuell omtanke är en av de fyra komponenterna som utgör 

transformativt ledarskap (Yukl 2012:297). Det innebär, som namnet indikerar, att ledare stöttar, 

vägleder, handleder och uppmuntrar individuella medarbetare. Vidare är ledaren angelägen att 

medarbetarna ska utvecklas personligt och använder delegering som metod för att gynna 

medarbetarnas utveckling (Northouse 2012:193). Ytterligare en faktor i det transformativa 

ledarskapet är att agera på ett sätt som innebär att medarbetarna får förtroende för ledaren (Yukl 

2012:299). Anderssons uttalande kring respektive avdelnings olika karaktär gällande matsvinn 

indikerar att han utövar ett transformativt ledarskap genom individuell omtanke. Det visar på att 

han förstår vikten av att leda och vägleda avdelningarna efter vad som kan förväntas av dem. 

Vidare påvisar hans uttalande att han är mån om medarbetarnas personliga utveckling och att han, i 

sitt ledarskap, syftar till att coacha och stötta medarbetarna i deras arbete med bland annat 

matsvinnsreducering. Detta har resulterat i att Willys Katrinelund har en öppen företagskultur, där 

anställda känner sig bekväma att tala om svårigheter och hinder som uppstår. Det kan kopplas till 

dagligvarubutikens låga svinntal, som är en indikation på effektivt och gynnsamt matsvinnsarbete 

genom fördelaktigt ledarskap. Det kan ställas i relation till Fors uttalande om att hans medarbetare 

inte alltid vågar yttra sig om eventuella svårigheter och problem, och om butiksbiträdena ska 

diskutera matsvinnet görs det med deras direkta chefer (avdelningsansvarig) och inte Fors 

(butikschef). Det tyder på att de anställda inte känner förtroende för sin chef, vilket kan hämma den 

interna kommunikationen. Han påpekar även att dagligvarubutikens svinntal är relativt högt för 

tillfället. En slutsats som kan dras är att då en ledare inte visar individuell omtanke kan det påverka 

matsvinnshanteringen negativt. Ett transformativt ledarskap genom individuell omtanke illustreras 

av det anonyma butiksbiträdets uttalande, som menar att ledaren delegerar uppgifter till respektive 

avdelning och låter avdelningen hantera den dagliga driften, men samtidigt finns som stöd och 

vägledning. Vidare indikerar hens uttalande att ledarskapet är effektivt vid hantering av matsvinn, 

då det är en aktuell fråga inom företaget. Transformativa ledare som visar individuell omtanke kan 
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bidra till att skapa ett öppet och mer självständigt företagsklimat, där anställda känner sig bekväma 

att diskutera olika frågor som berör organisationen. Det kan i sin tur ha en positiv påverkan på 

matsvinnshanteringen, då anställda får lämplig kompetens om hur matsvinn kan reduceras samt blir 

stöttade och vägledda när det krävs.  

5.2.6 Matsvinnshantering i förändring 
Robert Malmqvist, Precont ABs VD, menar att det inte finns några negativa aspekter förknippade 

med att reducera matsvinnet. Dock menar han att det kan uppstå svårigheter och problem med 

förändringsarbetet, då det för en del verksamheter kräver stora förändringar. Han påtalar att sådana 

problem kan utgöras av att personal inte välkomnar vissa typer av förändringar och att det då 

kräver ett starkt ledarskap för att möta denna problematik. Han förklarar även att alla inte är mogna 

för en stor förändring och att en del trivs med att låta den dagliga driften fortlöpa. Ett anonymt 

butiksbiträde talar om en förändring som ökar matsvinn som hade kunnat tas tillvara på:  

Tidigare hade vi så att personalen som stängde butiken på kvällarna 

fick ta med sig sånt vi svinnat tidigare, de fick ta med sig det hem då. 

Men det funkade inte. Det var så många som bara jobbade dagtid, 

och de fick aldrig ta med nåt hem. De människorna tyckte ju att det 

var orättvist, och klagade jättemycket på det. Så istället kastar vi det, 

det är sjukt onödigt. 

(Anonym, 2016-05-04) 

Sandahl et al (2010:17) och Deschamps et al (2016:196) argumenterar för att förnyelse och 

förändring är en viktig del av det transformativa ledarskapet. Deschamps et al (2016:196) menar att 

det är av betydelse att anställda känner rättvisa vid organisatoriska förändringar, då det bidrar till 

att anställda blir motiverade att prestera mer effektivt. Vidare pekar forskning på att upplevd 

rättvisa bland anställda är sammankopplad med transformativt ledarskap (Deschamps et al 

2016:198). Malmqvist uttalande om att förändringsarbete gällande matsvinnshantering kan leda till 

motstånd från anställda som inte är mogna för förändring indikerar att anställda upplever en viss 

rädsla inför förändring. Baserat på Deschamps et al (2016:196) resonemang angående att det är 

viktigt att anställda upplever en känsla av rättvisa vid förändring, kan motståndet som anställda gör 

vid förändring av matsvinnshanteringen grundas i en känsla av orättvisa. En slutsats som kan dras 

är att ett transformativt ledarskap kan främja förändringsarbete gällande matsvinnshantering inom 

organisationer. Vidare pekar det anonyma butiksbiträdets uttalande på att ett transformativt 

ledarskapsbeteende gällande förändringsarbeten inte existerar inom företaget. Det har istället 

resulterat i motsatt effekt gällande matsvinnsreducerande åtgärder. Anställda inom företaget känner 

snarare en känsla av orättvisa, vilket kan leda till att anställda känner sig omotiverade i arbetet med 
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att reducera matsvinn. Det kan i sin tur verka hämmande för matsvinnsarbetet. Denna slutsats 

stärks av Sandahl et al (2010:17) och Yukl (2012:296) som menar att motivation påverkar en 

organisations resultat.  
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6 Slutsats och diskussion 
Uppsatsens syfte är att belysa hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med att hantera 

matsvinn. För att undersöka detta utgår uppsatsen från två frågeställningar: 

• Vilka organisatoriska rutiner påverkar hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln? 

• Hur påverkar en transformativ ledarstil hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln? 

Kapitlet är indelat i tre huvuddelar: slutsatser, avslutande diskussion och förslag till framtida 

forskning. 

6.1 Slutsats  
Vilka organisatoriska rutiner påverkar hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln? 

En slutsats är att organisatoriska rutiner är en viktig komponent i dagligvaruhandelns arbete med 

att reducera matsvinn. En av dessa rutiner är att synliggöra svinn, då detta är första steget för 

reducering av matsvinn. Processen att synliggöra svinn sker löpande i dagligvarubutiker och 

registreras i datorsystem för att skapa underlag för analys av svinn. Ytterligare en rutin är 

datumkontroll, vilken kan möjliggöra för butiker att fatta relevanta beslut i tid för att minska 

matsvinn. Rutinen kan dessutom bidra till att öka dagligvarubutikers kontroll över orderbeställning. 

Forskningen visar att orderbeställning är en av de främsta organisatoriska rutinerna som påverkar 

matsvinnshantering i dagligvaruhandeln, då välutformade beställningsrutiner kan medföra att utbud 

och efterfrågan överensstämmer. Dock indikerar forskningen även att personalens erfarenhet 

påverkar noggrannheten i orderbeställning, vilket innebär att oerfaren personal snarare kan bidra 

till att öka matsvinnet på grund av beställning av överdrivna kvantiteter. Dagligvarubutiker kan 

använda egenkontrollprogram, för att säkerställa regelrätt hantering av livsmedelsvaror. Genom att 

kontrollera att livsmedelsvarorna hanteras rätt, främjas svinnhanteringen då varorna hålls fräscha 

och kan säljas. Även förädlingsrutiner, som syftar till att framställa nya produkter av mat som 

fortfarande är ätbar men inte längre säljbar, är en viktig rutin för att reducera matsvinn för både den 

enskilda dagligvarubutiken och dagligvaruhandeln som bransch.  

 

Hur påverkar en transformativ ledarstil hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln? 

Ett transformativt ledarskap syftar bland annat till att motivera medarbetare genom att inkludera 

dem i organisationens resultat och få dem att förstå dess betydelse. Vår forskning visar att då ledare 

arbetar för att inkludera medarbetare i organisationens svinnmål, skapas en medvetenhet som bidrar 

till att öka medarbetares vilja att arbeta med att hantera matsvinn. Vidare är det av vikt att ledaren 

visar engagemang för matsvinnshantering och föregår med gott exempel, då det kan leda till att 
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medarbetare anammar liknande engagemang. Även självledande grupper, som exempelvis 

avdelningar, kan gynna matsvinnshanteringen. Detta då enskilda medarbetare inom avdelningen 

tillåts ta större ansvar samt agera självständigt och därmed utveckla sina färdigheter, vilket kan leda 

till att medarbetare upplever en känsla av personlig utveckling. Vår forskning visar även att ett 

transformativt ledarskap som syftar till att involvera medarbetaren i organisationens visioner och 

mål kan leda till att medarbetares kunskap och motivation om matsvinnsproblematiken ökar. Denna 

medvetenhet kan vidare bidra till att medarbetarna upplever en inre mening med 

matsvinnsreducering, vilket är en viktig faktor i arbetet med att reducera matsvinn. Vidare 

uppmuntrar ett transformativt ledarskap till kreativitet och innovativt tänkande, vilket kan utnyttjas 

för att lösa problem som uppstår med matsvinnsarbetet i dagligvarubutiken. Ytterligare en viktig 

aspekt i arbetet med att reducera matsvinn är att medarbetare ska känna förtroende för sin chef. 

Detta då anställda ska känna sig bekväma att påtala då de har gjort fel, men även för att våga lyfta 

frågor om matsvinn och diskutera ämnet. Vidare kan förändringar av matsvinnsreducerande 

åtgärder leda till att anställda upplever en känsla av oro, vilket kan bero på att de känner sig 

orättvist behandlade. För att lyckas implementera förändringen är det av vikt att få medarbetare att 

känna rättvisa och motivation, vilket ett transformativt ledarskap kan göra.  

6.2 Avslutande diskussion 
Studiens resultat visar att matsvinnshanteringen i dagligvaruhandeln är av komplex karaktär. Som 

ovanstående slutsatser indikerar, krävs att många olika organisatoriska rutiner samverkar för 

effektiv och välfungerande svinnhantering. Ytterligare forskningsresultat påvisar att ett 

tranformativt ledarskap kan främja matsvinnshanteringen. Att förstå hur dagligvarubutiker arbetar 

med hantering av matsvinn kan medföra en djupare förståelse för de problem som kan uppstå vid 

arbetet. Problematiken kan vidare ge en förklaring till den stora mängd matsvinn som finns i 

livsmedelsbranschen, då svårigheter med arbetet kan hämma reducering av matsvinn. 

 

Studiens resultat påvisar att aktörer inom dagligvaruhandeln är medvetna om 

matsvinnsproblematiken. Dock visar siffror att det årliga matsvinnet i EU uppgår till 100 miljoner 

ton (European Commission 2016), vilket indikerar att det i dagens läge inte finns fullkomliga 

lösningar på problemet. Vi är medvetna om att matsvinn i dagligvaruhandeln inte kan vara 

obefintlig, men menar att det krävs bättre lösningar än de som finns idag. Genom att analysera 

organisatoriska rutiner som påverkar matsvinnshanteringen, skapas en förståelse för hur 

dagligvarubutiker arbetar med hantering av matsvinn praktiskt. Det visar på de olika 

organisatoriska rutinerna som måste samverka och därmed vilka aspekter som är viktiga att arbeta 



 42 

med för att kunna hantera och i förlängningen reducera matsvinn. Vi anser att dagligvarubutikernas 

organisatoriska rutiner är genomtänkta och väletablerade, vilket illustreras av det faktum att 

samtliga studerade dagligvarubutiker arbetar med liknande rutiner. Dessa rutiner skapar således 

förutsättning för att möjliggöra reducering av matsvinn. Vidare visar vår studie att ett 

transformativt ledarskap påverkar matsvinnshanteringen positivt. Vi ser att många av 

dagligvarubutikerna har ett ledarskap som delvis är transformativt. Dock har vår forskning, som 

syftar till att undersöka hur en transformativ ledarstil påverkar matsvinnshanteringen i 

dagligvaruhandeln, visat att de studerade dagligvarubutikerna saknar ledarskap som genomsyras av 

ett transformativt ledarskap fullt ut. Vi tror att ett sådant ledarskap kan förbättra och förändra hur 

dagligvarubutiker arbetar med organisatoriska rutiner. Vi menar att det krävs ett fullständigt 

transformativt ledarskap för att kunna se problematiken ur ett nytt perspektiv. Ett sådant ledarskap 

hade eventuellt kunnat utveckla synen på hur organisatoriska rutiner genomförs och därmed få 

rutinerna att integreras snarare än att samverka. Genom att integrera rutinerna kan ett nytt arbetssätt 

utvecklas och omfattande förbättringar förverkligas. Sådana förbättringar kan innebära större 

helhetsfokus, vilket kan leda till bland annat tidseffektivisering då svinnfokuset blir som en helhet 

snarare än uppdelat i olika organisatoriska rutiner.  

6.3 Förslag till framtida forskning 
Som tidigare nämnts finns ett forskningsgap inom matsvinn i detaljhandeln. Denna studie är ett 

bidrag till att fylla detta forskningsgap. Enligt vår kännedom är organisatoriska rutiner och 

transformativt ledarskap kopplat till matsvinn i dagligvaruhandeln ett relativt obeforskat fält. Mot 

denna bakgrund anser vi att vidare forskning inom ämnet kan bidra till ökad kunskap inom retail 

management. Om vi i framtiden skulle utföra vidare forskning inom detta ämne hade det varit 

intressant att undersöka hur miljömässiga och ekonomiska faktorer påverkar hanteringen av 

matsvinn i dagligvaruhandeln. Miljöaspekten är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, vilket bidrar 

till att dagligvaruhandelns miljöpåverkan genom matsvinn blir ett relevant ämne att studera. Vidare 

är de ekonomiska faktorerna en central del inom organisationer och det hade varit intressant att 

forska om hur matsvinn påverkar dessa faktorer.  

 



 43 

7 Källförteckning 
Antonakis, John (2012). Transformational and charismatic leadership. I Day David V.  & 
Antonakis, Jogn (Red). The nature of leadership (2nd ed., pp. 256-288). 2 uppl. Thousand Oaks: 
Sage, ss. 256-288 
 
Arvastson, Gösta & Ehn, Billy (red.). (2007). Kulturnavigering i skolan. Malmö: Gleerups 
utbildning 
 
Becker, Marcus C. (2004). Organizational routines: a review of the literature. Industrial and 
Corporate Change. 13(4), ss 643-677. DOI: 10.1093/icc/dth026 
 
Bennis, W., & Nanus, B. (1985). Leadership: The strategies for taking charge. New York: Harper 
& Row 
 
Bolman, Lee G. & Deal, Terrence E. (2013). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 5 uppl. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber 
 
Bränström, Sara L. (2015). Få aktörer har makten över maten. Tillgänglig: http://www.svd.se/fa-
matkedjor-att-valja-pa [Läst: 2016-05-06] 
 
Burns, John & Scapens, Robert W. (2000). Conceptualizing management accounting change: an 
institutional framework. Management Accounting Research. 11(1), ss 3-25. 
 
Cicatiello, Clara, Franco, Silvio, Pancino, Barbara & Blasi, Emanuele (2016). The value of food 
waste: An exploratory study on retailing. Journal of Retailing and Consumer Services.30, ss. 96-
104. DOI: 10.1016/j.jretconser.2016.01.004 
 
Clegg, Stewart, Kornberger, Martin & Pitsis, Tyrone (2007). Ledning och organisation. Malmö: 
Liber. 
Coop (2015). Knasiga frukter och grönsaker tar plats i Coops butiker. Tillgänglig: 
https://www.coop.se/globala-sidor/pressrum/pressmeddelanden-fran-coop/2015/knasiga-frukter-
och-gronsaker-tar-plats-i-coops-butiker/ [Läst: 2016-05-06] 
 
Deschamps, Carl, Rinfret Natalie, Lagacé Marie C., Privé, Catherine (2016). Transformational 
Leadership and Change: How Leaders Influence Their Followers' Motivation Through 
Organizational Justice. Journal of Healthcare Management. 61(3), ss 194-213 
 
Eriksson, Mattias & Strid, Ingrid. (2011). Livsmedelssvinn i butiksledet – en studie av butikssvinn i 
sex livsmedelsbutiker. (Rapport 035). Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänlig: 
http://publikationer.slu.se/Filer/ErikssonochStrid-Livsmedelssvinnibutiksledet.pdf 
 
European Commission (2016). Food Waste. Tillgänglig: 
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/index_en.htm [Läst: 2016-04-8] 
 
Feldman, Martha S. (2000). Organizational Routines as a Source of Continuous Change. 
Organization Science. 11(6), ss 611-629 



 44 

 
Feldman, Martha S. & Pentland, Brian T. (2003). Reconceptualizing Organizational Routines as a 
Source of Flexibility and Change. Administrative Science Quarterly. 48(1), ss 94-118. 
 
Gabrielsson, Elin & Bohlin, Nils (2014). Dagligvarubranschen i siffror. (Rapport). Tillgänglig: 
http://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-content/uploads/Om-dagligvaruhandeln.pdf 
 
Gersick, Connie J.G. & Hackman, Rickard J. (1990). Habitual Routines in Task-Performing 
Groups. Organizational Behavior & Human Decision Process. 47(1), ss 65-97. DOI 
:10.1016/0749-5978(90)90047-D 
 
Gjerris, Mickey & Gaiani, Silvia (2013). Household food waste in Nordic countries: Estimations 
and ethical implications. Nordic Journal of Applied Ethics. 7(1), ss 6-23. 
 
Gustavsson, Cederberg, Sonesson, Otterdijk & Meybeck (2011). Global food losses and food waste 
– Extent, causes and prevention. Rome: FAO. Tillgänglig: 
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf 
 
Gustavsson, Jenny & Stage, Jesper (2011). Retail waste of horticultural products in Sweden. 
Resources, Conservation & Recycling. 55(5), ss 554-556. DOI: 10.1016/j.resconrec.2011.01.007 
HUI Research (2013). Stölder för sex miljarder i svenska butiker. Tillgänglig: 
http://www.hui.se/nyheter/stolder-for-sex-miljarder-i-svenska-butiker-1 [Läst: 2016-04-03] 
 
Lebersorger, Sandra & Schneider, Felicitas (2011). Discussion on the methodology for determining 
food waste in household waste composition studies. Waste Management. 31(9-10), ss 1924-1933. 
DOI: 10.1016/j.wasman.2011.05.023 
 
Lim, Beng-Chong & Ployhart, Robert E. (2004). Transformational Leadership: Relations to the 
Five-Factor Model and Team Performance in Typical and Maximum Contexts. Journal of Applied 
Psychology. 89(4), ss 610-621 
 
Lucifero, Nicolo (2016). Food loss and waste in the EU law between sustainability of well-being 
and the implications on food system and on environment. Agricultue and Agriculture Science 
Procedia. 8, ss 282-289. DOI: 10.1016/j.aaspro.2016.02.022 
 
Malmö Stad (2006). Egenkontroll för livsmedelsbranschen – bättre rutiner i din verksamhet 
[broschyr]. Tillgänglig: 
http://malmo.se/download/18.6301369612700a2db9180005216/broschyregenkontroll.pdf   
  
Nelson, Richard R & Winter, Sidney G. (1982). An evolutionary theory of economic change. 
Cambridge: Harvard U.P. 
 
Northouse, Peter G. (2012). Leadership: Theory and practice. 6 upp. Thousand Oaks: SAGE. 
Pentland, Brian T. & Rueter, Henry H. (1994). Organizational Routines as Grammers of Action. 
Administrative Science Quarterly. 39(3), ss 484-510 
 
Rerup, Claus & Feldman, Martha S. (2011). Routines as a source of change in organizational 
schmata: the role of trial-and-error learning. Academy of Management Journal. 54(3), ss 577-610. 
DOI: 10.5465/AMJ.2011.61968107.  
 



 45 

Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber ekonomi 
Sandahl, Christer, Falkenström, Erica & Knorring, Mia von (2010). Chef med känsla och förnuft: 
om professionalism och etik i ledarskapet. Stockholm: Natur & kultur 
 
Stenmarck, Åsa, Hanssen, Ole Jörgen, Silvennoinen, Kirsi, Katajauuri, Juha-Matti, Werge, Mads 
(2011). Initiatives on prevention of food waste in the retail and wholesale trades. (Rapport). 
Köpenhamn, Nordiska Ministerrådet. 
Tillgänglig: 
http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b75fc/1445517505356/B1988.pdf 
 
Svensk Handel (2013). Stölder och annat svinn i svenska butiker. (Rapport). Tillgänlig: 
http://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/verksam-i-
handeln/sakerhet/svinnrapport/stolder-och-annat-svinn-i-svenska-butiker.pdf [ 
 
The World Bank (2016). Data Sweden. Tillgänglig: http://data.worldbank.org/country/sweden 
[Läst: 2016-05-06] 
 
Thyberg, Krista L. & Tonjes, David J. (2016). Drivers of food waste and their implications for 
sustainable policy development. Resources, Conservation & Recycling. 106, ss. 110-123. DOI: 
10.1016/j.resconrec.2015.11.016 
 
Yi, Sangyoon, Knudsen, Thorbjørn, Becker, Markus C. (2016). Inertia in Routines: A Hidden 
Source of Organizational Variation. Organization Science 27(3), ss 782-800. DOI: 
10.1287/orsc.2016.1059 
 
Yukl, Gary A. (2012). Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall 
 
Zbaracki, Mark J. & Bergen, Mark (2010). When Truce Collapse: A Longitudinal Study of Price-
Adjustment Routines. Organization Science. 21(5), ss 955-972 
 

Intervju: 

Anders Eriksson, ICA Kvantum Vellinge, 2016-04-20 

Anonym, Hemköp, 2016-05-04 
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Jesper Nilsson, FEN Retail Consultin AB, 2016-04-011 

Jörgen Fors, Hemköp Kronprinsen, 2016-05-12 

Per Tengberg, ICA Kvantum Malmborgs Caroli, 2016-05-10 

Peter Berlin, ICA Kvantum Emporia, 2016-05-11 

Pontus Olsson, ICA Kvantum Oj! Helsingborg, telefonsamtal 2016-04-28 

Robert Malmqvist, Precont AB, mail 2016-04-14 

Stefan Andersson, Willys Malmö Katrinelund, 2016-05-17 

Stefan Farehed, FEN Retail Consulting AB, 2016-04-11 
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Bilagor 
Bilaga 1 -Empirisk översikt                

Datum Företag Namn Befattning Metod 

2016-04-11 FEN Retail 

Consulting AB 

Stefan 

Farehed 

Grundare, ägare, 

affärschef 

Kvalitativ 

djupintervju, cirka 

en timme 

2016-04-11 

(intervjuades 

tillsammans med 

ovanstående) 

FEN Retail 

Consulting AB 

Jesper 

Nilsson 

Affärskonsult Kvalitativ 

djupintervju, cirka 

en timme 

2016-04-14 Precont AB Robert 

Malmqvist 

VD Mailintervju 

2016-04-20 ICA Kvantum 

Vellinge 

Anders 

Eriksson 

Butikshandlare Kvalitativ 

djupintervju, cirka 

en och en halv 

timme 

2016-04-25 ICA Maxi 

Västra hamnen, 

Malmö 

 Ansvariga samt 

personal 

Deltagande 

observation, cirka 

en och en halv 

timme 

2016-04-28 ICA Kvantum 

Oj! 

Helsingborg 

Pontus 

Olsson 

Butikshandlare Telefonintervju, 

cirka 45 minuter 

2016-05-04 ICA Anonym Butiksbiträde Kvalitativ 

djupintervju, cirka 

45 minuter 

2016-05-04 Hemköp Anonym Butiksbiträde Kvalitativ 
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djupintervju, cirka 

45 minuter 

2016-05-10 ICA Kvantum 

Malmborgs 

Caroli, Malmö 

Per 

Tengberg 

Butikshandlare Kvalitativ 

djupintervju, cirka 

40 minuter 

2016-05-10 Hemköp 

Triangeln, 

Malmö 

Jacob 

Hofverberg 

Butikschef Kvalitativ 

djupintervju, cirka 

en timme 

2016-05-11 ICA Kvantum 

Emporia, 

Malmö 

Peter Berlin Butikshandlare, 

ordförande för ICA-

handlarnas förbund, 

ledamot i ICA-

gruppens styrelse 

Kvalitativ 

djupintervju, cirka 

en timme 

2016-05-12 Hemköp 

Kronprinsen, 

Malmö 

 Ansvariga samt 

personal 

Deltagande 

observation, cirka 

en timme 

2016-05-12 Hemköp 

Kronprinsen, 

Malmö 

Jörgen Fors Butikschef Kvalitativ 

djupintervju, cirka 

45 minuter 

2016-05-17 Willys 

Katrinelund, 

Malmö 

  Deltagande 

observation, cirka 

en timme 

2016-05-17 Willys 

Katrinelund, 

Malmö 

Stefan 

Andersson 

Butikschef Kvalitativ 

djupintervju, cirka 

en timme 
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Bilaga 2 

Intervju: dagligvarubutiker – mall 

Bakgrund 
1.     Berätta om din position på företaget 
2.     Vad har du för arbetsuppgifter? 
3.     Hur länge har du arbetat där? 
 
Generella frågor om matsvinn 
4.     Vad kan du säga om matsvinn? 
5.     Vad räknar ni som matsvinn? 
6.     Vad gör ni med produkter som inte håller måttet? 
7.      Säljer ni ”fula” frukter och grönsaker? 
a.     Varför/varför inte? 
b.     Till samma pris eller nedsatt? 
8.     Hur hanterar ni produkter som närmar sig ”bäst-före-datum”? 
 
Strategi 
9.     Hur arbetar ni med matsvinn? 
a.     Vilka strategier? 
b.     Arbetar ni aktivt med detta? 
c.     Har ni några system för att förebygga svinn? 
d.     Har ni någon ansvarig för svinn? 
10.  Arbetar ni enbart i butiken med svinnet, eller vad finns det för allmänna direktiv uppifrån för 
företaget? 
a.     Fria händer? 
b.     System för svinn? 
11.  Får personalen utbildningar i svinnhantering? 
a.     Hur ofta? 
b.     Vad innebär utbildningen? 
 
Ekonomiska och miljömässiga perspektiv 
12.  Hur stor andel av den totala omsättningen är matsvinnet? 
a.     Synligt? 
b.     Osynligt? 
13.  Hur arbetar ni med administrativt svinn/matsvinn ur ett hållbarhetsperspektiv? 
14.  Hur arbetar ni med administrativt svinn/matsvinn ur ett ekonomiskt perspektiv? 
15.  à Vilken är viktigast? (hållbart eller ekonomiskt perspektiv) 
16.  Hur arbetar ni med CSR? 
 
Svårigheter 
17.  Vad anser ni är det största problemet med administrativt svinn/matsvinn? 
a.     Vilka svårigheter finns? 
b.     Finns det några nackdelar med att arbeta med att reducera svinn? 
 
Kunder 
18.  Är kunderna intresserade av ert arbete med reducering av svinn? 
a.     Hur anser ni att detta skapar värde för kunderna? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide: svinnkonsulter – mall 

Inledande frågor 
1.     Berätta om din position på företaget 
2.     Vad har du för arbetsuppgifter? 
3.     Hur länge har du arbetat där? 
 
Matsvinn i dagligvaruhandeln 
4.     Är det, enligt din erfarenhet, många dagligvaruhandlare som arbetar med att reducera 
matsvinn? 
5.     Generellt sett, brukar företagens personal ha kunskap om matsvinn och svinnhantering? 
a.     Brukar personalen vara mottagliga för information om svinnhantering och nya rutiner som 
syftar till att reducera svinn? 
b.     Hur anser du att personalens attityd och agerande påverkar svinnhantering? 
c.     Hur kan personalens attityder förändras efter ”utbildningen”? 
d.     Förstör personalen processen? 
 
Anledningar till hantering av matsvinn i dagligvaruhandeln 
6.     Vad anser du vara den främsta orsaken till matsvinn i dagligvaruhandeln? 
7.     Vad är den främsta anledningen till att företag vill reducera svinn? (Ex ekonomiska skäl, 
miljömässiga skäl) 
8.     Generellt sett, brukar företagens personal ha kunskap om matsvinn och svinnhantering? 
a.     Brukar personalen vara mottagliga för information om svinnhantering och nya rutiner som 
syftar till att reducera svinn? 
b.     Hur anser du att personalens attityd och agerande påverkar svinnhantering? 
c.     Ändras personalens attityder efter ”utbildningen”? 
d.     Personalen – förstört? 
 
Negativa aspekter 
9.     Anser du att det finns några negativa aspekter för företag med att reducera administrativt 
svinn? 
10.  Vad anser du vara de största problemen/svårigheterna med att förebygga matsvinn i 
dagligvaruhandeln? 
 
Egna erfarenheter 
11.  Vad anser du vara det mest effektiva sättet att hantera administrativt svinn på? 
a.     Hur ser processen ut när ni arbetar med företagen? 
b.     Hur mycket minskar svinnet i butikerna efter denna process? (Genomsnittligt) 
12.  Finns det något område inom administrativt svinn som du anser behövs forskas mer om? 
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Bilaga 4 

Observationsschema – mall 

 

Observationstidpunkt: 
Datum och tidpunkt. 
 
Observationsobjekt: 
Plats. Vi kommer att observera personalens rutiner och system gällande svinnhantering genom en 
deltagande observation där vi observerar och samtidigt samtalar med personalen. Samtalen 
kommer att utgå från följande frågor: 
Hur väljer du ut vad som ska slängas? 
Vilka kriterier finns? 
Hur dokumenterar du det du slänger? 
Finns det några regler kring hur ni ska hantera svinn? 
Vilken utbildning har du fått kring svinnhantering? 
Observationernas syfte är att observera hur personalen i dagligvarubutiker hanterar matsvinn. Detta 
för att tydliggöra rutiner och processers roll i svinnhantering. 
 
Observatörer: 
Petronella Nilsson och Cindy Ngo 
 
Beskrivning efter observationerna: 
Fältanteckningar. 
 
 
 


