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Sammanfattning 
 
I följande studie behandlas dagligvaruhandelns försörjningskedja och dess färskvarusortiment. 
Det har teoretiskt visats att dagligvaruhandeln är en bransch som präglas av osäker efterfrågan 
som medfört höga lagernivåer och svinn i kedjan. Utifrån en identifierad problematik kring 
hantering av färskvaror i en bransch kantad av osäker efterfrågan, riktar sig studien till att 
besvara problemformuleringarna; “Hur hanteras osäker efterfrågan inom 
färskvarusortimentet i dagligvaruhandelns försörjningskedja?” samt “Hur kan höga 
lagernivåer och svinn minskas inom dagligvaruhandelns försörjningskedja utan att det 
resulterar i slut-i-hyllan-problematik i färskvarusortimentet?”. Utifrån dessa 
problematiseringar beskrivs studiens syfte som; att undersöka hur konsekvenserna av osäker 
efterfrågan såsom höga lagernivåer och svinn kan reduceras. Detta trots färskvarors karaktär 
och aktörers önskan att tillgodose efterföljande leds efterfrågan och undvika slut-i-hyllan. För 
att undersöka denna konflikt är ett delsyfte i studien att skapa förståelse för hur osäker 
efterfrågan hanteras av olika aktörer i dagligvaruhandelns försörjningskedja.  
 
För att besvara dessa problemformuleringar och uppfylla det angivna syftet, har en abduktiv 
ansats använts samt en kvalitativ metodik. Detta har resulterat i semistrukturerade intervjuer 
med aktörer i olika delar av dagligvaruhandelns försörjningskedja. Såväl producenter, 
grossister och butiker har medverkat i studien. Detta för att studiens skall kunna bidra med en 
helhetsbild över försörjningskedjan och hur den osäkra efterfrågan hanteras i denna.  
 
Utifrån studiens resultat visas det att den osäkra efterfrågan som påvisats teoretiskt, inte 
återfinns i samma omfattning i praktiken gällande aktörernas ordinarie sortiment av färskvaror. 
Vad som däremot framkom var att kampanjprodukter, innehar desto mer osäkerhet och 
efterfrågan för dessa är svårare att uppskatta. Resultatet visade att aktörerna hanterar dessa 
osäkerheter genom att prognostisera efterfrågan samt genom viss informationsdelning mellan 
parterna. Resultatet visade även att samtliga aktörer i regel föredrar att lagerhålla färskvaror 
som kan riskera att resultera i svinn snarare än att riskera slut-i-hyllan och brist till kund. Detta 
visade sig vara en uppfattning som sträckte sig över samtliga led av försörjningskedjan, med 
undantaget för dyrare produkter som aktörerna menar blir för dyra att lagerhålla och riskera att 
slänga. Den hållbara vinkel som studien även antagit, visar att det krävs ekonomiska incitament 
för att aktörerna ska genomföra hållbara aktiviteter.  
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1.0 Inledning 

 
I det inledande kapitlet presenteras studien och dess huvudsakliga områden. Kapitlet syftar till 
att problematisera det forskningsområde som studien avser att behandla. Detta görs genom en 
teoretisk förankring som slutligen leder till två problemformuleringar som studien avser att 
besvara. Efter detta följer syftet med studien samt dess avgränsningar. 

 
 
Att färskvaror alltid ska finnas tillgängliga är viktigt för såväl butikers kunder som för butikers 
försäljning. Det krävs därför att de orders butiker lägger stämmer väl överens med vad 
kunderna efterfrågar. Då denna efterfrågan ofta är osäker i dagligvaruhandeln uppstår en 
problematik. Om butikerna beställer för lite färskvaror uppstår brist, slut-i-hyllan, och 
kunderna tvingas köpa ett substitut eller byta butik för att få sina varor. Att inte kunna 
tillgodose efterfrågan kan därmed leda till en försäljningsförlust för butiken. Beställs däremot 
för mycket färskvaror byggs ett lager upp. Risken blir då att varorna inte hinner säljas innan 
bäst-före-datum passerat och att de därför måste slängas. Att beställa för mycket eller för lite 
jämfört med vad som faktiskt efterfrågas, får därmed negativa konsekvenser. 
 
Problemet som visas ovan beskriver en situation där en aktör inom dagligvaruhandeln inte vet 
hur stor den exakta efterfrågan är. Denna problematik är inte begränsad till butikerna utan kan 
uppstå, och därmed få konsekvenser för, samtliga aktörer i dagligvaruhandelns 
försörjningskedja; producenter, grossister och butiker. Dessa aktörer står inför risken att få 
slänga färskvaror om de beställt eller producerat för mycket, samtidigt som de riskerar 
inkomstbortfall av slut-i-hyllan om de beställt eller producerat för lite. Vi kommer i denna 
studie utreda problematiken som drabbar dagligvaruhandelns försörjningskedja vid hantering 
av färskvaror. När dagligvaruhandelns försörjningskedja, eller aktörerna i kedjan nämns i 
denna studie, åsyftas producenter, grossister och butiker som är den del av kedjan som kommer 
att undersökas.  För att utreda denna problematik kommer vi därför gå igenom de delar vi anser 
inflytelserika i konflikten.  
 

 
 

1.1 Introduktion 
 
Styrning och planering av hela försörjningskedjan, från råvara till konsument kallas för Supply 
Chain Management (Oskarsson et al., 2013, s. 308).  Medan traditionell logistik anses vara mer 
enkelspårig och fokuserad på enskilda flöden i företag, ser Supply Chain Management till att 
sammanlänka aktörerna; producent, grossist och butik, från materialförsörjning till slutkund 
(Christopher, 2011, s. 2). En anledning till begreppets aktualitet är att tid och kvalitet blivit 
viktiga konkurrensfaktorer som i hög grad påverkas av hur försörjningskedjan hanteras 
(Mentzer et al., 2001, s. 2).  
 
Utöver effektivisering av försörjningskedjor, fokuserar de senaste årens forskning även på att 
arbetet inom dessa försörjningskedjor skall vara hållbart inom flera perspektiv. Detta kallas 
“Sustainable Supply Chain Management” och innefattar att hänsyn skall tas till samtliga 
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hållbarhetsområden; ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt hållbarhet ur ett 
socialt perspektiv i hantering av material- och informationsflöden såväl som i samarbete mellan 
företag inom försörjningskedjan (Seuring et. al, 2008, s. 1545). Beroende på var i 
försörjningskedjan aktören befinner sig samt vilken bransch försörjningskedjan verkar inom 
innebär detta olika typer av aktiviteter i hållbarhetsarbetet. För vissa aktörer kan exempelvis 
miljömässig hållbarhet innebära maximering av fyllnadsgrad i transporter medan det för andra 
aktörer innebär svinnminimering vid produktion.  
 
Som ovan nämnt kan försörjningskedjor se olika ut beroende på bransch. Exempelvis består 
dagligvaruhandelns försörjningskedja av flera aktörer vilka är primärproduktion (jordbruk), 
producenter, grossister och butiker (Naturvårdsverket, 2011, s. 6), varpå samtliga förutom 
primärproduktion kommer att behandlas i denna studie. Inom branschen är det viktigt att 
erbjuda en hög kundservice i form av exempelvis ett tillgängligt och brett sortiment (Mbhele 
& Phiri, 2014, s. 570). Då kunder har lätt för att välja substitut och byta varumärke inom denna 
bransch (Stüttgen et al., 2016, s. 2), kan därför dessa faktorer anses extra viktiga. 
 
Dagligvarubranschen präglas av hög osäkerhet och variation i efterfrågan (Lee et al., 1997, s. 
93). Osäker efterfrågan innebär att aktörerna i försörjningskedjan inte vet hur mycket som 
kommer att efterfrågas av kunder och nästkommande led i kedjan vilket medför konsekvenser. 
På grund av att efterfrågan är osäker kan företag få svårigheter med att uppskatta hur stor 
efterfrågan är av dess varor och tjänster (Christopher, 2011, s. 23). När efterfrågan är osäker är 
det därmed mycket troligt att aktörer i försörjningskedjan kommer att beställa mer eller mindre 
än vad som efterfrågas, vilket resulterar i lager eller brist (Yang & Fung, 2014, s. 835–836). 
Att inte veta hur stor efterfrågan är gör att det därmed svårt att effektivisera produktion och 
orderläggning när aktörer i försörjningskedjan måste planera för en efterfrågan som är osäker 
(Chen & Xu, 2001, s. 524). För att aktörer ska kunna hantera dessa osäkerheter i efterfrågan 
och samtidigt bistå med varor, skapas ofta lager som ett skydd mot brist (Chaturvedi & 
Martínez-de-Albéniz, 2016, s. 77; Christopher, 2011, s. 23).   
 
För att hantera osäker efterfrågan och bibehålla en effektiv försörjningskedja är 
informationsdelning mellan aktörer viktigt (Lee et al., 2000, s. 640). Exempelvis om en 
producent uppfattar efterfrågan som extremt osäker, kan denne gynnas av- och skapa sig en 
bättre uppfattning om efterfrågan genom att få information från grossister och butiker gällande 
deras försäljning, prognoser, kommande kampanjer etc. Fungerar inte informationsflödet 
gällande försäljning och efterfrågan, finns risk för att informationen förvrängs när den går 
genom försörjningskedjan (Lee et al., 2004, s. 1875). Förvrängning av information, och därmed 
en felaktig uppfattning om verklig efterfrågan, kan ge negativa konsekvenser såsom onödigt 
höga lagernivåer, bristande kundservice och minskad lönsamhet (Lee et al., 1997, s. 93). 
Informationsflödet har således en direkt påverkan på produktionsplanering, lagerstyrning och 
planering av leveranser för de olika aktörerna i försörjningskedjan (Lee et al., 2004, s. 1875). 
Att dela information kan därmed anses vara avgörande för att uppnå en framgångsrik 
försörjningskedja (Bian et al., 2016, s. 82). 
 
Vid osäker efterfrågan och ett illa fungerande informationsflöde, kan Bullwhip-effekten 
uppstå. Bullwhip-effekten är ett viktigt fenomen inom Supply Chain Management och grunden 
till konceptet lades redan 1958 av Forrester, systemforskare och professor vid MIT, efter 
observationer av hur efterfrågan varierade och ökade bakåt i försörjningskedjan (Sarac et al., 
2010, s. 82). Bullwhip-effekten är ett fenomen där efterfrågan förvrängts så att aktörer bakåt i 
kedjan uppfattar en liten förändring i verklig efterfrågan som betydligt större än vad den 
faktiskt är. Effekten visar att skillnaden mellan orderkvantiteter och vad som faktiskt 
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efterfrågas tenderar att bli större bakåt i kedjan (Lee et. al., 2004, s. 1875). Att Bullwhip-
effekten uppstår beror främst på att aktörer prognostiserar efterfrågan utifrån historiska 
försäljningsdata (Sucky, 2009, s. 313) samt att aktörerna i försörjningskedjan har ett bristande 
informationsflöde genom kedjan (Makui & Madadi, 2007, s. 36). 
 
Bullwhip-effekten kan illustreras genom simuleringar och ett välanvänt exempel på detta är 
genom The Beer Game. The Beer Game används i utbildningssyfte till studenter och chefer för 
att visa hur brist på information mellan aktörer ökar osäkerheten i efterfrågan (Sarac et al., 
2010, s. 82). Detta ger följder såsom att aktörer lägger större orders än vad som faktiskt 
efterfrågas och således skapas säkerhetslager (Goodwin & Franklin, 1994, s. 10).  I spelet 
tilldelas deltagarna en av följande roller i en öldistributionskedja; producent, distributör, 
grossist eller butik. Deras uppgift är att fatta beslut om orderkvantiteter. Ordern läggs till 
deltagaren som representerar bakomvarande led i kedjan, det vill säga att butiken lägger order 
till grossisten etc. Endast deltagaren som är tilldelad butiksrollen får veta den verkliga 
efterfrågan från kunderna som förändras under spelets gång. Övriga deltagare får basera sina 
orderkvantiteter och därmed sin uppskattning av efterfrågan, utifrån föregående deltagares 
lagda order, det vill säga att distributörens uppskattning av efterfrågan baseras på grossistens 
lagda order etc. (Goodwin & Franklin, 1994, s. 7–8). Målet för samtliga avdelningar inom 
öldistributionskedjan är att minimera kostnader som består av lagerhållningskostnader och 
kostnader som ett resultat av brist. För att minimera dessa kostnader måste deltagarna därför 
försöka möta efterfrågan så precist som möjligt för att undvika brist eller höga lagersaldon 
(Goodwin & Franklin, 1994, s. 8). Författarna menar att The Beer Game aldrig misslyckats 
med att visa hur en liten förändring i verklig efterfrågan orsakar stora variationer bakåt i 
försörjningskedjan gällande både lager och orderkvantitet (Goodwin & Franklin, 1994, s. 10). 
Inom dagligvaruhandelns försörjningskedja visas en problematik kring hanteringen av osäker 
efterfrågan inom färskvarusortimentet. För stora beställningar av färskvaror leder till lager 
vilket kan resultera i svinn. Samtidigt kan för små beställningar resultera i slut-i-hyllan och 
därmed även en försäljningsförlust när efterfrågan inte kan mötas. När butiker och leverantörer 
inte med säkerhet vet hur mycket som efterfrågas av en vara blir det således svårt att 
tillhandahålla rätt mängd av produkten (Christopher, 2011, s. 83). 
 
När efterfrågan överstiger utbud inom dagligvaruhandelns försörjningskedja visas detta genom 
slut-i-hyllan-problematik, det vill säga att en produkt som efterfrågas, inte finns tillgänglig. 
Som Stüttgen et al. (2016, s. 2) menar, bidrar denna problematik till en påverkan på 
lönsamheten för såväl tillverkare som butiksägare. Ofta påverkar slut-i-hyllan leverantören mer 
än butiken. Detta på grund av att butiken kan gynnas av försäljning även om kunden väljer ett 
substitut till varan som tagit slut. Det har visats att de flesta kunder väljer att antingen byta 
varumärke (Stüttgen et al., 2016, s. 2) eller köpa färskvaran i en annan butik när de ställs inför 
att varan är slut i hyllan. Mindre andelar konsumenter väljer att köpa produkten i en annan 
storlek eller så skjuter de upp köpet. Som följd av detta menar ECR (u.å., s. 6), Efficient 
Consumer Response, att butiker drabbas av försäljningsförluster när en produkt är slut i hyllan. 
Detta blir aktuellt inom dagligvarubranschen och för dess aktörer då färskvaror visats enkla att 
ersätta med substitut om den tilltänkta färskvaran inte finns tillgänglig (Aastrup & Kotzab, 
2010, s. 159). Som tidigare nämnt så är säkerhetslager ett sätt att hantera denna osäkerhet 
(Chaturvedi & Martínez-de-Albéniz, 2016, s. 77; Christopher, 2011, s. 23).  Lager bidrar även 
till att företaget kan tillhandahålla en god service gentemot dess kunder (Mbhele & Phiri, 2014, 
s. 577). 
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Den andra aspekten av problematiken, när utbud däremot överstiger efterfrågan, tillverkar och 
beställer aktörerna i försörjningskedjan mer än vad som efterfrågas. En följd av detta blir att 
lager skapas (Lippman & McCardle, 1997, s. 54), vilket blir problematisk inom 
dagligvaruhandelns färskvarusortiment. Då dessa produkter är inte är anpassade för lång 
lagerhållning leder lager av färskvaror till försämrad kvalitet och svinn (Feng et al., 2017, s. 
12). Som färskvaror räknas ömtåliga produkter som försämras över tid och som därmed inte är 
passande för konsumtion om de lagerhålls för länge. Bland dessa varor innefattas produkter 
såsom kött, mejeri och grönsaker. I stora drag är det således produkter som har ett visst 
tidsspann för konsumtion som ingår i kategorin färskvaror. Färskvaror måste därför levereras 
dagligen till butiker för att undvika försämring i kvalitet. Om kvaliteten är bristfällig leder detta 
till minskad efterfrågan på produkterna (Mirzaei & Selfi, 2015, s. 213). Det kan därmed antas 
att butiker missgynnas av att tillhandahålla färskvaror med låg kvalitet, både för minskad 
efterfrågan samt det svinn som blir en följd om varorna inte går att sälja. 
 
Enligt Naturvårdsverket slängdes cirka 1,3 miljoner ton mat i Sverige år 2014 
(Naturvårdsverket, 2016). I Sverige såväl som i övriga världen, sker svinnet i samtliga delar av 
dagligvaruhandelns försörjningskedja där det visats att hushållen står för den största delen 
matavfall (Nahman & de Lange, 2013, s. 2493). Trots detta är matavfallen av hög prioritet i 
flera delar av dagligvaruhandelns försörjningskedja då effekterna av avfallet är påtagliga även 
där (Naturvårdsverket, 2016). De produkter som slängs mest bland butiker och producenter, är 
färskvaror som frukt, grönsaker, kött samt mejeriprodukter (Aschemann-Witzel, 2016, s. 409; 
Katajajuuri et al., 2014, s. 326). 
 
Att slänga stora andelar av den mat som produceras bidrar till en problematik ur en miljömässig 
synvinkel (Naturvårdsverket, 2011, s. 9). Utöver påverkan på miljön så bidrar även matsvinnet 
till en ekonomisk förlust för företagen. Den mat som slängs blir således en potentiell försäljning 
som går förlorad. Mer precist menar Naturvårdsverket (2011, s. 16) att det blir en ekonomisk 
förlust motsvarande inköpspriset på de råvaror eller färdiga varor som företagen får inhandla, 
för att sedan slänga. 
 
Som ovan visat, finns det förutsättningar för att en Bullwhip-effekt skapas i branscher och 
försörjningskedjor där efterfrågan är osäker. Vad som kan antas bli problematiskt är när denna 
effekt visar sig i dagligvaruhandelns färskvarusortiment eftersom en tydlig konsekvens av 
Bullwhip-effekten är att lager skapas. Färskvaror är som ovan visat, svåra att lagerhålla längre 
tider då de fort blir inkuranta och passerar bäst-före-datum. Därmed är risken för svinn av 
färskvaror hög. Samtidigt som lagringstiderna är begränsade vill producenter, grossister och 
butiker tillhandahålla färskvaror till den grad att de mättar efterfrågan, detta då studier visat på 
den betydande ekonomiska förlust som slut-i-hyllan innebär. För aktörer inom 
dagligvaruhandelns försörjningskedja skapas därmed en konflikt då aktörer vill undvika att 
skapa för höga lager som kan resultera i svinn samtidigt som de vill kunna tillgodose 
efterfrågan från kund. Vi ser att det saknas forskning om denna konflikt i dagligvaruhandelns 
färskvarusortiment. Som ovan nämnt innefattar Sustainable Supply Chain Management att 
arbetet skall genomsyras av att hänsyn tas till samtliga hållbarhetsområden; ekonomisk 
hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt hållbarhet ur ett socialt perspektiv. Detta för att skapa 
en hållbar försörjningskedja (Seuring et. al, 2008, s. 1545). Den identifierade konflikten mellan 
svinn och slut-i-hyllan kan resultera i negativa effekter på ekonomisk hållbarhet genom 
exempelvis kostnader för svinn samt försäljningsförluster som kan uppstå vid slut-i-hyllan. 
Samtidigt kan den identifierade konflikten även ge negativ påverkan på miljömässig hållbarhet 
då matsvinn innebär att en vara gått genom hela, eller delar av försörjningskedjan. Den har 
därmed producerats, transporterats och distribuerats helt i onödan och orsakat en negativ 
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påverkan på miljön. Genom att närmare studera hur de negativa effekterna av denna konflikt 
kan hanteras, ser vi att ett bidrag kan ges till forskningsområdet Sustainable Supply Chain 
Management. I dagsläget finns inte forskning kring hur hanteringen av problematiken som 
finns inom dagligvaruhandelns försörjningskedja skall ske varpå denna studie blir aktuell och 
relevant för såväl aktörerna inom försörjningskedjan såväl som för forskningsområdet 
Sustainable Supply Chain Management.  
 
Inom den befintliga litteraturen har flera delar som påverkar problematiken diskuteras var för 
sig. Lee et al. (1997) är exempelvis en av de främsta och mest citerade inom forskningen av 
Bullwhip-effekten. Fenomenet Bullwhip bygger i grunden på forskning och simuleringar av 
Forrester (1958) som visats nämnd i flertalet artiklar som behandlar ämnet. Även om Lee et al. 
(1997) behandlar Bullwhip-effekten grundligt och även berör dagligvaruhandeln, behandlas 
inte färskvaror specifikt. Van Woensel et al. (2007) har studerat färskvaror och hur 
konsumenter agerar vid slut-i-hyllan men tar endast hänsyn till butikerna och inte de andra 
aktörerna i försörjningskedjan. Mirzaei & Seifi (2015) beskriver färskvarors karaktär samt 
svårigheterna med att lagerhålla denna typ av varor men visar inte på avvägningen som måste 
göras vid inköps- eller produktionsbeslut. Newsboy teorin (Lippman & McCardle, 1997) 
beskriver konflikten och avvägningen mellan svinn och slut-i-hyllan med syfte att fastställa 
optimala orderkvantiteter för en enskild aktör snarare än att se till försörjningskedjan som en 
helhet. Det finns därmed ett gap inom forskningsområdet Sustainable Supply Chain 
Management kring hur färskvaror hanteras inom dagligvaruhandelns försörjningskedja där 
hänsyn tas till både risken för svinn och slut-i-hyllan. Då både ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser är ett resultat av denna problematik finns incitament för djupare studier.  
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1.2 Problemformulering 

 
För att kunna besvara studiens huvudsakliga frågeställning, bör först studiens delfrågeställning 
besvaras: 
 

Hur hanteras osäker efterfrågan inom färskvarusortimentet i dagligvaruhandelns 
försörjningskedja? 

 
Vi ämnar sedan att i denna studie att besvara den huvudsakliga problemformuleringen: 
 

Hur kan höga lagernivåer och svinn minskas inom dagligvaruhandelns försörjningskedja 
utan att det resulterar i slut-i-hyllan-problematik i färskvarusortimentet? 

 

1.3 Syfte 
 
Studiens huvudsyfte är att undersöka hur konsekvenserna av osäker efterfrågan såsom höga 
lagernivåer och svinn kan reduceras. Detta trots färskvarors karaktär och aktörers önskan att 
tillgodose efterföljande leds efterfrågan och undvika slut-i-hyllan. För att undersöka denna 
konflikt är ett delsyfte i studien att skapa förståelse för hur osäker efterfrågan hanteras av olika 
aktörer i dagligvaruhandelns försörjningskedja. Studien ämnar bidra med praktiska 
rekommendationer till aktörer inom dagligvaruhandelns försörjningskedja; producenter, 
grossister och butiker genom ökad förståelse för hur denna konflikt kan hanteras. Studien 
ämnar även att bidra med teoretiska rekommendationer till forskningsområdet Sustainable 
Supply Chain Management då den nämnda konflikten inte tidigare studerats. 
 

1.4 Avgränsningar 

 
I denna uppsats kommer dagligvaruhandelns försörjningskedja och vilka som ingår i denna att 
avgränsas. Vi kommer endast att behandla producenter, grossister samt butiker. Detta beror på 
att den teoretiska förankringen till den angivna konflikten, är starkast gällande dessa aktörer i 
kedjan. Därmed kommer inte råvaruproduktion eller råvaror att behandlas. Vi ämnar även att 
endast studera dagligvaruhandelns försörjningskedja i Sverige. Detta på grund av studiens 
omfattning och att begränsa antalet faktorer som kan påverka resultatet.  
  



 
7 

 

2.0 Teoretisk metod 

 
I följande kapitel redovisas våra egna förförståelser till studiens ämne och även vår 
kunskapssyn och ontologiska ståndpunkt. Även den vetenskapliga ansatsen presenteras såväl 
som de metodiska val som gjorts för studien. Detta för att visa våra egna reflektioner över 
metodiska val som gjort samt en teoretisk koppling till dessa. Kapitlet avslutas med en 
redovisning för studiens litteratursökning och även en kritisk reflektion över den litteratur som 
valts. 
 

2.1 Val av ämne 
 
Valet av ämnesområdena, hållbarhet och Supply Chain Management, grundar sig till stor del i 
den utbildning vi författare har. Då vi studerar Civilekonomprogrammet med inriktning mot 
handel och logistik, har intresse väckts för dessa ämnen. Detta grundar sig i att vi båda läst 
kurser som fördjupat vår kunskap inom logistiska processer och hur dessa skall hanteras med 
hållbarhet i åtanke. Då Handelshögskolan vid Umeå Universitet, där vi studerar, är ISO-
certifierad är ett krav att hållbarhet gällande såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga 
faktorer, inkluderas i samtliga kurser. Genom detta har vårt intresse för ämnet stärkts och 
således har det blivit naturligt att inkludera hållbarhet i vårt valda uppsatsämne. 
 
Då vi båda önskar att arbeta med inköp och logistik efter utbildningen, ökar relevansen för att 
studera Supply Chain Management ytterligare. Att lära sig mer om ämnet ser vi kan ge oss en 
god kunskapsgrund inför framtida yrken. Tillsammans med intresset som kommit från vår 
utbildning, ser vi därmed att det är intressant att djupare undersöka ämnet Supply Chain 
Management kombinerat med hållbarhet. Vi har valt att utföra studien inom 
dagligvaruhandelns försörjningskedja då vi ser att såväl ett praktiskt som teoretiskt bidrag 
behövs inom branschen. Detta grundar vi på det forskningsgap som vi identifierat i inledande 
kapitel. 
 

2.2 Förförståelse 
 
Vid utformandet av studier och uppsatser, påverkas arbetsprocessen i sin helhet av författarnas 
personliga värderingar genom deras åsikter och känslor. Eftersom detta kan påverka ämnesval, 
val av metodik, hur den insamlade datan analyseras och så vidare, är det relevant att ta 
författarnas värderingar i beaktning när en studie utformas (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Det 
blir därmed viktigt att inse och reflektera över till vilken grad dessa personliga faktorer 
påverkar studien samt på vilket sätt de påverkar studien (Bryman & Bell, 2013, s. 53). Att 
erkänna dessa faktorer gör således studien mer trovärdig (Bryman & Bell, 2013, s. 52). 
 
Det blir relevant för denna studie och dess trovärdighet att redovisa vår förförståelse då vi inser 
att detta kommer påverka studiens utformning. Trots detta strävar vi efter objektivitet i den 
utsträckning det är möjligt då vi anser att det ökar trovärdigheten för studien. Då vi båda har 
teoretisk och viss praktisk erfarenhet inom ämnena, hållbar Supply Chain Management och 
osäker efterfrågan, blir det relevant att redovisa vår förförståelse ur dessa vinklar. 
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Som ovan nämnt har valet av ämnena Supply Chain Management och hållbarhet, påverkats till 
stor del av vår teoretiska erfarenhet från utbildningen. På grund att vi läst ett stort antal kurser 
inom båda ämnen så har vi bildat oss en teoretisk grund. Genom att vi har denna teoretiska 
förförståelse blir det därmed viktigt att vi ser till ett större perspektiv när vi litteratursöker. Det 
är alltså viktigt att vi inte ser vår teoretiska grund som färdig utan som något som behöver 
utökas inför skrivandet av denna uppsats. 
 
Vår praktiska förförståelse inom Supply Chain Management och hållbarhet kommer från att vi 
båda tidigare arbetat samt haft praktik inom olika delar av företags försörjningskedjor. Detta 
har innefattat logistiska aktiviteter såsom att planera produktion, boka transporter och hantering 
av inköp. En av författarna har även arbetat i butik inom dagligvaruhandeln och därmed fått 
förståelse för hur arbetet kan se ut i butik vilket inkluderar hur färskvaror hanteras inom denna 
del av försörjningskedjan. För att undvika att förförståelsen påverkar tolkning av empiri, blir 
det således viktigt att vi är medvetna om vår praktiska förförståelse. Detta innebär bland annat 
att vi får se till de faktiska svaren från de intervjuade och inte dra slutsatser från egna 
erfarenheter. På så vis kan vi stärka studiens objektivitet trots vår förförståelse inom berörda 
ämnen.   
 

2.3 Kunskapssyn 
 
Att visa på en epistemologisk ståndpunkt, även kallad kunskapssyn, innebär att visa vad som 
betraktas som kunskap. Detta visas genom att fastställa hur verkligheten bör undersökas, om 
det kan göras genom naturvetenskapliga metoder eller inte (Bryman, 2011, s. 29). Att fastställa 
detta kan antas relevant i denna studie för att visa på hur vi genomgående kommer att behandla 
teori och empiri. 
 
En av de vanligaste kunskapssynerna är positivismen. Denna kunskapssyn förespråkar 
naturvetenskapliga metoder när verkligheten ska studeras. Detta innebär således att kunskap 
ses som företeelser som endast kan bekräftas via sinnen. Genom dessa egenskaper ser 
positivismen till att vetenskap ska vara objektiv och därmed värderingsfri (Bryman, 2011, s. 
30). Vissa av positivismens egenskapers synsätt skiljer sig åt från en annan vanlig kunskapssyn, 
hermeneutiken. Hermeneutiken antar mer av ett tolkningsperspektiv som ämnar att skapa 
förståelse för människors beteende (Bryman, 2011, s. 32). Denna kunskapssyn tolkar kunskap 
utifrån perspektivet av dess upphovsman eller den intervjuade (Westlund, 2015, s. 71).   
 
Denna studie ämnar öka förståelsen för, samt undersöka den identifierade problematiken med 
att minska svinn utan att riskera slut-i-hyllan. Detta stämmer väl överens med hermeneutiken 
vilken handlar om att förstå och förmedla (Westlund, 2015, s. 71). Kunskapssynen blir därmed 
mer tolkande än naturvetenskaplig. Hermeneutiken används just när informanternas 
uppfattningar och upplevelser av fenomen är i fokus (Westlund, 2015, s. 71). Hermeneutiken 
skiljer sig därmed från positivismen på flera sätt, dock kan vissa egenskaper som objektivitet 
och värderingsfrihet även tillämpas inom hermeneutiken. Med grund i detta antas en 
hermeneutisk kunskapssyn i denna studie. Således bibehålls det angivna syftet och samtidigt 
möjliggör kunskapssynen för objektivitet i tolkning av respondenternas svar och teori. Om en 
positivistisk kunskapssyn skulle antagits, hade arbetet blivit mer inriktat på testning av 
hypoteser och vad vi anser vara, en mer kvantifierbar studie. Då vi ämnar se till mer mjuka 
värden, passar en hermeneutisk kunskapssyn denna studie bättre.  
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2.4 Ontologi  
 
Ontologiska frågeställningar berör läran om det varande. Det vill säga om sociala företeelser 
kan uppfattas som objektiva och oberoende av sociala aktörer, eller om sociala företeelser 
skapas utifrån aktörers uppfattningar och blir därmed en social konstruktion (Bryman & Bell, 
2013, s. 41–42). Att ontologiska frågeställningar kan uppfattas på två olika sätt beskrivs genom 
de två ståndpunkterna, objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 2013, s. 42). 
 
Objektivismen ser den sociala verkligheten som statisk. Det vill säga att sociala företeelser inte 
är beroende av sociala aktörer. Det innebär att sociala företeelser inte kan påverkas av 
människor utan att de endast kan bemötas via yttre faktorer. Organisationer och kulturer blir 
därmed något som endast kan observeras utifrån (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Denna 
ståndpunkt skiljer sig i dessa frågor gentemot konstruktionismen. Konstruktionismen 
ifrågasätter den objektivistiska synen som menar att organisationer och kulturer inte går att 
påverka och styra. Konstruktionismen menar att sociala aktörer i hög grad påverkar och skapar 
sociala företeelser. Detta kan innebära att sociala ordningar inte är bestämda i organisationer 
och att organisationer är beroende av de individer som ingår i den (Bryman & Bell, 2013, s. 
43). 
 
Denna studie ser till att förstå hur osäker efterfrågan hanteras i olika delar av 
dagligvaruhandelns försörjningskedja samt hur konflikten av svinn och slut-i-hyllan kan 
hanteras. För att öka förståelse, anser vi att dessa ämnen undersöks lämpligast genom att 
intervjua personer med olika arbetsroller i olika delar av försörjningskedjan. Detta för att 
undersöka hur de anser att problematiken hanteras i dagsläget och även hur den skulle kunna 
hanteras framåt. Den ontologiska ståndpunkten blir därmed konstruktionistisk i denna studie 
då vi anser att den icke-statiska synen på verkligheten lämpar sig bättre för att uppfylla studiens 
syfte. Om vi antagit en objektivistisk ståndpunkt anser vi att arbetet skulle bli mer inriktat på 
att iaktta processer, vilket till viss del kommer att ingå i denna studie men snarare än att endast 
observera ämnar vi även att öka förståelsen för varför processerna ser ut som de gör. Genom 
att anta en konstruktionistisk ståndpunkt ser vi att människors uppfattningar tas till vara på. 
Detta blir viktigt då vi ser att anställda inom de olika delarna av försörjningskedjan har stor 
förståelse för de logistiska och hållbara processerna i företagen, både gällande hur de är 
utformade men även varför de ser ut som de gör. Den konstruktionistiska inriktningen hör även 
väl samman med hermeneutiken då de båda metoderna visar på individens påverkan och 
tolkning av samhället (Bryman & Bell, 2013, s. 49–50). Enligt Alvesson & Sköldberg (2008, 
s. 19) är även tolkningsmöjligheter en av de faktorer som är avgörande för god 
samhällsvetenskap.  
 

2.5 Vetenskaplig ansats  
 
I forskning kan teorin få olika betydelser beroende på hur författarna väljer att behandla den. 
Detta beror på om forskarna väljer att anta en deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats (Saunders 
et al., 2012, s. 143–144). Den deduktiva ansatsen innebär att författarna låter teori lägga 
grunden för forskningen. Detta visas genom att hypoteser och teori ofta testas genom insamling 
av data (Saunders et al., 2012, s. 145). Det innebär att datainsamlingen används för att utvärdera 
redan befintlig teori (Saunders et al., 2012, s. 144). I en mer induktiv ansats sker ofta 
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arbetsprocessen vice versa. Empirin får därmed ett större fokus då datainsamlingen används 
för att slutligen generera teori (Saunders et al., 2012, s. 146). 
 
Vanligt är dock att dessa ansatser kombineras (Saunders et al., 2012, s. 146). Då formas en 
abduktiv ansats vilket innebär att existerande teori används men även att ny teori skapas 
(Saunders et al., 2012, s. 144). Vid abduktiva studier pendlar således forskaren mellan 
empiriskt insamlade data och redan kända fakta såsom teorier. Att använda denna ansats 
innebär även att teorin inspirerar till empiriska upptäckter (Fejes & Thornberg, 2015, s. 26). 
 
I denna studie anser vi att en abduktiv ansats representerar hur teori kommer att behandlas. Då 
vi ser till att utgå ifrån befintlig teori gällande bland annat fenomenet Bullwhip-effekten, ger 
detta ett deduktivt inslag i studien. Samtidigt så kommer ett forskningsgap att hanteras då det 
inte finns tidigare studier om förhållandet av svinn och slut-i-hyllan. Således kommer empiri 
få en desto större del i hur dessa ämnen hanteras och vara grunden för nya slutsatser. Detta ger 
därför även inslag av en induktiv ansats till arbetet. Med grund i denna kombination ser vi att 
en abduktiv ansats blir relevant för denna studie och representerar väl hur vi kommer att 
behandla teori i detta arbete.    
 

2.6 Forskningsmetod  
 
En studies forskningsmetod kan klassificeras som kvantitativ eller kvalitativ. Vid användandet 
av en kvantitativ metod ligger fokus på att kunna kvantifiera data vid insamling och analys 
(Bryman & Bell, s. 49). Den kvantitativa metoden undersöker förhållandet mellan variabler, 
dessa variabler mäts ofta numeriskt och analyseras genom statistiska analystekniker (Saunders 
et al., 2012, s. 162). Kvantitativ metod har en deduktiv ansats och teorins relation till 
forskningen är ofta inriktad på teoriprövning och att testa hypoteser. (Bryman & Bell, 2013, s. 
49). Till skillnad från den kvantitativa metoden fokuserar den kvalitativa metoden på ord. Hur 
individer uppfattar och tolkar situationer ligger i fokus (Bryman & Bell, s. 49–50). I denna 
studie blir individens uppfattningar och tolkningar intressanta genom den arbetsroll de 
intervjuade individerna besitter. Ofta har den kvalitativa forskningen en induktiv ansats och 
ämnar bidra med ytterligare perspektiv än vad som finns i befintlig forskning genom 
teorigenerering (Saunders et al., 2012, s. 162). 
 
I denna studie kommer vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Många hävdar att 
kvalitativ forskning kan ge en djup förståelse av sociala fenomen (Ryen, 2004, s. 15). Genom 
att göra en kvalitativ studie öppnar vi upp för tolkning och förståelse av de faktorer som skapar 
den konflikt som beskrivits i inledande kapitel. Genom att få en ökad förståelse för hur 
arbetssätt och aktiviteter i dagligvaruhandelns försörjningskedja bedrivs anser vi att vi kan 
komma närmare sätt att hantera den givna konflikten med en kvalitativ metod. Om vi istället 
skulle använt en kvantitativ metod ser vi att erfarenheter och kännedom om arbetsprocesser i 
försörjningskedjor skulle få en mindre roll i studien. Då vi ser dessa kvalitéer som betydande 
för detta arbete, passar därmed en kvalitativ forskningsmetodik denna studie.  
 

 

  



 
11 

 

2.7 Litteratursökning 
 
Inledningsvis, samt under arbetets gång, har litteratursökning varit en betydande del för att 
skapa en teoretisk referensram. Litteratursökningen har använts för att se vilken relevant 
forskning som finns i nuläget inom studiens huvudområden; hållbar Supply Chain Management 
och osäker efterfrågan. Att göra litteraturgenomgångar är viktigt just för att stärka relevansen 
av det ämne som ska behandlas. Genom att göra en grundlig litteratursökning ökar även 
trovärdigheten av författarna då genomgången visar deras kunskapsnivå inom ämnet (Bryman 
& Bell, 2013, s. 111). 
 
Att noggrant utvärdera befintlig forskning har således hjälpt oss att identifiera vårt angivna 
forskningsgap som även uttryckts i problemformuleringen: “Hur kan höga lagernivåer och 
svinn minskas inom dagligvaruhandelns försörjningskedja utan att det resulterar i slut-i-
hyllan-problematik i färskvarusortimentet?”. Den forskning vi identifierat genom 
litteratursökningen har visat att det finns aktuell forskning inom vardera området av svinn och 
slut-i-hyllan. Vår litteratursökning visar dock att dessa områden inte tidigare kombinerats på 
det sätt som vi ovan beskrivit önskat undersöka. På det sättet har litteratursökningen hjälpt oss 
identifiera ett forskningsgap. 
 
Under litteratursökningen har vi främst använt oss av Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst 
för att sedan fortsätta sökningen i andra databaser såsom Business Source Premier och EBSCO 
Business Source. Att använda elektroniska databaser såsom EBSCO, ger tillgång till 
vetenskapliga artiklar i fulltext (Bryman & Bell, 2013, s. 123). De artiklar som inte gått att nå 
i dess fulla format, har vi valt att inte inkludera i studien. För att säkerställa kvaliteten på de 
källor vi använt har ett kriterium varit att de vetenskapliga artiklarna skall vara fackgranskade 
artiklar, det vill säga artiklar som är “peer rewieved”. Vidare så har vi använt oss av ett antal 
sökord för att hitta litteratur som vi anser vara relevant för denna studie. Att formulera sökorden 
väl har visats viktigt för att hitta de artiklar som önskas i databaserna (Bryman & Bell, 2013, 
s. 125). De sökord vi använt mest är; The Bullwhip effect, waste, Supply Chain Management, 
FMGC, information sharing, information integration, food chain, perishable goods, 
promotions, Newsboy. Dessa sökord har även kombinerats med varandra för att hitta så många 
relevanta artiklar som möjligt. 
 
I den empiriska insamlingen framkom att kampanjer har en stor inverkan på osäker efterfrågan 
inom dagligvaruhandelns försörjningskedja. Då detta visades först i den empiriska 
insamlingen, har därför kampanjer inget eget avsnitt i den teoretiska referensramen och den 
teori som där visats har lagts till och sökts fram efter att vikten av kampanjer konstaterats i 
behandlingen av empirin. Detta förklarar även varför kampanjer inte beskrivits utförligt i 
studiens inledande kapitel även om ämnet senare i studien får en större betydelse. 
 
Vi har även valt att ta hänsyn till artiklar som vi sett använts frekvent av andra forskare. Detta 
har varit till hjälp för att hitta originalkällor av viktiga fenomen samt för att fastställa vilken 
forskning som visats sig betydelsefull. Att söka litteratur på detta sätt har blivit användbart 
främst inom områdena osäker efterfrågan och Bullwhip-effekten. Genom detta arbetssätt har vi 
fått tillgång till Forrester (1958) som beskrev osäker efterfrågans påverkan i försörjningskedjan 
samt Lee et al. (1997) som varit en vanligt förekommande forskare när det kommer till 
fenomenet Bullwhip-effekten. 
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För att ge en mer beskrivande ton av grundläggande begrepp och fenomen har även ett fåtal 
böcker inkluderats i denna studie. Böcker som använts är Modern Logistik (Oskarsson et al., 
2013) samt Logistics & Supply Chain Management (Christopher, 2011). Trots att böcker sällan 
används i hög grad i uppsatsarbeten, har vi valt att inkludera dessa då vi anser att de ger en god 
förståelse för ämnet Supply Chain Management samt enskilda processer i försörjningskedjan. 
Den senare boken, Logistics & Supply Chain Management (Christopher, 2011), har även 
refererats till i flera artiklar och sammanhang vilket vi anser styrker användandet av boken i 
denna uppsats. Med detta i åtanke har vi dock samtidigt sett till att begränsa användningen av 
böcker och givit det största utrymmet till vetenskapliga artiklar för att bibehålla uppsatsens 
teoretiska relevans. 
 

2.8 Källkritik 
 
Kunskap bygger på kunskapskällor. För att värdera dessa källor och dess tillförlitlighet används 
källkritik (Thurén, 2013, s. 4). För att ge trovärdighet till vår studie och dess resultat blir kritisk 
granskning av de källor vi använder därmed viktigt. Det finns fyra principer för källkritik som 
måste uppfyllas för att en källa ska kunna räknas som tillförlitlig. Dessa kriterier är; Äkthet, att 
källan ska vara det den utger sig för att vara. Tidssamband, att källan blir mer trovärdig ju 
kortare tid som gått mellan att en händelse inträffat och att källan berättar om den. Oberoende, 
källan ska själv stå för informationen och inte vara en avskrift eller referat. Tendensfrihet, 
källan ska inte förvränga verkligheten för att gynna personliga, politiska eller ekonomiska 
intressen (Thurén, 2013, s. 7–8). 
 
Vi har förhållit oss till äkthetsprincipen, att en källa ska vara det den utger sig för att vara, 
genom att främst använda oss av fackgranskade vetenskapliga artiklar. Detta anser vi stärker 
trovärdigheten för författarna som skrivit artikeln samt för forskningen som presenteras i den. 
Vi har även förhållit oss till principerna tidssamband och oberoende. Enligt Thurén påverkas 
en källas trovärdighet av hur samtida den är (Thurén, 2013, s. 31). I denna studie används källor 
som ur ett tidsperspektiv kan verka daterade, exempelvis Forresters studie Industrial 
Dynamics: a major breakthrough for decisionmakers från 1958. Då detta är originalkällan till 
vad som händer i försörjningskedjan vid osäker efterfrågan och grunden för begrepp som 
Bullwhip-effekten, ser vi att källan i högsta grad är aktuell trots sin ålder. Detsamma gäller för 
användningen av artikeln The Bullwhip effect in supply chains från Lee et al. (1997). I 
litteraturgenomgången som innefattat Bullwhip-effekten är Lee et al. refererad till i regel 
snarare än undantag. Detta ser vi visar på forskarnas betydande bidrag till forskningsfältet och 
motiverar att vi använder källan i vår studie. Genom att kombinera användandet av 
originalkällor med ny litteratur ser vi att vi uppfyller kriterierna för tidssamband och oberoende. 
Detta då vi tar hänsyn till tidsaspekten genom att främst inkludera relativt nypublicerade 
artiklar samtidigt som vi ser vikten av att gå tillbaka till grundkällor då detta visar på en 
omfattande litteratursökning men även ämnets nutida aktualitet. 
 
För att uppfylla kriteriet om tendensfrihet, att en källa inte ska vara vinklad utifrån yttre 
intressen, har vi minimerat användandet av källor som vi ser kan kopplas till företag och privata 
aktörer. Vi ser därför till att använda oss av källor från statliga myndigheter och fackgranskade 
vetenskapliga artiklar i så hög grad som möjligt. Vår studie är geografiskt avgränsad till 
Sverige, dock består majoriteten av de källor som används i den teoretiska referensramen av 
forskning från andra länder. Detta beror på avsaknaden av forskning riktad mot Sverige inom 
de valda områdena. Även om vi gärna sett forskning utförd i Sverige ser vi ändå att de studier 
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som använts som väl tillämpbara. Detta då exempelvis Bullwhip-effekten och färskvarors 
karaktär inte förändras över geografiska gränser. Dessutom har många teorier givit ett generellt 
bidrag till respektive område snarare än bidrag anpassade mot specifika länders eller områdens 
marknader.   
 

2.9 Teorival 
 
För att bättre kunna undersöka och skapa en uppfattning om det ämne som ska studeras, är 
teorier betydande för arbetet. Att ta hjälp av teorier gör därmed det enklare att tolka och förstå 
sociala företeelser (Holme & Solvang, 1997, s. 50). Detta visar sig i denna abduktiva uppsats 
genom de teoretiska ämnesområden vi valt att basera uppsatsen på tillsammans med empiriska 
inslag. I stora drag berörs således ämnen kopplade till vår problemformulering “Hur kan höga 
lagernivåer och svinn minskas inom dagligvaruhandelns försörjningskedja utan att det 
resulterar i slut-i-hyllan-problematik i färskvarusortimentet?”. 
 
Som problemformuleringen visar så är det större perspektivet i denna uppsats hur man på ett 
hållbart sätt kan hantera supply chains vilket även är det forskningsområde som uppsatsen 
ämnar att ge ett bidrag till. Teoretisk kallas området för Sustainable Supply Chain Management 
vilket berörs i den teoretiska referensramen. Litteratursökningen visar att det finns forskning 
inom detta område, dock inte gällande dagligvaruhandelns färskvarusortiment och hur detta 
hanteras genom försörjningskedjan när aktörerna inte vet hur stor den verkliga efterfrågan är. 
Det har därmed blivit betydande för denna studie att djupare skapa en förståelse för osäker 
efterfrågan, ett av uppsatsens huvudfokus. Detta har gjorts genom artiklar och modeller som 
visats sig väl använda i annan litteratur. Vi har använt oss av en klassisk modell, The Bullwhip-
effect skriven av Lee et al. (1997) och vi har även inkluderat författaren Forrester (1958) som 
varit betydande för forskning inom osäker efterfrågans påverkan. 
 
För att visa på den konflikt vi identifierat mellan lagerhållning och slut-i-hyllan av färskvaror, 
har den teoretiska kopplingen till The Newsboy problem, varit betydande. Denna modell har 
varit ett sätt att ge problematiken med färskvaror en teoretisk förankring. Då denna modell 
endast belyser problematiken har vi även ansett det viktigt att skapa en djupare teoretisk 
förståelse för ämnena svinn och slut-i-hyllan. Detta grundar sig i att vi anser att ämnena i sig 
har viktig teori som behöver belysas för att visa på den angivna konflikten. 
 
Utifrån dessa reflektioner har vi i nästkommande kapitel, den teoretiska referensramen, valt att 
presentera de teoretiska ämnena i följande ordning; Supply Chain Management, 
Dagligvaruhandelns försörjningskedja, Osäker efterfrågan, Bullwhip-effekten, Konflikten 
(The Newsboy problem), Slut-i-hyllan och slutligen Svinn. Denna följd har använts för att 
skapa en djupare förståelse om de olika ämnena och för att ge läsaren en logisk och pedagogisk 
följd av den teoretiska referensramen. 
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3.0 Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel om studiens teoretiska referensram, redovisas den forskning och litteratur som 
legat till grund för studien. Detta innefattar en fördjupning i ämnena; Supply Chain 
Management, Dagligvaruhandelns försörjningskedja, Osäker efterfrågan, Bullwhip-effekten 
samt de båda delarna i den diskuterade konflikten mellan Slut-i-hyllan och Svinn. Denna 
teoretiska referensram tillsammans med studien empiriska avsnitt, kommer sedan ligga till 
grund för den analys och de slutsatser som avslutar arbetet. 
 

3.1 Supply Chain Management 
 
Som tidigare nämnt i introduktionsavsnittet, definieras Supply Chain Management som 
styrning och planering av hela logistikkedjan, från råvara till konsument där flera aktörer är 
inblandade i olika delar av processen (Oskarsson et al., 2013, s. 308). Syftet med Supply Chain 
Management är att integrera samtliga aktörer i försörjningskedjan för att uppnå konkurrenskraft 
genom kostnadsfördelar och den höga service som Supply Chain Management kan ge 
(Christopher, 2011, s. 9). Dagligvaruhandelns försörjningskedja består av flera aktörer. Dessa 
innefattar primärproduktion (jordbruk), producenter, grossister och butiker (Naturvårdsverket, 
2011, s. 6). I denna studie kommer endast den senare delen av försörjningskedjan behandlas, 
alltså produktion, distribution i form av grossister, och butiker. Då dessa olika aktörer verkar 
genom hela försörjningskedjan, finns det vissa huvudaktiviteter som förekommer hos varje 
aktör. Huvudaktiviteter som förekommer i samtliga delar av försörjningskedjan är processer 
och aktiviteter såsom att hålla lager, transportera varor och hantera material (Oskarsson et al., 
2013, s. 53). Dessa aktiviteter representerar således det fysiska flödet i en försörjningskedja 
vilket innebär det material och de processer som rör sig framåt i försörjningskedjan (se Figur 
1).  
 
Integrering mellan samtliga parter är viktigt för att uppnå en effektiv försörjningskedja 
(Christopher, 2011, s. 9). För att möjliggöra integreringen är informationsdelning viktig. Utan 
att dela information om exempelvis försäljning och finansiella uppgifter menar många aktörer 
att det inte går att uppnå en effektiv försörjningskedja (Bian et al., 2016, s. 82–83). Andra 
menar att information är ett sätt att se till kundens behov genom att ta information från 
marknaden, bakåt i ledet till leverantörerna (Christopher, 2011, s. 12). Det icke-fysiska flödet 
som består av information visas nedan i Figur 1. Informationsflödet går från butikerna bakåt i 
försörjningskedjan medan materialflödet går från producenterna till grossisterna och butikerna. 
I denna studie består materialflödet av färdiga färskvaruprodukter.  
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Figur 1.  Informations- & materialflöde (egen illustration) 

 
Ett tillfälle när aktörerna i försörjningskedjan delar information är vid orderläggning. Processen 
av orderläggning binder således samman de olika aktörerna i försörjningskedjan. Det vill säga 
att aktörer såsom producenter och grossister integreras med varandra då de byter information 
(Oskarsson et al., 2013, s. 55). Orderläggningsprocessen startar med att en aktör identifierar 
sitt behov av en vara och jämför detta med sitt nuvarande lager av produkten. Utifrån dessa 
uppgifter lägger aktören sedan en order till sin leverantör, det vill säga till bakomvarande led i 
försörjningskedjan (Oskarsson et al., 2013, s. 56). Dessa aktiviteter fortsätter således bakåt i 
kedjan då leverantören i sin tur beställer produkter eller komponenter från en annan aktör. Att 
förstå denna process blir av stor vikt i denna studie då osäker efterfrågan hör samman med hur 
aktörer i försörjningskedjan väljer att beställa och lagerhålla produkter. 
 
För att orderprocessen ska ske effektivt genom försörjningskedjan är det viktigt att rätt 
information delas (Oskarsson et al., 2013, s. 101). Information som anses viktig att dela kan 
bland annat vara lagersaldon samt Point of Sales-data. Lagersaldon är viktiga att dela för att 
leverantören ska kunna planera beställningar eller produktion efter kundens lager genom att få 
en bättre uppfattning om när nästa order kan tänkas komma. Point of Sales-data innebär att 
information om försäljning skickas till leverantör direkt vid säljögonblicket i butik (Oskarsson 
et al., 2013, s. 102). Att dela information korrekt blir således en förutsättning för att 
försörjningskedjan ska fungera effektivt (Oskarsson et al., 2013, s. 201). Även om teorin 
beskriver informationsdelning som viktigt, visas det inte hur väl och i vilken utsträckning 
denna delning genomförs i praktiken. Att jämföra det teoretiska bidraget gentemot empirisk 
insamlad data blir således intressant för att se om aktörer inom dagligvaruhandelns 
försörjningskedja arbetar med effektivisering genom informationsdelning. 
 
På senare år har uppmärksamhet inte enbart givits åt att effektivisera försörjningskedjor, de 
skall även vara hållbara ur flera aspekter. Detta kallas “sustainble supplychain management” 
och har definierats av Seuring et. al som att i hantering av material- och informationsflöden, 
såväl som i samarbete mellan företag inom försörjningskedjan, skall hänsyn tas till att uppfylla 
målen för samtliga hållbarhetsområden. Dessa innefattas av ekonomiska, miljömässiga och 
sociala mål som ska uppfyllas, såväl som att hänsyn ska tas till övriga intressenter (Seuring et. 
al, 2008, s. 1545).  Som Morali & Searcy (2013, s. 635) menar, har de senare årtiondens trend 
mot hållbarhet givit påverkan på företags försörjningskedjor. Att arbeta hållbart har författarna 
definierat som; utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa på nästa generations 
möjligheter att möta deras behov (Morali & Searcy, 2013, s. 636). Hållbart arbete betyder 
således att anta utmaningar gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer vilket 
innebär att integrera hållbara aktiviteter i försörjningskedjor (Morali & Searcy, 2013, s. 652). 
I arbetet med sustainable supply chain management innefattas hållbara aktiviteter mellan 
samtliga delar av försörjningskedjan, från inköp till produktion och distribution av varor 
(Dubey, et al., 2017, s.1120). Beroende på aktör och bransch skiljer sig dessa aktiviteter åt. För 



 
16 

 

en tillverkande aktör kan detta innebära att minimera en produkts påverkan på miljön genom 
att ta hänsyn till hur produkten designas, att den kan återanvändas och slutligen återvinnas 
(Linton et al., 2007, s. 1078–1079). Inom forskningsområdet Sustainable supply chain 
management nämns aktiviteter som svinnminimering, avfalls- och lagerhantering samt 
logistikoptimering genom exempelvis att minska utsläpp från transporter med hjälp av 
miljövänligare bränsle och bättre fyllnadsgrad i transporter, som viktiga för att skapa hållbara 
försörjningskedjor (Dubey, et al., 2017,s. 1120-1121). Arbete mot mer hållbara aktiviteter har 
sina utmaningar. Främst lyfts farhågor för att kostnaderna ska öka. Den tidigare forskningen 
som gjorts kring detta kan sammanfattas med att det måste vara ekonomiskt lönsamt att bedriva 
hållbarhetsarbete (Abbasi & Nilsson, 2012, s. 525).  
 
Ett centralt koncept som används gällande hållbara försörjningskedjor, är begreppet Triple 
Bottom Line, TBL. Begreppet delar in hållbarhetsfrågor i de tre grundläggande delarna; miljö, 
ekonomi och sociala faktorer. Dessa delar används som mätvärden för att se över hur väl ett 
företag utför hållbarhetsarbete (Ahi & Searcy, 2015, s. 2884). Att arbeta med TBL blir således 
ett sätt för aktörer att visa för sina intressenter, att miljö- och sociala frågor tas i beaktning. 
Detta kan skapa fördelar såsom god uppmärksamhet från kunden samt en konkurrenskraft 
gentemot andra företag (De Giovani, 2010, 266). 
 
För att göra samtliga delar av TBL hållbara, krävs en integration av försörjningskedjan (De 
Giovani, 2010, s. 281). Den främsta effekten på TBL ges av interna arbeten, såsom inköp. 
Effekt på TBL ges dock även genom externa åtgärder, såsom samarbete med leverantörer. 
Samarbete mellan aktörer, det vill säga externa åtgärder, ger dock främst effekt på de 
miljömässiga- och sociala delarna av TBL. För att en god ekonomisk effekt ska ges av 
hållbarhetsarbete måste dessa aktiviteter även ske internt i företaget (De Giovani, 2010, s. 285). 
Som nämnt visar konceptet TBL att arbete med hållbarhet inte endast behöver innebära 
kostnader, det kan även leda till lönsamhet (Gimenez et al., 2012, s. 151). Genom att införa 
hållbara arbeten såsom att designa produkter hållbart, se över produktens livscykel kan 
samtliga delar av TBL; miljö, ekonomi och sociala faktorer, gynnas (Gimenez er al., 2012, s. 
149). Att använda TBL som en referensram för hur och varför aktörer väljer att arbeta hållbart, 
kan ge ett bidrag till insamlad teori. Som teorin visar, finns det såväl ekonomiska som hållbara 
incitament för arbete mot hållbara försörjningskedjor. Vilka incitament som främst driver 
aktörerna i praktiken och vilka aktiviteter som faktiskt genomförs kan därmed undersökas 
närmare. TBL och teori kring hållbarhet kommer därmed användas för att jämföra de teoretiska 
incitamenten och aktiviteterna gentemot vad som arbetas med i praktiken.  
 

3.2 Dagligvaruhandelns försörjningskedja 
 
Dagligvaruhandelns försörjningskedja består av flera aktörer. Dessa innefattar 
primärproduktion (jordbruk), producenter, grossister och butiker (Naturvårdsverket, 2011, s. 
6). I denna uppsats kommer endast de senare aktörerna i försörjningskedjan att behandlas, det 
vill säga producenter, grossister och butiker. Denna avgränsning görs för att den teoretiska 
kopplingen till områdena slut-i-hyllan och svinn, är mer applicerbar på färdiga produkter, vilket 
är det vi är intresserade av att studera. På grund av detta blir det inte relevant att behandla 
primärproduktion. 
 
Dagligvaruhandeln och dess försörjningskedja är komplex på grund av det stora antalet artiklar 
och leverantörer som ingår i kedjan (Fernie & McKinnon, 2003, s. 162). Tillgänglighet av ett 
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brett sortiment är viktigt för att kunna tillgodose kundernas behov och erbjuda en hög 
kundservice (Mbhele & Phiri, 2014, s. 570). Efterfrågan på varor i dagligvaruhandeln är ofta 
varierande och osäker, vilket har resulterat i att stora lager byggts upp genom hela kedjan för 
att inte riskera att varorna tar slut (Lee et al., 1997, s. 94). På grund av variation i varornas 
egenskaper och möjlighet för lagerhållning, är lösningen med att bygga upp lager inte möjlig 
att applicera på alla varukategorier som ingår i dagligvaruhandelns sortiment (Mirzaei & Seifi, 
2015, s. 213). Det tydligaste exemplet på varor som har en begränsad lagringstid är färskvaror 
(Feng et al., 2017, s. 12). 
 
Färskvaror klassificeras som produkter med ett bestämt bäst-före-datum varpå produkten inte 
är rekommenderad att bruka efter detta datum. Typiska färskvaror är kött, mejeriprodukter samt 
frukt och grönt (Mirzaei & Seifi, 2015, s. 213). Forskning visar att färskvaror är känsliga på så 
vis att efterfrågan på produkterna sjunker drastiskt när varans bäst-före-datum börjar närma 
sig. Det är därmed viktigt att tillhandahålla färskvaror som har god tidsmarginal tills dess bäst-
före-datum men även se till att det finns tillräckliga lager. Om detta inte görs, minskas 
efterfrågan från kunderna (Feng et al., 2017, s. 12). Då färskvarors möjliga försäljningsdagar 
är begränsade på grund av kortare hållbarhetstid än vad andra produkter har, ökar kravet på 
kortare ledtider för att maximera antal dagar på hyllan där varan finns tillgänglig för 
försäljning. Kravet på kort ledtid har resulterat i att färskvaror ofta levereras direkt från 
producenter till butiker, alternativt finns krav på att lagringstiden hos grossister skall vara kort 
(van Woensel et al., 2007, s. 705). Hanteringen av färskvaror har visats vara en viktig faktor 
för en konkurrenskraftig försörjningskedja inom dagligvarubranschen. Att beställa rätt 
kvantiteter är betydande för att kunna öka lönsamheten i dagligvaruhandelns försörjningskedja 
(Feng et al., 2017, s. 11). En problematik med dessa produkter är dock att de inte är anpassade 
för lång lagerhållning då detta leder till försämrad kvalitet och även svinn (Feng et al., 2017, s. 
12). Denna teoretiska förankring stärker det faktum att färskvaror är komplexa produkter som 
kräver speciell planering och hantering i försörjningskedjan. Det talar därmed för behovet av 
djupare studier inom ämnet, som i detta fall, hur färskvaror skall hanteras för att minska svinn 
utan att riskera slut-i-hyllan.  
 
ECR, Efficient Consumer Response, är ett initiativ som startades av aktörer inom branschen 
med målet att öka effektiviteten genom hela dagligvaruhandelns försörjningskedja. 
Effektiviteten ökas genom samarbete mellan aktörerna och informationsteknologi (King & 
Phumpiu, 1996, s. 1181). Ett exempel på en ECR aktivitet är att dela information för att kunna 
göra bättre prognoser och optimera planeringen inom kedjan (Fernie & McKinnon, 2003, s. 
163). Initiativet syftar således till att föra samman samtliga aktörer inom försörjningskedjan, 
det vill säga producenter, grossister och butiker (King & Phumpiu, 1996, s. 1181). Som även 
nämnt i tidigare avsnitt, visar forskning på vikten av informationsdelning inom 
dagligvaruhandelns försörjningskedja. Då vi tidigare noterat att färskvaror kräver en speciell 
hantering och planering, blir det därmed av intresse att i praktiken undersöka om 
informationsdelning används för att effektivisera färskvarors flöde.  
 

3.3 Osäker efterfrågan 
 
Osäker efterfrågan innebär att aktörerna i försörjningskedjan inte vet hur mycket som kommer 
att efterfrågas av kund, eller nästkommande led i kedjan vilket medför konsekvenser. När 
aktörerna inte vet hur stor efterfrågan är blir det därmed svårt att effektivisera produktion och 
orderläggning när de måste planera för en efterfrågan som är osäker (Chen & Xu, 2001, s. 524). 
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Varför den osäkra efterfrågan uppstår beror på olika variabler. Som nämnt av Yang & Fung 
(2014, s. 835) blir efterfrågan osäker när inkommande beställda orderkvantiteter varierar och 
aktörerna inte kan förutspå hur stor nästa order kommer att bli. Christopher (2011, s. 89) menar 
att den osäkra efterfrågan beror på svängningar i marknaden såväl som kampanjer och 
lanseringar då detta ökar efterfrågan. Christopher (2011, s. 155) menar att den verkliga 
kostnaden för kampanjer består av ett flertal poster vilket är av intresse för dagligvaruhandeln 
då kampanjer är vanligt förekommande i branschen. Det uppstår bland annat förlorade intäkter 
då varan säljs till ett lägre pris. Detta kan innebära att den ordinarie volym som säljs till 
kampanjpris medför förlorade intäkter då mindre vinst än normalt ges av artiklarna. Det finns 
även risk för att aktörer “bunkrar” och köper till kampanjpriset för att sälja efter 
kampanjperioden. Kampanjer ökar även risken för den så kallade Bullwhip-effekten genom 
försörjningskedjan. Detta då små förändringar i efterfrågan kan leda till stora konsekvenser 
längst med försörjningskedjan. Christopher (2011, s. 155) exemplifierar hur detta kan se om 
en grossist alltid arbetar utifrån att ha varor motsvarande tre veckors efterfrågan i lager. Om då 
kampanjveckan gjort att efterfrågan ökat från 100 stycken till 110 stycken kommer grossisten 
därmed beställa 110*3 = 330 stycken. Om då efterfrågan efter kampanjen återgår till det 
normala kommer det få konsekvensen att grossisten har för mycket varor i lager, som i sin tur 
kan leda till svängningar vid nästa ordertillfälle om grossisten lägger en mindre order till 
bakomvarande led på grund av de varor som finns kvar i lager.  
 
I en studie av van Donselaar et al. (2016, s. 65) studeras kampanjers påverkan på försäljningen 
av färskvaror. I studien observeras att en färskvara som studerats sålde fjorton gånger mer 
under en kampanjvecka än under en vecka då varan såldes till ordinarie pris. Varans hållbarhet 
var begränsad till i genomsnitt tio dagar och ett resultat av studien var att kunderna 
substituerade färskvaror, och valde den prissänkta kampanjvaran framför en liknande produkt. 
Då varans hållbarhet var begränsad var den ökade försäljningen inte ett resultat av att kunder 
“bunkrar” varan för senare konsumtion. Det som i studien visade sig vara avgörande för 
kampanjers framgång och effekt på försäljningen var just kundernas vilja att välja ett billigare 
substitut under kampanjer.  
 
När efterfrågan är osäker blir det således svårt att få produktion och orderkvantiteter att 
överensstämma med vad som faktiskt efterfrågas. I perioder kommer därför aktörer i 
försörjningskedjan att beställa mer eller mindre än vad som efterfrågas vilket resulterar i lager 
alternativt slut-i-hyllan. Perioder av lagerkostnader eller försäljningsförlust kommer att uppstå 
på grund av att aktörerna inte vet vilken mängd som kommer efterfrågas (Yang & Fung, 2014, 
s. 835–836). Den osäkra efterfrågan påverkar därmed lönsamheten för såväl butiksägare såsom 
leverantörer (Giri & Bardhan, 2015, s. 5080). 
 
Giri & Bardhan (2015, s. 5077) menar att en hög osäkerhet av efterfrågan ger incitament för 
återförsäljare att öka deras orderkvantiteter. Detta stämmer väl överens med Chaturvedi & 
Martinez-de-Albéniz (2016, s. 77) som menar att lagerhållning av produkter ofta används för 
att möta den osäkra efterfrågan. Dagligvarubranschen präglas av hög osäkerhet i efterfrågan 
vilket har hanterats genom höga lagernivåer (Lee et al., 1997, s. 93). Som tidigare nämnt är det 
dock inte möjligt att lagerhålla samtliga delar av dagligvaruhandelns sortiment. Detta gäller 
främst färskvarusortimentet då dessa produkter inte går att lagerhålla längre perioder utan att 
det riskerar att resultera i svinn eller försämring av kvalitet (Mirzaei & Selfi, 2015, s. 213). 
 
Då osäker efterfrågan kan orsaka förluster för samtliga aktörer i försörjningskedjan, är 
hantering av osäker efterfrågan en viktig fråga (Chen & Xu, 2011, s. 524). Ett sätt att hantera 
osäker efterfrågan är genom prognostisering (Tratar, 2010, s. 173). Ofta baseras dessa 
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prognoser på historiska data och lagernivåer (Bartezzaghi et al., 1999, s. 499). Antagandet blir 
således att tidigare konsumtionsmönster bör vara liknande nutida konsumtionsmönster. Andra 
menar att informationsdelning är en viktig faktor för att hantera osäker efterfrågan och 
bibehålla en effektiv försörjningskedja (Lee et al., 2000, s. 640). Genom informationsdelning 
kan aktörerna få en bättre bild av vad efterfrågan faktiskt är. Som visat av Lee et al. (2000, s. 
640) kan informationsdelning bidra till lägre kostnader för poster som lagerhållning och 
därmed minska storleken på de säkerhetslager som ofta byggs upp. Lyckad 
informationsdelning har tidigare bestått av Point of Sales-data (Lee et al., 2000, s. 626), vilket 
innebär försäljningsdata från butik skickas direkt från kassan till leverantören (Oskarsson et 
al., 2013, s. 102). Målet med informationsdelning mellan aktörerna i försörjningskedjan blir 
således att få utbud att överensstämma med efterfrågan. 
 
Vad ovanstående teori visar är att hantering av osäker efterfrågan är ett vågspel mellan 
lagerhållning och brist gentemot nästföljande led i försörjningskedjan. Båda alternativen 
innebär kostnader vilka kan minskas genom en klarare bild av efterfrågan. Som forskning visar, 
kan en tydligare bild av efterfrågan skapas genom informationsdelning. Även om variationer 
fortfarande kvarstår i efterfrågan på grund av kampanjer och liknande, kan information skapa 
en bättre uppfattning om efterfrågan genom försörjningskedjan. Med grund i detta kan vi skapa 
oss en bild av om och hur prognostisering och informationssystem används i dagsläget för att 
hantera osäker efterfrågan i färskvarornas försörjningskedja. 
 

3.4 Bullwhip-effekten 
 
Snärtar man till med en piska blir effekten av rörelsen större ju längre ner på piskan, och därmed 
bort från källan till rörelsen, man kommer. På samma sätt kan små förändringar i verklig 
efterfrågan resultera i att Bullwhip-effekten uppstår i en försörjningskedja (Makui & Madadi, 
2007, s. 39). Grunden för vad som i aktuell forskning kallas Bullwhip-effekten lades av 
systemforskaren och professorn Jay W. Forrester. Genom simulering av ett företags 
produktion, distribution och försäljningskanaler visar Forrester på hur en liten förändring i 
efterfrågan orsakar stora variationer och förändringar i hur efterfrågan uppfattas bakåt i ledet 
(Forrester, 1958). Bullwhip-effekten är således ett fenomen där efterfrågan förvrängts så att 
aktörer bakåt i kedjan uppfattar en liten förändring i verklig efterfrågan som betydligt större än 
vad den faktiskt är. Hur denna effekt gör sig uttryck, illustreras i Figur 2 nedan och förklaras 
mer utförligt i nästkommande stycke.  
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Figur 2.  Illustration av Bullwhip-effekten (egen illustration) 
 
 
En orsak till att efterfrågan förvrängs, och Bullwhip-effekten uppstår, är att aktörerna i kedjan 
uppdaterar sina prognoser utan att dela information om orsaken till detta. Om efterfrågan på en 
vara ökar under en period kommer butiken öka sin prognos för framtida försäljning och lägga 
en större order än vad de tidigare prognostiserat för. Den större ordern är resultatet av att den 
ökade försäljningen tömt lagret så butiken vill fylla upp till den lagernivå man önskar att ha 
men även för att möta en högre framtida efterfrågan (Lee et. al., 2004, s. 1877). Ordern till 
bakomvarande led är därmed större än bara den ökade försäljningen då man även vill fylla upp 
lagret. Den förändrade efterfrågan från kunderna illustreras av att linjen i figuren stiger (se 
Figur 2). När orders inte överensstämmer med försäljning till kund sprids således en felaktig 
bild till bakomvarande led i kedjan om den verkliga efterfrågan. Den felaktiga bilden är ett 
resultat av de order som läggs agerar som information om efterfrågan (Lee et. al., 2004, s. 
1875).  
Som beskrivits ovan kan den större ordern även bestå av att aktören önskar att fylla upp sitt 
lager till önskad nivå och består därmed inte endast av ökad efterfrågan från kunder.  Detta 
orsakar förvrängningen av efterfrågan om bakomvarande aktör endast utgår från inkomna 
orders i sina order- eller produktionsbeslut. Om bakomvarande led då uppfattat efterfrågan som 
större än vad den faktiskt är, ökar de sina prognoser och beställningar. Om det då visar sig att 
ökningen i efterfrågan endast var tillfällig kommer det leda till att nästa order från 
framåtvarande led kommer minska, vilket i sin tur för med sig att aktören som producerat eller 
beställt utifrån en för hög uppskattning av efterfrågan, står med lager. Nästa gång produktions- 
eller inköpsorder läggs kommer aktören minska beställd kvantitet då denne redan har en del 
produkter i lager. Detta illustreras av att linjen i figuren går nedåt (Se Figur 2). 
Bakomvarande led i kedjan tappar i och med förvrängningen av efterfrågan uppfattningen om 
hur efterfrågan verkligen ser ut i butikerna (Lee et. al., 2004, s. 1879). Att aktörerna i kedjan 
prognostiserar efterfrågan utifrån dess kunders historiska köpbeteenden för att sedan justera 
prognosen utifrån variationer i efterfrågan (Sucky, 2009, s. 313), samt dåligt fungerande 
informationsflöde (Makui & Madadi, 2007, s. 36) är två av de främsta orsakerna till att 
Bullwhip-effekten uppstår i en försörjningskedja. 
 
Simuleringar kan användas för att se vilka effekter exempelvis ökad försäljning får på samtliga 
delar i kedjan (Forrester, 1958, s. 42). Ett väl använt exempel är The Beer Game som beskrivits 
i det inledande kapitlet. The Beer Game används för att visa hur brist på information mellan 
aktörer orsakar osäkerhet i efterfrågan (Sarac et al., 2010, s. 82). Som ett sätt att hantera den 
osäkra efterfrågan byggs ofta höga lager upp genom hela kedjan (Sucky, 2009, s. 313). De höga 
lagren är en typisk konsekvens av Bullwhip-effekten men enligt Lee et al., (2004, s. 1875) kan 
den förvrängda uppfattningen om efterfrågan även resultera i att aktörer bakåt i kedjan fattar 
felaktiga beslut gällande lagernivåer och produktionsplanering då de grundat besluten på 
felaktig information (Lee et al., 2004, s. 1875). Problematiken som kommer av Bullwhip-
effekten och förvrängd information om efterfrågan kan hanteras genom effektivare 
informationsdelning mellan aktörerna. Lee et al. (2004, s. 1883) menar att denna hantering av 
Bullwhip-effekten kan ske genom att ge tillverkarna tillgång till försäljningsdata från butik, 
såsom Point of Sales data, POS. Genom att förbättra informationsflödet i försörjningskedjan 
kan Bullwhip-effekten därmed motverkas. 
I denna studie blir det av intresse att undersöka huruvida en Bullwhip-effekt existerar inom 
dagligvaruhandelns försörjningskedja då det som visat ovan, finns förutsättningar för detta 
eftersom att dagligvaruhandeln teoretiskt visats vara en bransch med hög osäkerhet i 
efterfrågan. Det teoretiska området Bullwhip-effekten blir även av relevans för den 
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informationsdelning som diskuteras. Som teorin menar, kan informationsdelning minska 
effekten. Att därmed undersöka hur informationsdelning används i praktiken blir relevant för 
att undersöka en eventuell Bullwhip-effekt och även för att undersöka hantering av osäker 
efterfrågan. 
 

3.5 Konflikten 
 
Inom dagligvaruhandelns försörjningskedja visas en problematik kring hanteringen av osäker 
efterfrågan gällande färskvaror. För stora beställningar av färskvaror leder till lager vilket kan 
resultera i svinn, samtidigt som för små beställningar resulterar i slut-i-hyllan och därmed även 
en försäljningsförlust när efterfrågan inte kan mötas. Vi har därmed identifierat en problematik 
gällande hantering av färskvarors osäkra efterfrågan. 
 
Inom teorin förklaras grunderna för en liknande problematik genom The Newsboy problem. 
The Newsboy problem exemplifierar konsekvenserna av osäker efterfrågan gällande 
dagstidningar, en färskvara som inte efterfrågas efter den dag tidningen publicerats. I exemplet 
måste aktören köpa sitt lager av tidningar innan denne vet den faktiska efterfrågan. Aktören vet 
således med säkerhet hur många tidningar som kommer säljas och därmed efterfrågas. 
Konsekvensen av den osäkra efterfrågan blir att aktörens uppskattning antingen kommer 
understiga efterfrågan och därmed kommer en brist av tidningar skapas. Alternativet är att 
aktörens uppskattning överstiger efterfrågan, vilket resulterar i att lager av tidningar skapas. 
Båda alternativen skapar ekonomiska konsekvenser för aktören. Antingen skapas en 
försäljningsförlust då fler tidningar kunnat säljas om det funnits i lager, eller så skapas en 
kostnad av svinn för de tidningar som köptes in men var tvungna att slängas på grund av 
inkurans (Lippman & McCardle, 1997, s. 54). 
 
Ofta används The Newsboy problem med syfte att hitta en optimal orderkvantitet för att 
minimera kostnader och öka intäkter. Exemplet och problematiken riktar sig till färskvaror av 
olika slag (Xu & Hu, 2012, s. 924), såsom dagstidningar vilka blir inkuranta och inte 
eftertraktade efter den dag de publiceras. Den teoretiska modellen The Newsboy problem, talar 
således för hantering av lager och hur detta bör göras på bästa sätt gällande orderkvantiteter 
(Chen & Ho, 2011, s. 169). Även om denna uppsats inte ser till att behandla optimala 
orderkvantiteter, blir teorin The Newsboy problem fortfarande betydande. Vi ser att The 
Newsboy problem kan användas som en teoretisk koppling till den konflikt vi identifierat i 
dagligvaruhandelns färskvarusortiment. Då ingen aktör i försörjningskedjan vet den faktiska 
efterfrågan från kund, måste produktion, grossister samt butiker, producera och beställa 
produkter innan de vet hur stor mängd färskvaror som behövs. En avvägning mellan 
försäljningsförlust och svinnkostnader blir därmed påtaglig. Denna avvägning och den konflikt 
som uppstår i och med de ekonomiska samt hållbara incitamenten, kan även benämnas som en 
målkonflikt. En målkonflikt uppstår när fler än ett mål finns uppsatt och uppfyllandet av ett 
mål sker på bekostnad av ett annat. Målkonflikter uppstår ofta när resurserna som krävs för att 
uppfylla målen är begränsade. Därmed måste något av de uppsatta målen få högre prioritet då 
resurserna inte räcker för att uppnå samtliga mål (Cheng et al., 2007, s. 222). I denna studie 
innefattar målkonflikten svinn och slut-i-hyllan. Det finns således både ekonomiska mål och 
hållbarhetsmål att uppfylla. Nedan följer en fördjupning av konfliktens två delar. Genom att 
presentera dessa ges en större förståelse för varför och hur detta är en problematik i 
dagligvarubranschens försörjningskedja. 
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3.6 Slut-i-hyllan 
 
En konsekvens av osäker efterfrågan i försörjningskedjan är att brist kan uppstå. Brist, eller 
med andra ord, slut-i-hyllan uppstår när aktörer i försörjningskedjan har beställt för lite 
produkter än vad som visar sig efterfrågas (Yang & Fung, 2014, s. 835–836). När kunden 
ämnar köpa en vara som inte finns tillgänglig, uppstår slut-i-hyllan (Aastrup & Kotzab, 2010, 
s. 147). 
 
Slut-i-hyllan problematiken har visats sig viktig under många årtionden i forskning (Aastrup 
& Kotzab, 2010, s. 148). Problematiken ger påtagliga konsekvenser då den bland annat visats 
sig ha påverkan på aktörers kundservice (ECR, u.å., s. 9). Detta beror på att missnöje skapas 
när kunder inte har möjlighet att köpa den vara de planerat för (Aastrup & Kotzab, 2010, s. 
148). Slut-i-hyllan får även ekonomiska konsekvenser för aktörerna i form av en 
försäljningsförlust då kunder väljer att avstå orders eller att de helt enkelt inte kan köpa 
produkten då den är slut (Anderson et al., 2006, s. 1751). Forskning visar att det främst är 
leverantörerna som drabbas ekonomiskt av denna problematik. Då butikerna fortfarande 
gynnas om kunder väljer att köpa substitut när den tilltänkta varan tagit slut, får de fortfarande 
en vinning av kunden (Stüttgen et al., 2016, s. 2). För leverantörerna har det visats att den 
potentiella försäljningen nästan kan halveras på grund av slut-i-hyllan (Stüttgen et al., 2016, s. 
25). Leverantörer drabbas således mer ekonomiskt av slut-i-hyllan än vad butiker gör (Stüttgen 
et al., 2016, s. 2). Samtidigt visar studier även att vissa kunder byter butik vid slut-i-hyllan för 
att kunna köpa den varan som de önskat (ECR, u.å., s. 6). Då slut-i-hyllan medför 
försäljningsförluster samt missnöjda kunder, är det således relevant att lösa problematiken. 
Genom att förbättra prognoserna över efterfrågan kan problemet av slut-i-hyllan minskas 
(Huang et al., 2014, s. 746). 
 
Gällande färskvaror är slut-i-hyllan en förekommande problematik. Då färskvaror är svåra att 
lagerhålla på grund av deras snäva bäst-före-datum är det komplicerat att öka lagerhållningen 
av varorna. Samtidigt är det för producenterna ofördelaktigt om de senare leden köpt in för 
liten mängd färskvaror då kunder tenderar att köpa substitut till produkterna om den tilltänkta 
färskvaran inte finns tillgänglig (Aastrup & Kotzab, 2010, s. 159). Som Aastrup & Kotzab 
(2010, s. 150, 152) uttrycker, tenderar kunder att till större grad köpa substitut till färskvaror 
än vad de skulle göra till andra produkter. Detta visar därmed att den ekonomiska förlust som 
diskuterats ovan, bör vara högst tillämpbar på aktörer som verkar inom dagligvaruhandelns 
försörjningskedja och därmed hanterar färskvaror. 
 

3.7 Svinn                                                                   
                                                                                    
Lika väl som osäker efterfrågan visats sig kunna resultera i slut-i-hyllan, så kan osäker 
efterfrågan även resultera i lagerhållning och risk för svinn. Att aktörer i perioder måste hantera 
lager och dess kostnader visar på en överskattning av efterfrågan (Yang & Fung, 2014, s. 835–
836). Lager skapas därmed när aktörer uppskattat efterfrågan av en produkt som större än vad 
den senare resulterade till att bli (Lippman & McCardle, 1997, s. 54). För varor som går att 
lagerhålla fungerar det att bygga dessa säkerhetslager för att kunna tillgodose kunders 
efterfrågan och inte riskera brist. Detsamma gäller dock inte för färskvaror som har ett 
begränsat bäst-före-datum. Över tid blir färskvaror obrukbara och måste därmed slängas om de 
är i dåligt skick (Mirzaei & Selfi, 2015, s. 213). Det blir således problematisk att bygga 
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säkerhetslager med färskvaror som ett sätt att hantera osäker efterfrågan då detta kan resultera 
i svinn. 
 
Matsvinn har visats ske i hela dagligvaruhandelns försörjningskedja. Detta inkluderar svinn vid 
produktion, lagerhållning samt i butik (Nahman & de Lange, 2013, s. 2493). Det har visats att 
det produkter som det slängs mest av i försörjningskedjan är färskvaror vilket inkluderar frukt, 
kött och liknande produkter (Aschemann-Witzel, 2016, s. 409; Katajajuuri et al., 2014, s. 326). 
Som nämnt i denna uppsats inledande kapitel så slängdes cirka 1,3 ton mat i Sverige år 2014 
(Naturvårdsverket, 2016). Den stora andelen mat som slängs ger en påtaglig inverkan på 
miljön. Detta då svinnet ger en ökad effekt på de koldioxidutsläpp som släpps ut i onödan tack 
vare matsvinnet (Aschemann-Witzel, 2016, s. 408). 
 
Såväl som matsvinnet är en hållbarhetsfråga, är det även en fråga om ekonomi (Richards & 
Devin, 2016, s. 39). Att minimera svinnet är ett sätt för aktörer att bli mer kostnadseffektiva 
(Richards & Devin, 2016, s. 43). Naturvårdsverket (2011, s. 16) menar att man kan se 
matsvinnet som potentiell försäljning som gått förlorad. Vad aktörerna betalat i inköpspris blir 
därmed den direkta ekonomiska förlusten av att slänga mat i försörjningskedjan 
(Naturvårdsverket, 2011, s. 16). Förutom att ge goda effekter på hållbarhetsprestationer har 
hållbarhetsarbete visats sig fördelaktigt ekonomiskt. Anledningen till de goda effekterna har 
visats vara minskning av svinn samt att färre resurser används vilket innebär lägre kostnader 
(Gimenez et al., 2012, s. 156). 
 
Att så pass mycket mat slängs beror på olika orsaker beroende på vart i dagligvaruhandelns 
försörjningskedja svinnet sker. Vid tillverkning sker svinnet på grund av skadade råvaror, fel i 
produktionen eller liknande problematik. I butik är det desto vanligare att livsmedel slängs på 
grund att av bäst-före-datumet har gått ut. Detta grundar sig i felbeställningar, ojämn 
efterfrågan samt att butiker önskar att hålla breda sortiment (Naturvårdsverket, 2011, s. 10). 
Som Nahman & de Lange (2013, s. 2493) uttrycker, beställs mer mat än vad som behövs. Med 
andra ord, när utbud överstiger efterfrågan skapas svinn inom dagligvaruhandeln. 
 
Som ovan visat, finns det såväl hållbara som ekonomiska incitament för aktörer att motverka 
svinn. För aktörer blir detta dock inte problemfritt då det visats sig finnas fördelar med lager 
som ett sätt att möta den osäkra efterfrågan som finns i dagligvaruhandeln. En komplexitet 
skapas därmed då aktörer ges incitament att lagerhålla färskvaror för att motverka slut-i-hyllan, 
samtidigt som det inte är lönsamt att lagerhålla för mycket produkter då detta kan resultera i 
svinn. 
 

3.8 Sammanfattning 
 
Som ovan visat finns flera teoretiska områden som grund för den problematik som vi 
identifierat drabbar dagligvaruhandelns försörjningskedja vid osäker efterfrågan av färskvaror. 
Samtliga teoretiska områden anser vi viktiga för att besvara studiens problemformuleringar; 
“Hur hanteras osäker efterfrågan inom färskvarusortimentet i dagligvaruhandelns 
försörjningskedja?” samt “Hur kan höga lagernivåer och svinn minskas inom 
dagligvaruhandelns försörjningskedja utan att det resulterar i slut-i-hyllan-problematik i 
färskvarusortimentet?”. Vad den teoretiska referensramen har visat är bland annat att 
orderläggnings- samt produktionsplaneringsprocesserna ter sig viktiga att identifiera då dessa 
till viss del innefattar den informationsdelning som sker mellan olika aktörer. Dessa processer 
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visar hur aktörerna agerar vid beställning och lagerhållning av produkter. Den teoretiska 
referensramen visar även att det finns olika incitament för aktörer att arbeta med 
hållbarhetsfrågor. Utöver att bidra till en bättre miljö kan hållbarhetsarbete även vara lönsamt 
ur ett ekonomiskt perspektiv. Vidare visar den teoretiska referensramen att den osäkra 
efterfrågan i dagligvaruhandelns försörjningskedja ter sig vara omfattande samt att detta kan 
skapa en problematik då just färskvaror behandlas på grund av minskade möjligheter för 
lagerhållning. Att hantera osäker efterfrågan på färskvaror har visats vara svårt på grund av 
utmaningen i att uppskatta efterfrågan så att varken lager byggs som riskerar att bli svinn eller 
att slut-i-hyllan uppstår. Denna utmaning visar sig bli större på grund av kampanjer då dessa 
orsakar variation och därmed även osäkerhet i efterfrågan. Vad teorin visar, är att det bästa 
sättet att hantera denna osäkerhet på, är genom informationsdelning och välutvecklade 
prognoser. Att denna osäkerhet bör växa längre bakåt i försörjningskedjan, visas teoretiskt av 
The Bullwhip-effekt. Förutsättningar finns för att denna effekt bör visa sig i 
dagligvaruhandelns försörjningskedja då denna bransch teoretiskt visat en koppling till hög 
osäkerhet och variation i efterfrågan. Den teoretiska referensramen avslutas sedan med teori 
om den avvägning som skapas gällande hantering av osäker efterfrågan bland färskvaror; 
huruvida aktörer beställer för mycket vilket kan resultera i lager och svinn, alternativt beställer 
för lite vilket kan resultera i brist.  
 
Samtliga av dessa områden kommer vidare att undersökas i denna studie tillsammans med 
empiriska data. Då konflikten mellan svinn och slut-i-hyllan inte tidigare studerats på det sätt 
som avses att göra i denna studie, blir studien en länk mellan forskningsområdena Sustainable 
Supply Chain Management och Supply Chain Management såväl som till teorier kring osäker 
efterfrågan. Med den teoretiska referensramen som grund, ser vi det därmed viktigt att 
identifiera hur de intervjuade aktörerna arbetar med orderläggning samt produktionsplanering. 
Vi ser även att det är av vikt att undersöka hur de i dagsläget hanterar och upplever osäker 
efterfrågan och om denna uppfattning skiljer sig åt mellan aktörerna på grund av en eventuell 
Bullwhip-effekt. Utifrån den teoretiska referensramen blir det därmed av vikt att djupare 
undersöka om de använder information som ett verktyg för att minska osäkerheten. Vi ser det 
även intressant att undersöka om osäkerheten är en faktor som skapar lager och potentiellt 
svinn, eller om ovissheten kring efterfrågan hanteras på andra sätt i praktiken och hur 
avvägningen mellan svinn och slut-i-hyllan görs. Den teoretiska kopplingen till hållbarhet 
kommer även användas i denna studie för att undersöka huruvida de intervjuade aktörerna 
arbetar med hållbarhet samt vilka incitament de i så fall har till att göra detta arbete. 
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4.0 Praktisk metod 
 
I följande kapitel visas de praktiska metodval som ligger till grund för denna studie. Detta 
innefattar reflektioner över vilka som ska delta i studien och även det praktiska arbetet kring 
intervjuerna. Detta innefattar framställningen av en intervjuguide och även hur den insamlade 
datan ämnats att analyseras. Kapitlet avslutas med en praktisk genomgång av 
intervjuprocessen. 
 

4.1 Forskningsstrategi 
 
En av de vanligaste undersökningsmetoderna inom kvalitativ forskning är att genomföra 
intervjuer. Att använda intervjuer öppnar möjligheter som att göra studien mer flexibel 
(Bryman, 2011, s. 412). Det går även att applicera intervjuer på kvantitativa studier, det vill 
säga genom strukturerade intervjuer. Dessa intervjuer ger dock inte samma betoning på 
förståelse av intervjupersonernas uppfattningar och de inledande frågeställningar såsom 
kvalitativa intervjuer gör. Kvalitativa intervjuer ser även till att vara följsamma gentemot den 
som intervjuas och låta denne svara i olika riktningar (Bryman, 2011, s. 413). Då studien ämnar 
skapa förståelse för den givna konflikten blir det således relevant att anta kvalitativa intervjuer 
som undersökningsmetod i denna studie. På så vis skapas möjligheten att fånga upp 
uppfattningar om problematiken kring osäker efterfrågan och hur konflikten av dess 
konsekvenser kan behandlas. 
 
De vanligaste sätten att genomföra kvalitativa intervjuer är ostrukturerade intervjuer samt 
semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 413). Vad som skiljer dessa intervjumetoder 
från varandra, är hur frågorna ställs i intervjuerna samt till vilken grad de är strukturerade. En 
ostrukturerad intervju är öppen i sin utformning då metoden kan liknas vid ett vanligt samtal. 
Den intervjuade får svara självständigt på frågorna och hela samtalet leds efter den intervjuades 
svar. Detta sker genom en stor del följdfrågor. En semistrukturerad intervju är något mer 
planerad i sin utformning. Teman för vad som ska behandlas under intervjun, sätts i förväg 
samtidigt som den intervjuade får utforma sina svar på ett eget sätt (Bryman, 2011, s. 415). För 
att hålla dessa teman och strukturera intervjun något, framtas ofta en intervjuguide då detta 
möjliggör för intervjuaren att få fram den information som önskas samtidigt som den 
intervjuade kan vara flexibel i sina svar (Bryman, 2011, s. 419). 
 
Då studien har ett tydligt syfte som ska besvaras med hjälp av både teori och empiri blir det 
viktigt att vissa teman blir besvarade under intervjuerna. På så vis hjälps denna studie av att en 
struktur bibehålls i intervjuerna samtidigt som det är av vikt att ge plats för andra dimensioner 
än vad som planerats i intervjuguiden. Med grund i detta kommer därmed semistrukurerade 
intervjuer användas för att samla in relevant data som senare används som grund för 
besvarandet av studiens frågeställningar.  
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4.2 Urval 
 
Även om kvalitativa metoder inte ser till generalisering i de flesta fall, blir fortfarande urvalet 
i studien en viktig fråga. Att hitta rätt personer som får delta i studien är viktigt för att arbetet 
ska kunna ge det bidrag som önskas. Då kvalitativa intervjuer ser till att öka förståelse och 
uppfattningar om en social företeelse, måste därmed även specifika personer ingå i urvalet till 
studiens undersökning (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Detta stämmer väl överens med denna 
studie då vi avser att studera några av de aktörer som verkar inom dagligvaruhandelns 
försörjningskedja, och då specifikt inom färskvarusortiment, det vill säga producenter, 
grossister och butiker. Detta innebär att det även är personer inom dessa grupper, utifrån de 
specifika positioner eller ansvarsområden de har, som ska ingå i vårt urval för att denna studie 
ska fylla vårt angivna syfte samt ge bidrag till det område vi önskar. 
 
I kvalitativa intervjuer är det därmed vanligt att urvalet sker utifrån tidigare förförståelse samt 
de teorier som forskarna tagit del av. Urvalet blir systematiskt i sin utformning då författarna 
sätter upp kriterier som personerna i urvalet ska uppfylla för att kunna delta i studien (Holme 
& Solvang, 1997, s. 101). Det krävs att forskarna har en bra kännedom om den grupp som ska 
delta i studien då detta blir viktigt för att få rätt personer att delta. Detta blir även viktigt som 
en strategi så att urvalet kan utformas som hjälp för att kunna dra de slutsatser och se de resultat 
som önskats av studien (Holme & Solvang, 1997, s. 104). 
 
Då vi själva kommer att sätta upp kriterier för de deltagande i studien, samt själv välja ut vilka 
som kommer att delta, är det därmed ett subjektivt urval som använts i denna studie. Det är 
lämpligt att använda det subjektiva urvalet på grund av studiens problemformuleringar. 
Exempelvis innehåller frågeställningen Hur hanteras osäker efterfrågan inom 
färskvarusortimentet i dagligvaruhandelns försörjningskedja? flera faktorer som kräver att 
respondenterna väljs ut efter ett antal kriterier. För att kunna besvara frågor som härrör till 
frågeställningen krävs det att respondenten arbetar inom dagligvaruhandeln försörjningskedja 
samt genom sin arbetsroll har insikt i dessa frågor. Det subjektiva urvalet innebär att det är upp 
till forskaren att bedöma vilka informanter som ska väljas ut till studien. Detta görs utifrån 
grunden att författaren har bedömt att några specifika personer representerar en population 
lämpligast (Johansson Lindfors, 1993, s. 95–96). Detta urval ter sig därmed lämpligt när 
författaren anser sig ha en nog god kunskap om den tilltänkta populationen. I ett subjektivt 
urval anser man alltså att urvalet som väljs kan bidra till de resultat och slutsatser som 
författaren önskar att nå (Holme & Solvang, 1997, s. 184). 
 
Som tidigare i detta avsnitt nämnt kommer vi själva välja ut de informanter som vi anser 
lämpliga att tillfråga som respondenter. För att säkerställa att vi når ut till rätt informanter har 
vi därmed satt upp kriterier som måste uppnås för att den tilltänkta personen ska kunna delta i 
denna studie. De uppsatta kriterierna skiljer sig beroende på om de rör producent, grossist eller 
butik. För producenterna som aktör är urvalskriteriet att de ska producera färskvaror som helt 
eller delvis levereras till grossister som nästa steg i försörjningskedjan. Gällande grossisterna, 
är urvalskriteriet att dessa aktörer ska leverera färskvaror till butiker. För butikerna är kriteriet 
att de ska helt eller delvis inhandla sitt färskvarusortiment från grossister. I samtliga led söker 
vi informanter vars positioner innefattar en insyn i produktionsplanering alternativt 
orderläggning eller inköpsansvar för färskvaror. 
 
Hur många färskvaruproducenter som finns i Sverige har vi inte lyckats finna uppgifter om. I 
dagligvaruhandelns grossistled finns sex stora aktörer; Ica, Coop, Axfood, Lidl, Bergendahls 
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och Netto. 2015 fanns 3305 butiker inom dagligvaruhandeln i Sverige (HUI research, 2016). 
Dessa utgör därmed denna studies populationer. Populationer är således det totala antalet 
enheter som urvalet görs ifrån (Bryman, 2011, s. 179). Vår ambition var att alla delar av 
dagligvaruhandelns försörjningskedja skulle få lika stor tyngd i denna studie och ville därför 
intervjua lika många från varje led. Vi fann att tre stycken respondenter från vardera led var en 
bra utgångspunkt med syftet att uppnå mättnad. Detta mål kunde inte uppnås i denna studie på 
grund av att intervjuer inte kunde genomföras med mer än två respondenter från grossistledet 
på grund av bristande tid hos de tillfrågade.  
 
Då antalet grossister, i relation till de andra leden i försörjningskedjan, var så få och 
lättidentifierade kontaktade vi samtliga av dessa. Vilka butiker som skulle kontaktas valdes 
dels utifrån butikens storlek, för att de skulle vara jämförbara mellan varandra, men även utifrån 
butikens geografiska läge. Då det fanns många butiker inom ett nära geografiskt avstånd ville 
vi för att underlätta för respondenten ge denne möjlighet att välja om intervjun skulle ske på 
dennes arbetsplats eller på telefon. Detta gjorde att de butiker som tillfrågades var butiker inom 
det maximala avstånd från Umeå som vi såg det möjligt att resa för att genomföra intervjuerna 
om respondenten skulle föredragit att genomföra intervjun på dennes arbetsplats. Detta avstånd 
var cirka tio mil. Vi såg gärna att producentledet representerades av producenter inom olika 
branscher för att minska risken för att svaren blev alltför branschberoende. Vi valde därför ut 
olika branscher inom färskvaruproducenterna och de som tillfrågades var de som vi hade “top 
of mind” inom varje bransch men även de som vi hade vetskap om sålde sina produkter i andra 
delar av landet än där de tillverkas, vilket vi tolkade som en möjlighet för att delar av 
sortimentet gick genom ett grossistled, vilket säkerställdes vid intervjuerna.  
 
Vårt urval resulterade slutligen i åtta stycken respondenter, tre producenter, två grossister samt 
tre butiker. Innan det slutliga urvalet var färdigt kontaktade vi dock fler aktörer varav några 
valde att inte medverka i studien. Dessa aktörer representerar därmed studiens bortfall och 
bestod av fyra stycken grossister vilka inte kunde eller ville medverka i studien. Vi anser dock 
att detta bortfall inte påverkar studien och dess representativitet i större utsträckning då det 
slutliga antalet respondenter blev åtta stycken, varav två respondenter var grossister. Då vi från 
början gjort ett målstyrt urval ser vi därmed att alla potentiella medverkande valdes utifrån 
kriterier att de skulle passa för studien. Då några valde att tacka nej till medverkan, valdes 
därefter andra respondenter som passade likvärdigt för studien. 
 
Då populationerna skiljer sig avseende storlek samt att antalet respondenter från de olika 
aktörerna inte är desamma kommer detta urval ge olika stor “representation”. Tre respondenter 
från butiksledet representerar 0,09 procent av den totala populationen. Två respondenter från 
grossistledet representerar 33 procent av populationen. Då det totala antalet grossister endast 
är sex stycken anser vi att trots att vi inte kunde uppnå målet med tre respondenter från ledet, 
att representationen på 33 procent är god. Som nämnt tidigare kunde vi inte finna uppgifter om 
hur stor populationen bestående av producenter är. Detta gör att vi inte heller vet hur stor 
representationen blir om vi intervjuar tre stycken från ledet. En rimlig gissning är att antalet 
färskvaruproducenter i Sverige är någonstans mittemellan antal grossister och butiker. Detta 
ger en representation som även den hamnar någonstans emellan den för grossister och butiker. 
Att öka antalet deltagande butiker till att motsvara en högre representation av den totala 
populationen är inte genomförbart inom tidsramen för denna studie. 
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4.3 Forskningsdesign 
 
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att ta ställning till vilken form av 
forskningsdesign som ska användas (Bryman & Bell, 2013, s. 61). Detta är viktigt på grund av 
att det är forskningsdesignen som beskriver hur en forskningsmetod ska användas. Design 
utgör således en struktur och ramverk för hur insamling samt analys av data ska utföras 
(Bryman & Bell, 2013, s. 62). I denna studie kommer därmed forskningsdesignen beskriva hur 
vi i praktiken ska tillämpa de semistrukturerade intervjuerna. 
 
Då denna studie ser till att hitta samband mellan, såväl som att jämföra olika aktörer i 
försörjningskedjan, blir två olika former av forskningsdesigner aktuella för denna studie. 
Gällande samband ser denna studie till att undersöka sambandet mellan slut-i-hyllan och svinn, 
en tvärsnittsdesign blir därmed relevant. En tvärsnittsdesign definieras som ett arbetssätt som 
ämnar att koppla samman olika variabler och data. Detta sker genom att undersöka fler olika 
fall då en variation av organisationer blir intressant för studien (Bryman & Bell, 2013, s. 77). 
Detta gäller även denna studie då vi ser att en vidd av organisationer, i olika delar av 
försörjningskedjan, ger en grund för olika samband med den givna konflikten. 
Tvärsnittsdesignen ämnar även att datan ska samlas in vid en viss tidpunkt (Bryman & Bell, 
2013, s. 77). Detta tillämpas även i denna studie då vi endast ämnar intervjua respondenterna 
vid ett tillfälle. Då vi inte ser ett syfte att intervjua samma personer vid flera tillfällen, passar 
således tvärsnittsdesignen väl, då vi inte ämnar undersöka en förändring över tid. 
 
Som ovan nämnt ser även denna studie till att jämföra olika aktörer i försörjningskedjan och 
deras arbetssätt. På grund av detta blir även en komparativ design applicerbar på denna studie. 
Den komparativa designen ser till att jämföra ett antal fall. Detta används för att skapa en ökad 
förståelse för sociala företeelser (Bryman & Bell, 2013, s. 89). För denna uppsats blir 
jämförelser relevant för att se huruvida aktörer i försörjningskedjan har liknande eller mer olika 
arbetssätt. Detta görs med syfte att skapa en ytterligare förståelse konflikten mellan slut-i-
hyllan och svinn i dagligvaruhandelns färskvarusortiment. Syftet stämmer således väl överens 
med den komparativa designens egenskaper. 
 
Både tvärsnittsdesignen och den komparativa designen är två forskningsdesigner som ofta 
används inom kvalitativa studier. Detta sker då ofta genom kvalitativa intervjuer som samlas 
in vid ett bestämt tillfälle och i två eller flera fall (Bryman & Bell, 2013, s. 95). Då vår 
forskningsstrategi är semistrukturerade intervjuer ser vi därmed att dessa forskningsdesigner 
lämpar sig väl för denna studie. Då vi ämnar skapa förståelse om hantering av färskvaror ser vi 
därmed att detta syfte kan uppfyllas med hjälp av intervjuer av flera aktörer, vid ett tillfälle för 
att skapa såväl en jämförelse som för att finna samband. 
 
I denna studie utfördes intervjuerna med olika metoder. Detta var främst telefonintervjuer men 
även en direkt intervju. Telefonintervjuer är en vanlig metod för undersökningar. Metoden 
utgör vissa fördelar gentemot att göra en direkt intervju då telefonintervjuer är både är ett billigt 
och effektivt alternativ. Genom att göra intervjuer via telefon kan det även vara enklare att 
såväl ställa som att besvara frågor av känslig karaktär (Bryman, 2011, s. 432). I denna studie 
har telefonintervjuerna underlättat arbetsprocessen mycket då detta inneburit att intervjuer kan 
utföras trots att respondenten arbetat i andra delar av Sverige. Således har vi kunnat intervjua 
individer som annars inte varit möjliga att boka in fysiska möten med. Bryman (2011, s. 433), 
nämner även att det inte visats några märkbara skillnader mellan telefonintervjuer och direkta 
intervjuer. Det finns dock mindre fördelaktiga aspekter av telefonintervjuer som är viktiga att 
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ha i åtanke. Detta kan vara att intervjuaren inte ser respondentetens kroppsspråk och kan 
därmed inte se vissa reaktioner på de frågor som ställs. Telefonintervjuer kan även vara mindre 
fördelaktiga att genomföra om det blir längre intervjuer (Bryman, 2011, s. 433). Trots dessa 
aspekter ser vi att telefonintervjuer lämpar sig väl för denna studie. Framförallt då författare 
såsom Bryman & Bell (2013, s. 219) menar att en telefonintervju anses besitta samma 
representativitet som en direkt intervju skulle göra. Då intervjutekniken gett oss tillgänglighet 
till en större grupp respondenter tack vare att inga geografiska begränsningar finns, samt att 
resultat påvisats kunna likställas med direkta intervjuer, ser vi denna metod som väl användbar. 
Vi ser även att den kvalitén på intervjuer som gjorts via telefon kan likställas med den kvalité 
som fåtts av den direkta intervjun vilket talar för att denna metodik har 
använts.                               
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4.4 Utformning av intervjuguide 
 
Som ovan nämnt används ofta en intervjuguide vid semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuguiden används som ett hjälpmedel för att säkerställa att viktiga frågeställningar och 
områden tas upp vid intervjutillfället. I stora drag möjliggör således intervjuguiden att 
författarna får den information de behöver av de intervjuade. När denna metod används i 
semistrukturerade intervjuer är det således viktigt att frågorna är vida så att det finns utrymme 
för flexibilitet i de intervjuades svar (Bryman & Bell, 2013, s. 482). Intervjuguiden finns till 
för att författaren har förutfattade meningar om vilka områden och faktorer som är viktiga. Då 
det ofta dyker upp nya ämnen och faktorer under intervjuns gång, behöver även dessa 
oplanerade tas hänsyn till då detta ger en fördjupad nivå av intervjuerna (Holme & Solvang, 
1997, s. 101). 
 
I utformandet av intervjuguiden (Se Bilaga 1) utgick vi från vår teoretiska referensram. Detta 
för att säkerställa att vi täckt in samtliga områden som har frågeställningar som måste besvaras 
för att vi ska kunna uppfylla studiens syfte och besvara vår problemformulering. De områden 
som behandlas i intervjuguiden var således Produktionsplanerings- & 
orderläggningsprocessen, Osäker efterfrågan, Informationsdelning, Konflikten samt 
Hållbarhet. Angående frågorna i området Produktionsplanerings- & 
orderläggningsprocessen, ville vi bilda en uppfattning om hur aktörerna identifierar behovet 
av sina produkter samt hur de bestämmer kvantitet att producera alternativt orderlägga. Med 
kategorin Osäker efterfrågan, ämnade vi att förtydliga bilden av hur pass osäker aktörerna 
upplever att efterfrågan är samt vilka konsekvenser det ger. I kategorin Informationsdelning 
skapades frågor med avsikt att användas i att kartlägga hur pass mycket information som delas 
i aktörernas försörjningskedjor samt för att undersöka huruvida det finns ett behov av 
ytterligare information. Detta inkluderades för att se om informationsdelning användes som ett 
sätt att hantera osäker efterfrågan men även för att undersöka huruvida en Bullwhip-effekt 
existerar inom dagligvaruhandeln. Kategorin Konflikten var även med i intervjuguiden där det 
främsta syftet var att undersöka hur avvägningen mellan lager som kan resultera i svinn kontra 
brist sker. Avslutande behandlades även kategorin Hållbarhet vilken ämnade att undersöka 
aktörernas reflektioner av hållbara aktiviteter och hur de tar ställning till dessa. Bryman & Bell 
(2013, s. 484) nämner även att en intervjuguide bör innehålla en viss ordning av frågorna för 
att bibehålla en struktur. I denna guide har vi arbetat efter detta då ordningen i vilken frågorna 
är ställda även följer teorikapitlets uppbyggnad. Detta för att skapa en röd tråd i intervjuerna 
då vi anser att delarna i teorikapitlet på ett systematiskt sätt bygger på varandra och ger en god 
struktur till såväl teorin som intervjuerna. Intervjuguiden innefattade slutligen 16 stycken 
frågor med cirka 10 stycken följdfrågor vilket dock varierade något från intervju till intervju 
beroende på respondentens svar. 
 
Då vi avser att få en helhetsbild av hur hanteringen av färskvaror ser ut i hela 
dagligvaruhandelns försörjningskedja blev det viktigt att intervjufrågorna formulerades på ett 
sådant sätt att de kan ge relevant empiri från samtliga delar i försörjningskedjan. För att uppnå 
en bra intervju blir det således även viktigt att använda ett lämpligt språk i frågorna för att de 
intervjuade enkelt ska kunna förstå dessa (Bryman & Bell, 2013, s. 484). Vi har därför 
formulerat frågorna på ett sådant sätt att de ska kunna förstås av samtliga aktörer och har 
exempelvis valt att omformulera begrepp såsom slut-i-hyllan till brist. Även om begreppet är 
applicerbart i alla led i kedjan och är hur vi benämner faktorn i arbetet, kan det hända att 
begreppet är mer använt inom butiksledet än i det producerande ledet av kedjan. Intervjuerna 
rör hanteringen av hanteringen av färskvaror. Då samtliga aktörer även kan hålla ett sortiment 
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som inte räknas till denna kategori av varor kommer det förtydligas för respondenten att det är 
just färskvarorna som avses. För att undvika upprepning i frågeformuleringen kommer fokuset 
på färskvaror belysas inledningsvis istället för i varje fråga. 
 
Som ovan nämnt beskriver såväl Holme & Solvang (1997, s. 101) som Bryman & Bell (2013, 
s. 483) att nya ämnen och fakta ofta dyker upp under intervjuns gång. Vi har därmed försökt 
formulera frågorna som så att de går besvara på många olika sätt och att de inte upplevs riktade. 
På så vis får de intervjuade möjligheten att reflektera fritt över de områden vi önskar fördjupa 
oss i. Detta gör även att följdfrågor och nya faktorer lätt kan tas upp och att samtalet blir mer 
öppet än om intervjun varit ämnad att vara helt strukturerad.  
 

4.5 Praktiskt genomförande 

4.5.1 Inför intervjuerna 
 
För att få kontakt med potentiella respondenter inledde vi med att kontakta respektive aktörs 
växel eller kundtjänst. Detta då kontaktuppgifter till specifika funktioner inom företagen ofta 
saknades på hemsidor och liknande. Vi beskrev då kort vårat ärende och vem vi önskade att få 
kontakt med. För de producerande företagen sökte vi någon vars arbetsuppgifter innefattade 
produktionsplanering av färskvaror. Gällande grossistledet och butikerna sökte vi någon som 
hanterade orderläggning och inköp av färskvaror. Vi valde att inledningsvis ringa aktörerna då 
vi ansåg att det var mer tidseffektivt än att skicka ut mail till företagen. Av växeln fick vi sedan 
kontaktuppgifter i form av telefonnummer eller mailadress till den person vi skulle kontakta. 
Via mail eller telefon kontaktade vi sedan de aktuella personerna och beskrev då syftet med 
studien samt frågade om de önskade att delta i studien. I samband med detta informerade vi 
även om hur lång tid vi uppskattade att intervjun skulle ta, vilket rörde sig om cirka 45 minuter. 
Med de personer som önskade att ställa upp på en intervju bokade vi in en dag och tid för när 
intervjun skulle genomföras. Vi informerade om att deras och företagets namn skulle hållas 
anonymt i studien och att endast branschen de är verksamma i och arbetsroll skulle 
redovisas.  För att respondenterna skulle ha möjlighet att förbereda sig inför intervjun skickade 
vi ut de huvudfrågor vi tänkt ställa under intervjun och meddelade även att dessa skulle komma 
att kompletteras med följdfrågor. 
 

4.5.2 Intervjutillfället 
 
Samtliga intervjuer utfördes mellan datumen 27/3–30/3 2017. Gällande de intervjuer som 
utfördes via telefon, kontaktades respondenterna på avtalad tid via telefon. För den respondent 
vi besökte fysiskt, kom vi till respektive kontor på den tid som avtalats. I början av samtliga 
intervjuer upprepade vi att information om att företagets- samt den intervjuades namn kommer 
hållas anonymt och att endast den arbetsroll som respondenten besitter samt företagets bransch, 
kommer att återges i denna uppsats. 
 
Efter denna information getts till respondenterna och dessa godkänt inspelning, började 
intervjuerna att spelas in. Vi använde oss då utav en röstinspelningsfunktion på dator för att 
kunna spela in hela intervjun. Med hjälp av denna funktion behövde vi inte fokusera på att 
anteckna hela intervjun utan kunde istället fokusera på att lyssna på respondenten och därmed 
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ställa relevanta stödfrågor. Att spela in intervjuer är ett bra sätt att säkerställa att man inte 
missar viktig information som framkommit under intervjun (Ryen, 2004, s. 56).  Då vi båda 
deltog i samtliga intervjuer valde vi att turas om med att leda intervjuerna. Detta innebar att en 
av oss hade det övervägande ansvaret för att ställa de huvudfrågor som vi presenterat i 
intervjuguiden, samt leda intervjun framåt. Genom att göra detta så kunde den som inte ledde 
intervjun, fokusera på att anteckna följdfrågor. Detta då vi upplevde att den medlyssnade hade 
lättare för att upptäcka eventuella luckor av information som inte täckts in i de huvudfrågor vi 
förberett. Således fungerade den medlyssnade som ett stöd då denne kunde utesluta frågor som 
redan besvarats samt tillägga relevanta stödfrågor. Tabellen nedan (Tabell 1) visar de 
respondenter som deltagit i studien, deras arbetsroll, erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, 
intervjuns längd samt datum då intervjun genomfördes. 
 
 

Tabell 1.  Intervjurespondenter 
 
Aktör: Roll på företaget: Erfarenhet: Längd: Datum: 

Köttproducent Råvaruplanerare & inköpare 2 år 34 min 27/3–2017 

Brödproducent Produktionschef 10 år 41 min 29/3–2017 

Mejeriproducent Planeringschef 7 år 37 min 30/3–2017 

Grossist A Supply Chain Manager 12 år 41 min 28/3–2017 

Grossist B Team Leader Supply Planning 5 år 34 min 20/4–2017 

Butik A Avdelningsansvarig chark, kött 
och färskvaror 

15 år 38 min 31/3–2017 

Butik B Säljcoach mejeriavdelningen 14 år 47 min 29/3–2017 

Butik C Teamchef för färskvaror 16 år 42 min 30/3–2017 

 

4.5.3 Efter intervjuerna 
 
Efter intervjutillfällena sammanställdes datainsamlingen genom att vi transkriberade samtliga 
intervjuer. Detta gjordes genom att lyssna till inspelningarna och därefter ordagrant, skriva ned 
vad samtliga respondenter svarat. Vi valde att strukturera transkriberingarna efter 
intervjuguiden för att enklare se att de viktigaste frågorna besvarats. Det blev även användbart 
för att sammanställa empirin samt se vilka teoretiska kopplingar som besvaras i frågor som 
hjälp för analysen.  
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4.6 Forskningsetik 
 
Värderingar har en aktuell roll i forskningsprocessen av en studie (Bryman & Bell, 2013, s. 
137). Denna roll är viktigt då forskning är långt ifrån värdeneutral (Holme & Solvang, 1997, s. 
32) och att därmed redovisa för forskarnas värderingar kan antas betydande. Då människor och 
samhälleliga faktorer ska studeras är det således risk för etiska problem (Holme & Solvang, 
1997, s. 32). 
 
Såsom Bryman & Bell (2013, s. 136) nämner, är det viktigt att se till hur de som studeras ska 
behandlas samt om det finns aktiviteter som dessa inte bör engageras i. Dessa mer allmänna 
riktlinjer har format fem etiska regler som är aktuella i forskning; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska 
förespeglingar. Informationskravet innebär att forskare har skyldighet att informera de som ska 
delta i studien om syftet av studien. De deltagande ska även ha rätt till att veta vilka moment 
som ingår i studien (Bryman & Bell, 2013, s. 137). I denna studie används informationskravet 
genom att klargöra för de intervjuade att syftet är att undersöka och nå en ökad förståelse för 
osäker efterfrågan och hur denna hanteras gällande färskvaror. Den andra etiska regeln, 
samtyckeskravet, betyder att respondenten eller den studerade behöver ge sitt samtycke och 
godkänna att delta i studien. Detta är främst en problematik i dolda observationer där deltagarna 
medverkar utan att godkänt detta (Bryman & Bell, 2013, s. 147). Då de intervjuade i vår studie 
har fullkomlig frivillighet till att delta är detta inte en problematik. Som informationskravet 
ovan menar, får de deltagande information om studiens syfte och kan efter det välja om de vill 
delta eller ej. Detta val gavs till respondenterna när vi kontaktade dem med frågan om att delta 
i studien. Personen som ska intervjuas behöver få veta hur informationen ska användas och 
vem som kommer att ta del av undersökningen (Holme & Solvang, 1997, s. 335).  
 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet är ännu en av de etiska regler som är viktiga att ta 
hänsyn till i forskning. Kravet innebär att de som deltar i studien kommer att göra detta med 
anonymitet och en finkänslighet gentemot deras privata uppgifter (Bryman & Bell, 2013, s. 
137). Det handlar således om att behandla uppgifterna diskret och då personerna kan lämnat ut 
uppgifter som de inte vill ska spridas (Holme & Solvang, 1997, s. 335). I vår studie uppfylls 
detta krav genom att behålla personerna och de företag som de arbetar för, relativt anonyma i 
detta arbete. Före intervjutillfället informerade vi respondenterna om att det som skulle 
presenteras i studien var gällande deras yrkesroll och branschen företaget är verksamma inom. 
Det är även endast vi som författare som ges tillgång till namn och information gällande vilka 
företag som deltagit i studien. Genom att göra detta och behandla personliga uppgifter med 
diskretion, ser vi därmed att konfidentialitets- och anonymitetskravet uppfylls trots att total 
anonymitet för respondenterna inte är uppfyllt. 
 
Slutligen behandlas även de etiska reglerna, nyttjandekravet samt falska förespeglingar av 
Bryman & Bell (2013, s. 137). Dessa regler innebär att de studerades uppgifter som samlas in, 
endast får användas för forskningsändamålet samt att forskarna inte ska ge vilseledande 
information till de studerande angående vad undersökningen syftar till (Bryman & Bell, 2013, 
s. 137). Dessa regler går i samma linje som informationskravet och konfidentialitetskravet. Då 
de intervjuade blivit informerade om syftet av studien, att undersökningen används till ett 
examensarbete så vet de intervjuade vad de godkänner att delta i. Vi är därmed ärliga gällande 
ändamålet för studien. Vi kommer även behandla de svarandes uppgifter med diskretion och 
endast använda svaren i denna uppsats. Uppgifterna kommer således inte nyttjas till annat än 
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vad vi delgivit och ämnar studera. Utifrån dessa förhållningssätt ser vi att nyttjandekravet och 
kravet om att inte ge falska förespeglingar, uppfylls. 
 

4.7 Analysmetod 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden ger ett datamaterial som bygger på respondentens 
beskrivningar och förståelse. Detta gör att det insamlade materialet fort blir stort och svårt att 
behandla (Bryman & Bell, 2013, s. 574). Trots att det inte finns många utarbetade sätt för hur 
kvalitativa data ska tolkas, så finns det en del generella riktlinjer för hur datan ska behandlas 
(Bryman & Bell. 2013, s. 575). 
 
Ett av de mest använda sätten att bearbeta kvalitativa data, är genom att göra en tematisk analys. 
Denna analysmetod syftar till att hitta teman i datan som samlats in (Bryman & Bell, 2013, s. 
575). I denna uppsats tillämpas den tematiska analysen genom att vi söker sammanhängande 
svar från de intervjuade. Detta kan vara genom att se huruvida liknande eller mer skilda 
arbetssätt och reflektioner, uttrycks i den insamlade empirin. Genom att göra en tematisk analys 
kan vi därmed fullfölja de forskningsdesigner som används i detta arbete. Detta innebär att 
genom att hitta teman i empirin, kan vi jämföra de intervjuades svar samtidigt som vi även kan 
finna samband mellan de olika aktörerna. Såväl som vi ämnar se likheter är det även viktigt att 
belysa skillnader som framträder i den insamlade datan. 
 
Att genomföra en tematisk analys inkluderar sex övergripande steg; göra sig bekant med datan, 
koda, hitta teman, utvärdera teman, definiera och namnge teman för att slutligen producera 
analysen. Det är således viktigt att först och främst bekanta sig med den insamlade texten. Detta 
görs genom transkribering av den insamlade datan samt flera läsningar av datan. På så vis lär 
författarna känna materialet vilket blir användbart inför följande steg (Braun & Clarke, 2006, 
s. 87). Detta har även gjort i denna uppsats då vi valt att transkribera den insamlade datan. 
Transkriberingarna har sedan lästs igenom noggrant för att få en överblick av samtliga 
intervjuades svar. I denna studie har transkriberingarna gjorts så nära verkligheten som möjligt 
och därmed är de olika intervjuerna nedskrivna ordagrant för att så korrekt som möjligt kunna 
återberätta och analysera vad respondenterna beskrivit. Transkriberingarna strukturerades även 
efter intervjuguiden för att förenkla arbetet med analys och sammanställning av empiri. Efter 
att författarna har bekantat sig med datan blir sedan kodning av det insamlade materialet viktigt. 
Detta görs genom att gruppera datan. Grupperingen sker baserat på områden som anses viktiga 
för författaren och blir således ett sätt att organisera datan (Braun & Clarke, 2006, s. 88). I 
denna studie har grupperingen av datan, vilket agerat grund för det empiriska avsnittet, gjorts 
utifrån de kategorier som använts i studiens intervjuguide; Produktionsplanerings- & 
Orderläggningsprocessen, Osäker efterfrågan, Informationsdelning, Konflikten och 
Hållbarhet. Som följd av intervjuernas resultat lades ytterligare en kategori till i studiens empiri 
som inte innefattats i intervjuguiden. Detta var kategorin Kampanjer vilket var ett tydligt 
område som först upptäcktes i intervjuerna. Studiens empiriska avsnitt är därmed format utifrån 
dessa nämnda kategorier. 
 
När datan är kodad, sker processen av att identifiera teman i den insamlade datan. Detta görs 
genom en granskning av de grupperingar som tidigare gjorts. Författarna ska då se huruvida 
dessa grupper kan tas samman till olika teman. Ett tema har således en större omfattning då ett 
tema rymmer flera av de grupperingar som skapats. För att på ett enkelt sätt kunna ta fram 
dessa teman, rekommenderas visuella hjälpmedel för att enklare kunna göra denna organisering 
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(Braun & Clarke, 2006, s. 89). Precis som litteraturen menar, har vi utifrån de grupperingar 
som tidigare gjorts, letat teman för att hitta såväl sammanhängande såsom mer skilda åsikter 
och tankar bland respondenterna. Detta har resulterat i följande teman som fått benämningar 
utifrån dess huvudsakliga bidrag till studien.; Inte så osäker efterfrågan, Mer information 
efterfrågas, Ingen Bullwhip-effekt, Svinn framför brist samt Arbetet med hållbarhet sker vid 
ekonomisk vinning. Dessa teman har använts som en bas och struktur för studiens analys. Steget 
efter identifiering av teman innebär att utvärdera de framtagna teman. Detta kan innebära att 
överväga huruvida vartdera temat är homogent i sig själv, och därmed noggrant granska 
vartdera temat (Braun & Clarke, 2006, s. 91). När denna process är klar bör författarna ha en 
god uppfattning om vilka teman som är aktuella, hur dessa hör samman med varandra och 
därmed hur väl de beskriver den insamlade datan (Braun & Clarke, 2006, s. 92). I denna studie 
har utvärdering av teman gjorts genom att vi diskuterat och analyserat de trender vi sett i datan. 
På så sätt har vi försökt försäkra oss om att vi satt teman som är homogena internt, antingen 
inom vardera grupp av producenter, grossister och butiker eller att de olika teman har varit 
homogena ståndpunkter från samtliga aktörer. 
 
Att sedan ytterligare definiera dessa teman, blir nästkommande steg i en tematisk analys. Detta 
innebär att gå mer djupgående in på vardera teman genom att analysera djupare vad ett tema 
faktiskt representerar samt dess plats i arbetet. Syftet med detta är att författarna tydligt ska 
kunna definiera samtliga teman enkelt. Detta inkluderar vad ett tema består av och vad det inte 
består av. Även dess koppling till varandra ska vara tydligt i detta stadie (Braun & Clarke, 
2006, s. 92). För att uppnå koppling mellan teman har vi utgått från tidigare satta kategorier 
som arbetats med uppsatsen igenom. Där är kopplingen byggd både teoretiskt och empiriskt 
vilket vi anser förenklar för läsaren att fortsatt förstå de olika temans koppling till varandra. 
När detta är gjort nås således det slutliga steget i en tematisk analys, skrivandet av analysen. I 
detta steg ska således de olika temana framställas på ett logiskt sätt för läsaren så att denne 
uppfattar syftet med användningen av teman samt förstår den gruppering som gjorts (Braun & 
Clarke, 2006, s. 93). När samtliga av dessa steg har slutförts, har då även den tematiska 
analysen gjort på ett strukturerat och välarbetat sätt. I denna uppsats har det därmed blivit av 
högsta vikt att genomföra denna analys väl. Detta för att uppnå studiens syfte såväl som för att 
kunna bidra med relevanta och välgrundade slutsatser utifrån studien. Vid skrivandet av 
analysen har vi därför läst igenom empirin noga samtidigt som det tidigare teoriavsnittet har 
kopplats samman med det empiriska resultatet. Att skriva analysen har underlättats av den 
intervjuguide vi tidigare visat, där vi tydligt kopplat samman olika intervjufrågor med 
teoretiska grunder. 
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5.0 Empiri 
 

Följande kapitel visar resultatet från studiens empiriska datainsamling. Detta innefattar citat 
och återberättelser från de åtta intervjuer som genomförts med olika aktörer. Kapitlets struktur 
och rubriker följer i stora drag, de kategorier som använts i intervjuguiden. Ett undantag är 
rubriken “Kampanjer” som återfinns i detta avsnitt men som inte var en egen kategori i 
intervjuguiden. Den empiriska data som presenteras i detta kapitel, ligger sedan till grund för 
den analys och de slutsatser som visas senare i studien. 
 
Företagen som ingår i vår studie har fått benämningar utifrån de branscher de är verksamma 
inom. Producenten som är verksam inom köttindustrin kommer vidare att benämnas 
Köttproducenten. På samma sätt benämns de andra producenterna Brödproducenten och 
Mejeriproducenten. Grossisterna som ingår i studien verkar inom dagligvaruhandeln och 
kommer benämnas Grossist A och Grossist B. Samtliga butiker är butiker inom 
dagligvaruhandeln. De är av liknande storlek och kommer att benämnas Butik A, Butik B och 
Butik C. 
 

5.1 Produktionsplanerings- Orderläggningsprocessen 
 
För att se hur de olika aktörerna arbetar med produktionsplanering och orderläggning ställde 
vi dem en fråga där vi bad dem beskriva hur denna process ser ut. Om orderläggningen sker 
enligt bestämda tidsintervall ställde vi även frågan om de har möjlighet att lägga till extra 
orders/produktionsorders vid behov? Då produktionsplanering- och 
orderläggningsprocesserna skiljer sig åt kommer dessa presenteras var för sig.  
 

5.1.1 Producenternas produktionsplaneringsprocess 
 
Respondenten för Köttproducenten är råvaruplanerare och inköpare med två års erfarenhet av 
liknande arbetsuppgifter. Köttproducenten arbetar med ett prognosverktyg i sin 
produktionsplanering. I prognosen tas hänsyn till förhandsorders och liknande indikationer från 
butikerna. Producenten menar att prognosverktyget fungerar bra, en orsak till detta är att 
butikernas orders gällande kvantiteter och artiklar ofta är desamma varje vecka. Generellt är 
prognosen baserad på ett genomsnitt på vad som efterfrågats under de senaste tre veckorna och 
de förhandsorders som inkommit. Därefter genereras en kvantitet av färdiga produkter som 
efterfrågas. Produktionen utgår från en slaktplanering, där råvaran till deras produkter tas fram. 
När de vet hur mycket råvara som bedöms finnas, görs en sammanställning för vad som finns 
tillgängligt och fördelas till de olika produkterna som ska produceras. Om det skulle visa sig 
att efterfrågan är större än vad som först uppskattats finns möjlighet att öka mängden som 
produceras, antingen genom att man köper in råvara eller om det finns möjlighet omfördelas 
råvara från andra produkter. 
 
Brödproducentens respondent är produktionschef på företaget och har tio års erfarenhet av 
liknande arbetsuppgifter. Brödproducenten har egna säljare runt om i landet som själva fyller 
på med produkter i butikerna och plockar bort produkter som blivit för gamla för att säljas. När 
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säljarna är på plats i butikerna ser de över saldot som finns och med hjälp av en handdator 
genereras ett förslag på vad som kommer att säljas i just den butiken, baserat på historiska data. 
Datan ger en prognos men säljarens erfarenhet kan göra att mängden som beställs justeras. 
“Skulle det bli ett rejält snöfall någonstans så tar inte folk sina bilar och kör in till stan utan 
då handlar man mer i den lokala butiken.” På samma sätt gör fint väder att efterfrågan på vissa 
typer av produkter ökar och i detta blir säljarens erfarenhet viktig då beställningsförslaget måste 
justeras från det som föreslagits baserat på historiska data. Den kvantitet som säljaren lägger 
in i handdatorn skickas till Brödproducentens affärssystem och skapar en packlista med antalet 
kartonger som behövs av varje brödsort. När de vet hur många kartonger bröd som efterfrågas 
av säljarna genereras även en pallbokning och när de vet hur många kartonger som behövs, vet 
de även hur många pallar och lastbilar som behövs för att transportera produkterna. Från 
packlistan, som består av orders från säljarna, görs en produktionsplanering som bestämmer 
hur många degar av varje sort som behövs.  Brödproducenten har inget färdigvarulager och 
samtliga lastbilar ska kunna leverera samtliga brödsorter. Detta gör att de inte kan producera 
all beställd kvantitet av en produkt på en gång då det skulle resultera i att lastbilarna inte får 
med sig bröd av alla sorter. Alla sorters bröd bakas därför en till två gånger per dygn. 
Inledningsvis börjar de baka utifrån en prognos, senare när alla orders kommit in och man vet 
exakt vad som efterfrågas av säljarna görs justeringar utifrån vad som redan har bakats. 
 
Respondenten för Mejeriproducenten är planeringschef och har sju års erfarenhet av liknande 
arbetsuppgifter. Mejeriproducenten beskriver att de har två flöden av produkter, det ena flödet 
innefattar cirka 70–80 procent av produkterna i fråga och går till grossister. Resterande mängd 
säljs inom närområdet till butiker. Gällande delen som går till grossister tas order emot och 
kvantiteten produceras och redan i produktionen så märks produkterna upp till respektive 
grossist. Resterande mängd som säljs till butikerna i närområdet läggs på ett plocklager och 
den mängden produceras utifrån prognos. Prognosen baseras på tidigare försäljning och om det 
finns vetskap om någon kampanj tas det med i beräkningarna. Det som är beställt av 
grossisterna och den skattade kvantiteten utifrån prognosen slås ihop och en order läggs till 
produktionen. Mejeriproducenten berättar att produktionen sker efter bestämda tidsintervall. 
För att kunna leverera så bra datum som möjligt till kunderna produceras de två produkterna i 
fråga tre gånger i veckan vardera. Det finns inte kapacitet för att producera båda artiklarna 
under samma dag. Mejeriproducenten menar även att det är extremt sällan extra orders läggs 
in. Detta beror på att behovet ofta är begränsat till det egna området och att volymen då är så 
liten att den inte kommer upp till minimivolymen för produktion vilket gör extra produktion 
olönsam. “De körs ju varannan dag ändå så det är tillräckligt ofta. I det fallet tar man hellre 
brist under någon dag”. 
 

5.1.2 Grossisternas orderläggningsprocess 
 
Respondenten för Grossist A är Supply chain manager med ansvar för mejeri och ost hos en 
aktör inom dagligvaruhandeln. Hen har tolv års erfarenhet av liknande 
arbetsuppgifter.  Grossist As orderläggning baseras på prognos. Grossist A berättar att 
butikerna har kortare ledtid från dem än vad de har från leverantörerna vilket gör att de måste 
uppskatta vilket behov butikerna kommer att ha. Prognosen baseras på data tre år tillbaka i 
tiden, justeringar görs för högtider samt att trendfaktorer tas in. Grossist A har ett fast logistik- 
och leveransschema för varje leverantör. Ledtiderna från leverantören varierar från någon dag 
till två månader på vissa produkter. Det finns bestämmelser för vilka dagar beställningar ska 
ske och innan vilket klockslag ordern måste finnas hos leverantören samt när leverantören då 
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ska leverera varorna och detta sker enligt ett grundschema. Skulle det uppstå avvikande behov 
från en butik finns möjlighet att lägga in en extra order. 
 
Respondenten för Grossist B är Teamleader för supply planning för färskvaror med fem års 
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Grossistens orderläggningsprocess för ordinarie 
sortiment och kampanjartiklar skiljer sig åt. Det ordinarie sortimentet är kopplat till ett 
orderläggningssystem som automatiskt känner av prognoser, såld kvantitet i butikerna samt om 
det sker svängningar i försäljningen. Systemet ger dagligen orderförslag baserat på föregående 
dags händelser och vilket behov som finns för de olika artiklarna. I detta tas hänsyn till minsta 
beställningskvantitet från leverantören, hur ofta den kan levereras, och hur lång hållbarhet 
produkten har. Är behovet från butikerna tillräckligt stort, i relation till minsta 
beställningskvantitet så skapas orderförslaget. Exempelvis om behovet är ett kolli men minsta 
beställningskvantitet är en pall av artikeln anses behovet för litet för att ordern ska skapas, 
vilket är en inställning som Grossist B styr över. Systemet tar alltid hänsyn till alla parametrar 
men utgångspunkten är alltid behovet ute i butikerna.  Färskvaror har lägre beställningskrav än 
kolonialvaror.  Kampanjartiklar beställs till skillnad från ordinarie sortiment helt manuellt. 
Tillsammans med inköpsavdelningen tas beslut om en volym som ska beställas till en viss 
vecka, den beställs och fördelas ut till butikerna utifrån vad som tidigare sålts av den varan vid 
kampanj. 
 

5.1.3 Butikernas orderläggningsprocess 
 
Respondenten för Butik A är avdelningsansvarig för chark, kött och färskvaror med 15 års 
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Butik A beskriver att orderläggningsprocessen skiljer 
sig åt mellan produkterna. Många varor ingår i ett automatiskt orderläggningssystem som håller 
koll på lagersaldon och automatiskt beställer varorna när nivåerna går under en viss kvantitet. 
En del varor med kort hållbarhet beställs manuellt genom telefon, hemsida eller det egna 
beställningssystemet. Order läggs enligt bestämda tidsintervall och baseras på 
försäljningsstatistik, om det är en ökad eller minskad försäljning och en skattning görs utifrån 
det och beställningen läggs till leverantör. Enligt Butik A finns möjlighet att lägga extra orders 
om det skulle behövas, vissa varor har ledtid på fyra dagar medan många leverantörer kan 
leverera redan dagen efter om ordern kommer in i tid. 
 
Respondenten för Butik B är säljcoach i mejeriavdelningen med varuansvar med fjorton års 
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Även Butik B har ett automatiskt orderläggningssystem 
för en del varor. I systemet bestämmer man en kvantitet som man vill ha i lager och när saldot 
understiger den önskade mängden läggs en beställning, då får man upp ett beställningsförslag 
som man bekräftar. Butik B tycker systemet fungerar bra men menar att det krävs att man har 
uppsikt över försäljningen för att det ska fungera. För varor som beställs manuellt beskriver 
Butik B att man gör en uppskattning av hur mycket som ska beställas genom att se över vad 
som levererats under dagen och uppskattar vad som kommer säljas nästkommande dag. Från 
huvudleverantörer är ledtiden ofta en dag. Ordern läggs vid en bestämd tid och leverans sker 
morgonen efter. Att tiderna för orderläggning hålls är viktigt, läggs ordern en minut efter den 
avtalade tiden får man inte leveransen dagen efter utan får vänta ytterligare en dag. 
Erfarenheten hos de som beställer varor spelar stor roll, menar Butik B. När det närmar sig helg 
ökar man ofta på kvantiteterna för att inte riskera att varorna tar slut när många kunder handlar. 
Trots att man har ett litet extra lager över helgen menar Butik B att det är viktigt att ha koll på 
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lagernivåerna.  Man vill inte ha kvar grejer på lagret. Man vill köpa in – sälja och köpa nytt, 
att det ska snurra på hela tiden. Man tjänar inga pengar när man har grejer kvar på lagret. 
 
Respondenten för Butik C är Teamchef för färskvaror och har 16 års erfarenhet av liknande 
arbetsuppgifter. Butik C använder sig dels av ett automatiskt orderläggningssystem och även 
manuell orderläggning. För de varor som beställs via automatisk order genereras 
beställningsförslag som dagligen granskas och eventuellt justeras innan det godkänns och en 
order går till leverantör. För de varor som beställs manuellt använder de sig av 
försäljningsstatistik för att se hur mycket som tidigare sålts av de olika produkterna. Gällande 
frukt som är en vara som beställs manuellt menar även Butik C att man ofta beställer lite extra 
då risken är stor för att en del av varorna som levereras är osäljbara. Orders läggs på bestämda 
dagar men vid behov finns möjlighet att manuellt lägga extra orders. Butik C menar att 
beställningarna ofta blir bättre med autoorder. Om du ska lägga en order till måndag, och inte 
jobbar under helgen så måste du lägga den på fredag, medan autoorder kan lägga den på 
söndag. Autoordern har inga lediga dagar så då blir det oftast en bättre fyllnadsgrad. 
 

5.2 Osäker efterfrågan 
 
För att ta reda på hur aktörerna uppfattade graden av osäkerhet gällande efterfrågan på deras 
produkter ställde vi just frågan “Hur väl vet ni vad som kommer att efterfrågas av era 
produkter?” I tillägg till denna fråga hade vi ytterligare två frågor gällande osäker efterfrågan 
vilka var; “Om ni anser att efterfrågan är något osäker, vad anser ni att det får för 
konsekvenser för erat arbete med produktionsplanering / orderläggning?” samt “Hur skulle 
bättre information om efterfrågan påverka ditt arbete?” På grund av de svaren vi fick från 
respondenterna där efterfrågan generellt inte beskrevs som osäker fann vi det inte meningsfullt 
att ställa dessa frågor, varpå de inte finns presenterade i detta kapitel. 
 
När producenterna fick frågan “Hur väl vet ni vad som kommer att efterfrågas av era 
produkter?” svarade samtliga att de ansåg sig veta ganska väl hur mycket som skulle 
efterfrågas. Köttproducenten sa att butikernas beställningar är desamma nästan varje vecka 
och att prognosen, som är baserad på de senaste tre veckornas försäljning med tillägg för 
förhandsorder stämmer väldigt bra med vad som faktiskt efterfrågas. Brödproducentens 
system där deras egna säljare lägger orders fungerar så att exempelvis på en onsdag lägger 
säljaren order två dagar före leverans, alltså det som ska levereras på fredag. Samtidigt som 
man lägger fredagens order finns även möjlighet att justera ordern som man lagt för leverans 
torsdag. Detta när säljaren vet hur mycket som har sålts, har det då sålts mer eller mindre än 
vad man trott justeras mängden inför torsdagen. När samtliga orders och justeringar gjorts vet 
Brödproducenten därmed exakt vad efterfrågan från säljarna är för nästkommande dag. Vissa 
produkter har degar med längre liggtid, vilket innebär att degarna måste göras innan 
justeringarna inkommer, dessa produkter menar Brödproducenten är svåra att planera. 
Mejeriproducenten anser att den del av efterfrågan som härrör till det egna området är ganska 
jämn och förutsägbar. Även den delen som säljs till grossister är förutsägbar på kort sikt 
eftersom de får in orders och det därmed inte blir några överraskningar på kort sikt. Däremot 
på längre sikt har de svårare att veta hur efterfrågan kommer att se ut. Detta menar 
Mejeriproducenten beror på att artiklarna ofta är kampanjvaror och att det är svårt att veta vilket 
utfall kampanjerna kommer få. Detta gör att det blir svårt för dem att beställa insatsmaterial 
och liknande. 
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Grossist A berättar att de generellt har ganska bra uppfattning om hur mycket som kommer att 
efterfrågas medan vissa produkter är utmanande, framförallt gäller det de varor med lång ledtid, 
och då menar Grossist A att de nästan fullt ut får göra en gissning. “Det finns mycket data som 
man kan ta fram men när beslut ska tas blir det ändå en gissning/skattning av vad man tror 
kommer att efterfrågas”. Grossist A menar ändå att de har bra prognosverktyg och att 
varuplanerarna har bra känsla, erfarenhet och verktyg för att kunna fatta bra beställningsbeslut. 
För vissa produkter är efterfrågan väldigt jämn och nästintill exakt lika mycket efterfrågas varje 
vecka medan andra produkters efterfrågan påverkas mycket av säsong och kampanjer. Även 
Grossist B anser sig veta väldigt väl hur mycket som kommer att efterfrågas, att 
orderläggningssystemet håller så bra koll på efterfrågan att det endast i vissa fall som de går in 
och ser efter hur efterfrågan ser ut. Ett exempel på en sådan situation är om en leverantör ska 
producera varor specifikt för dem och att de därför behöver få information om preliminär 
efterfrågan långt i förväg. 
 
När butikerna får samma fråga svarar Butik A att de upplever att de kan styra efterfrågan 
genom det utbud de har. Butik A menar att om en kund är ute efter en vara köper de den sorten 
som finns, även om vissa kunder är väldigt specifika och vill ha ett visst varumärke och storlek 
nöjer sig de flesta med vad som finns och efterfrågar inte något annat. Butik B anser sig veta 
väl vad som kommer att efterfrågas. Efterfrågan varierar på vissa produkter beroende på 
säsong, storhelger och om det rör sig om en ny produkt. “När man vet att efterfrågan kommer 
öka är det viktigt att varan och alternativ finns i butiken till ett bra pris” menar Butik B. Butik 
C menar att man med erfarenhet lär sig veta hur mycket som kommer att efterfrågas av olika 
produkter. Hen menar att efterfrågan på merparten av produkterna är ganska jämn men att det 
finns faktorer som kan påverka såsom att exempelvis nyöppning av nya butiker eller 
kampanjer. 
 

5.3 Kampanjer 
 
Under intervjuerna, var det återkommande att respondenterna berättade om kampanjer som en 
påverkande faktor i olika situationer. Kampanjer kom främst på tal när vi ställde frågan “Hur 
väl vet ni vad som kommer att efterfrågas av era produkter?”  På grund av vikten som lades 
vid ämnet av respondenterna har vi valt att presentera dessa svar under en egen rubrik för att 
ge plats åt resultatet. 
 
Kampanjers påverkan på efterfrågan, både när det är aktörerna själva eller konkurrenten som 
har kampanjen diskuterades av aktörerna samt hur den ökade osäkerheten hanteras. 
Köttproducenten kräver exempelvis att få in förhandsorders på kampanjer två veckor innan 
för att kunna leverera den önskade kvantiteten. Brödproducenten berättar att kampanjer 
påverkar produktionen och kräver stor planering. “Det kan gå från att en linje går 12h om 
dagen till att den går dygnet runt. Och det måste vi veta för att då måste vi göra underhåll på 
maskinerna innan så inte de går sönder och vi måste planera för personal, råvaror och 
emballage.” 
 
Enligt Grossist A är kampanjer en stor utmaning. Främst vid stora kampanjer där priset är 
väldigt bra märker de av en ökad efterfrågan för den aktuella produkten. Det prognosverktyg 
som används justerar inte för förändringen utan det sker manuellt, då justeras även prognosen 
för liknande produkter ner. Vid stora kampanjer ber de butikerna om hjälp genom att lägga 
förhandsorders på kampanjvaran. Om de exempelvis fått in förhandsorders från hälften av 
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butikerna kan de göra en skattning av hur resten av butikernas orders kommer att se ut. Grossist 
A arbetar även mycket med kampanjprognoser där kampanjen planeras tillsammans med 
leverantören. Även för Grossist B innebär kampanjer och orderläggning av de varor som ingår 
manuell orderläggning till skillnad från det ordinarie sortimentet. 
 
Butik A anser att det är väldigt svårt att veta hur en kampanj kommer påverka efterfrågan och 
säger att det för dem är väldigt tacksamt om kampanjen gäller en färskvara som har lite längre 
hållbarhet än de som hen kallar “jättefärskvaror” där de endast har några få dagar på sig att 
sälja produkten innan bäst-före-datumet passeras. Även Butik B anser att kampanjer gör det 
svårare att uppskatta efterfrågan och priset är avgörande för hur stor effekt kampanjen får på 
efterfrågan. De får reda på kommande kampanjer cirka tre veckor innan, de utgår då från hur 
mycket som såldes förra gången varan var på kampanj och gör en plan utifrån det. Detsamma 
gäller för Butik C, de ser till hur mycket som såldes av varan förra gången den var en 
kampanjvara. De märker även av en stor förändring på liknande produkter under en kampanj, 
där efterfrågan på motsvarande produkter kan minska med upp till 80 procent. 
 
Att effekterna för motsvarande produkter vid kampanjer verkade bli så pass stora genom en 
minskad efterfrågan på dem ledde oss till att ställa frågan till aktörerna “Får de information 
om konkurrenters kommande kampanjer?”. Brödproducenten menar att konkurrenters 
kampanjer får påverkan på deras försäljning. Enligt dem brukar de få reda på konkurrenternas 
kampanjer på omvägar men att det inte sker genom officiella kampanjer utan genom butikerna. 
Rikstäckande kampanjer för den egna kedjan vet butikerna i studien om men ingen av de 
tillfrågade har information om konkurrerande kedjors kommande kampanjer. Grossist A anser 
att det vore bra att dela informationen, men att det inte är något som sker idag, förutom om de 
har en prognosdialog med hela sortimentets leverantörer. “Det blir tyvärr att de blir lite varse 
när de märker att det blir lite mindre ordrar”. 
 
Förutom kampanjer menar många aktörer att vädret är en faktor som får betydelse för 
efterfrågan. Både Bröd- och Köttproducenten beskriver hur fint väder ökar efterfrågan på 
vissa produkter. Grossist A beskriver ett problem med produkter med väldigt lång ledtid vars 
försäljning i hög grad är beroende av att det är fint väder. Det märks tydligt i butikerna också, 
Butik A säger att väder spelar en väldigt stor roll för vissa produkter som säljer betydligt mer 
när vädret är fint. Butik B berättar att de har med vädret som en faktor att ta hänsyn till när de 
lägger sina orders. 

5.4 Informationsdelning 

5.4.1 Information delad av aktörerna 
 
Frågan “Vilken information delar ni till olika aktörer i försörjningskedjan?” besvarade de 
olika producenterna frågan på olika vis. Köttproducenten menar att den största delen 
information de delar är gällande saker såsom störningar som kan komma att påverka butiker. 
Detta kan inkludera sådant som om Köttproducenten inte kan leverera vad som lovats till 
butikerna på grund av att producenten inte fått de råvaror som planerats. Som Köttproducenten 
uttrycker det “Vi brukar förmedla direkt om det blir störningar hos oss. Säg att vi inte kan 
leverera något så försöker vi meddela det så fort som möjligt, så fort bara vi vet det”. 
Köttproducenten berättar även att deras säljare ringer butikerna varje dag för att besvara 
eventuella frågor och funderingar. Även Mejeriproducenten uttrycker att deras främsta 
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informationsdelning berör orderbekräftelser eller när tekniska problem inträffat. De beskriver 
att en orderbekräftelse skickas ut innan produktionen skett vilket gör att eventuella fel kan 
meddelas först när leveransen är på väg. Mycket av detta arbete sker manuellt och vid tekniska 
problem eller ordrar som inte kan levereras fullständiga, meddelas detta genom mail till de som 
väntar sig leverans. Mejeriproducenten uttrycker även önskemål om att utveckla hur de delar 
viss information. Detta innefattas av att kunna automatisera processen av att skicka ut 
leveransbekräftelser och även automatiska meddelanden om brist skulle komma att uppstå. 
Gällande Brödproducenten ser deras informationsdelning något annorlunda ut. Då 
producentens egna säljare är de som lägger orders på bröd till olika butiker delas inte så mycket 
information från Brödproducenten till butikerna. Hur Brödproducenten delar information till 
butiker eller grossister skiljer sig därmed gentemot Kött- och Mejeriproducenterna som visats 
sig främst dela information om orders och eventuella förseningar eller brister. 
 
Grossist A menar att de delar information till sina leverantörer. Vilken typ av information och 
hur omfattande den är, skiljer sig från leverantör till leverantör. Som Grossist A uttrycker det 
“Man kan väl framförallt säga att produkter med egna märket, där äger vi flödet och lägger 
ner mer tid på prognoser till de leverantörer som producerar dem jämfört med andra märken. 
Sen förekommer det absolut prognosdialoger på leverantörernas brands också men det är mer 
omfattande prognosjobb på EMV”. Vilken information Grossist A delar beror således mycket 
på kedjans koppling till leverantören. Grossist B delar information till sina leverantörer genom 
automatiska prognosmail som genereras dagligen med information med vilka artiklar de väntas 
beställa, kvantitet samt när beställningen kommer att ske. Grossist B berättar att inte alla 
leverantörer använder sig av prognosmailen utan föredrar att arbeta utifrån deras egna data och 
beräkningar, exempelvis baserat på hur beställningskvantiteterna sett ut historiskt. “Men vi 
försöker göra reklam för den informationen vi kan ge dem för att det är väldigt stor sannolikhet 
att det är just det vi kommer att beställa såvida ingenting drastiskt händer över natten, 
exempelvis att alla butiker slänger ett kolli av artikeln. Och vi vill ju ha varorna i rätt tid och 
inte få varor restade”. Just i situationer när leverantörerna har stora problem som leder till att 
orders inte levereras försöker de visa på fördelarna med att ta del av prognosmailen. Grossist 
B beskriver vidare att det är “en win-win situation, eftersom de (leverantörerna) vill ju också 
sälja sina produkter och tjänar inget på att resta”. Till butikerna delas bristinformation 
elektroniskt genom att Grossist B lägger in informationen i systemet. Butikerna kan då scanna 
hylletiketten för artikeln i fråga och får då fram information om att artikeln är slut hos Grossist 
B och när den väntas finnas tillgänglig. 
 
Hos butikerna varierar svaren gällande informationen de delar till andra aktörer i 
försörjningskedjan. Butik A menar exempelvis att de inte delar med sig av så mycket 
information. Butiken menar att den information som väl delas är till butikskedjans centrala 
aktör och denna informationsdelning sköts mest per automatik via system. Butik B pratar om 
informationsdelning i form av kampanjer. Som butiken beskriver det “Våra egna kampanjer 
vet vi om, vad vi kommer ha om 3 veckor eller 4 veckor. Då kan man sätta sig ner med ansvarig 
för de produkterna och gör en plan. Hur mycket gick förra gången kampanjen var igång och 
efter det göra en plan”. Butik B berättar även om hur information delas om varor som 
efterfrågas av kunder men som saknas i sortiment. Butiken menar att då delas information om 
detta till marknadsansvariga och på så vis skapas kontakter och informationsdelning som inte 
sker på daglig basis. Även Butik C pratar om deras informationsdelning i form av kampanjer. 
Butik C menar dock att det mesta av arbetet med kampanjer sköts centralt av kedjan. Butiken 
kan dock måsta ta kontakt centralt och dela information om kampanjer exempelvis när de 
märker att vissa annonsvaror sålt betydligt mer än väntat. 
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5.4.2 Information som delas till aktörerna 
 
De intervjuade tillfrågades även “Vilken information får ni av andra aktörer i 
försörjningskedjan?”. Köttproducenten menar att det skiljer sig mycket beroende på vilken 
leverantör man talar om. Hen berättar att det kan variera då vissa exempelvis meddelar en vecka 
i förväg om en beställning inte kommer bli fullföljd medan andra leverantörer inte meddelar 
detta förrän samma dag. Huruvida orderbekräftelser skickas och fel i leverans meddelas, skiljer 
sig därmed mellan olika leverantörer. Köttproducenten menar att hur väl informationen till 
producenten sprids, inte är beroende av storleken på leverantören utan beror desto mer på 
individen som delar informationen. Det vill säga att det är viktigt att någon hos leverantören 
tar tag i hur informationen mot kunder ska skötas. Från grossister och butiker får 
Köttproducenten främst information angående orderkvantiteter. Detta kan exempelvis vara 
extra viktigt vid kampanjer och liknande. “Vi jobbar så att vi säljer in kampanjer två veckor 
innan, så att vi på så sätt får in information om ungefärliga ordervolymer och sånt. Om vi 
lägger en kampanj så kräver vi att få in orders två veckor innan för att vi ska få en chans att 
fixa den volymen. Så på så sätt får vi information från dom”. 
 
Brödproducenten får mer information gällande försäljning från butikerna. Producenten 
berättar att de ständigt köper in försäljningsdata. Som tidigare beskrivits hanteras den mesta av 
Brödproducentens informationsdelning via deras egna säljare. “Säljarna sköter framförallt den 
delen som kommer som returer, och sen är det andra som går genom kassan och det är den 
datan vi köper in. Där får vi data hela tiden på vilka produkter som går och vilka av 
konkurrenternas produkter som går. Är det ljust eller mörkt segment osv, vi får all den 
informationen där” menar Brödproducenten. 
 
Mejeriproducenten får även de information från butikernas kassasystem. Den informationen 
inkluderar vad som går ut genom kassorna runt om i Sverige, det vill säga vad som säljs. 
Producenten trycker på vikten av att sammanställa den data som samlas in. Även om hen menar 
att det inte går att få information om från vilken lager produkterna kommer från kan ändå 
mycket information hämtas från kassasystemen. Den mesta informationen till 
Mejeriproducenten delas därmed från butikerna, grossisterna delar med sig av desto mindre 
information. 
 
Den mängd information som Grossist A får av andra aktörer uttrycks som väldigt liten. Då 
Grossist A inte mycket får information från butikerna i samma kedja rörande vilka nyheter och 
produkter de vill ta in i sortiment, menar Grossist A att det är komplext att förstå hur mycket 
som kommer behövas av nyheter. I Grossist As kedja finns inget krav på butikerna att hålla ett 
visst sortiment. Den information Grossist A kan se är hur många av kedjans butiker som har en 
viss artikel i sortiment vilket gör att Grossist A kan genomföra analyser på täckningsgrad och 
därmed se hur många butiker som har en viss artikel över tid. Grossist B menar att det har 
tillgång till mycket information från butikerna. Detta då allt som sker och registreras via system 
i butik, även kan visas hos grossisten. Grossist B menar dock att de endast använder data från 
butiken när det har ett behov för det, exempelvis om de vill undersöka djupare vad som hänt i 
en specifik situation. 
 
Samtliga butiker uttrycker att den mesta information som de får av andra aktörer, främst gäller 
leveransförseningar eller liknande störningar. Butik A menar att andelen information som 
delas centralt i kedjan till butiken varierar. Främst gäller detta när varor tagit slut centralt hos 
grossisten. Från producenterna får Butik A liknande information vilket kan gälla exempelvis 
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utebliven leverans. Även Butik B uttrycker att det främst är information om 
leveransförseningar och produktionsproblem som delas till butiken. Liknande berättar Butik C 
att de får information om varor som tagit slut hos andra aktörer i försörjningskedjan. 
 

5.4.3 Mer information 
 
För att ta reda på om respondenterna upplevde att informationsdelningen är tillräcklig i 
dagsläget ställdes frågan “Hade ni önskat att mer information hade delats i er 
försörjningskedja och i så fall vilken?”. På denna fråga svarade producenterna med något 
olika fokus, dock berättade samtliga att mer information skulle kunna förbättra arbetet. 
Köttproducenten berättade att det finns en dålig förståelse från butikerna gällande 
specialbeställningar och att det tar tid för Köttproducenten att kunna leverera dessa. I sådana 
situationer ser Köttproducenten att mer information skulle kunna delas från butikernas håll, om 
deras behov och planer. Brödproducenten menar däremot att de inte skulle behöva ytterligare 
information från butikerna. Då producenten själva sköter prognoser och har säljare som ofta 
besöker butikerna, upplever Brödproducenten inte ett behov av mer information. Även 
Mejeriproducenten diskuterar informationsdelning och vilken information som skulle vara 
relevant att få om delningen skulle utökas. Producenten menar att lagernivåer från grossister 
skulle kunna vara relevant data att ta del av. Tidigare har Mejeriproducenten testat att se vissa 
grossisters lagersaldon i deras affärssystem. Detta kunde ge producenten bättre koll i vissa fall. 
Detta innebar att Mejeriproducenten planerade Grossist As lager av Mejeriproducentens 
produkter, ett sådant upplägg är dock inte aktuellt i dagsläget enligt Mejeriproducenten. 
 
Grossist A ställer sig positiv till mer information i försörjningskedjan. Detta uttrycks främst 
genom en önskan om information som bygger ihop hela försörjningskedjan. Helst där såväl 
leverantörer som andra aktörer kan se prognoser från butik till grossist. Att liknande system 
inte finns i dagsläget tror Grossist A beror på den stora mängd data detta skulle innebära. 
Grossist A uttrycker att det finns prestandaproblem gällande datahantering vilket inte gjort 
liknande informationsdelning möjligt i dagsläget. Grossist B nämner endast kort att mer 
information hade önskats inom vissa områden. Detta inkluderar mer information från 
leverantörerna. Detta uttrycker Grossist B som en önskan om mer samarbete med vissa 
leverantörer och mer information i form av orsaker bakom vissa beslut såsom varför de restat 
orders och liknande. 
 
Huruvida butikerna önskar att mer information skulle delas i deras respektive 
försörjningskedjor, råder det delade meningar om. Butik A uttrycker inget behov av mer 
information dock ser butiken ett värde i att få viss information mer lättillgänglig. Butiken menar 
att detta skulle kunna vara lättare tillgång till exempelvis information om brist hos olika 
avdelningar. För Butik A är dessa förbättringar en mer teknisk fråga. Butik B ser även tekniska 
förbättringsmöjligheter gällande informationsdelning. För Butik B skulle en förbättring av 
informationsdelning innebära att kunna se leverantörernas lagersaldon. Butiken är dock osäker 
på varför detta system inte finns i dagsläget. “Kanske att leverantörerna inte vill dela 
informationen med alla” menar Butik B. Butik C däremot är nöjd med den befintliga 
informationsdelningen i försörjningskedjan. Butiken menar att kedjan har en så pass bra 
styrning och samarbete att mer information inte behövs.   
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5.5 Konflikten 

5.5.1 Svinn som en konsekvens av osäker efterfrågan 
 
Avslutande i intervjuerna behandlades frågor mer kopplade till avvägningen mellan svinn och 
brist i försörjningskedjan. Respondenterna ställdes därför frågorna “Händer det att ni får 
slänga färskvaror som en konsekvens av en felaktig uppskattning av efterfrågan?” och “Om 
ja, hur ofta och i vilka mängder (andel av inköp/produktion) slänger ni färskvaror?”. 
 
Samtliga producenter menar att det förekommer att färskvaror får slängas på grund av att 
efterfrågan inte uppskattats korrekt. Köttproducenten menar att det händer men väldigt sällan 
att det blir svinn. Som producenten uttrycker sig “Det är väldigt sällan vi slänger någonting 
men däremot så kan man ju sänka priset på varor och rea ut dom. Oftast ser vi det så pass 
långt innan, att nu kommer det blir överskott, så vi inser att vi inte kommer hinna bli av med 
det så då kan man gå ut och sänka priset. Så det är extremt sällan vi kastar något.”. 
Köttproducenten menar att när de väl får slänga varor beror detta på annat än en felaktig 
uppskattning av efterfrågan. Istället kan det bero på exempelvis fel i produkten eller andra 
händelser som producenten inte kan råda över. Även Brödproducenten menar att slänga 
färskvaror förekommer sällan. De menar att de brukar vara nära att producera lika mycket som 
efterfrågas men att de ibland producerar extra för att kunna säkerställa att säljarna får de varor 
de behöver. Om produktionen blivit för stor har Brödproducenten då löst problematiken genom 
att skicka ut extra bröd till säljarna eller använt brödresterna för att göra jäst till bageriet. Detta 
för att slippa slänga brödet. Även Mejeriproducenten menar att de slänger en andel färskvaror 
som följd av felaktig uppskattning av efterfrågan. Mejeriproducenten har satt måltal för svinnet 
vilket är på 0,2 procent av tillverkad volym i kilo vilket är en siffra de brukar vara nära. 
Producenten menar att det är svårt att hantera för höga produktioner när hållbarheten på varorna 
är kort. Vid längre hållbarhet dyker inte samma problematik upp. 
 
Även Grossist A ser att det slängs färskvaror som en följd av felaktigt uppskattad efterfrågan. 
De arbetar med att undvika svinn genom att sänka priset på produkter som börjar närma sig 
bäst-före-datum eller som helt enkelt inte anses vara en fullgod vara att sälja till butik. Grossist 
A berättar “Kassation är inte bra för någon. Det är riktigt hemskt för den produceras 
någonstans och fraktas och då komma såhär långt bak i kedjan för att sedan kasseras”. 
Prissänkningarna menar Grossist A, fungerar oftast för att slippa svinn. För vissa billiga 
produkter såsom jäst, ger det dock ingen effekt av att sänka priset då varan redan är så billig i 
original. Sådana produkter blir inte attraktivare av en prissänkning. Hur mycket som ändå blir 
till svinn mäts varje vecka av Grossist A. Både hur mycket pengar det kostat och även hur 
många kilo det representerar. Grossist A nämner även att allt svinn inte beror på en felaktig 
uppskattning av efterfrågan utan att även systemfel och olyckor kan orsaka svinn. Grossist B 
menar även att svinn skapas som en följd av felaktigt uppskattad efterfrågan. Grossisten 
berättar “Balansen mellan att det inte ska vara hål i hyllan och att man inte ska förlora 
försäljning kontra att man inte ska ha för mycket så man får slänga istället, det är det svåraste 
som vi gör kanske. Men visst slänger vi varor för att vi inte har lyckats sälja innan bäst-före-
datum, det gör vi, och kanske största risken är nog vid kampanjer av ordinarie varor”. När det 
inte gäller kampanjer utan det ordinarie sortimentet menar Grossist B att de använder sig av 
system som ska hålla koll på att lagom stora mängder beställs. Systemet har i beaktning 
butikernas försäljning såväl som hållbarhet på produkterna. Med grund i detta fungerar det 
ordinarie sortimentet väl och de största svårigheterna med svinn och uppskattning av 
efterfrågan är därmed vid kampanjer. Trots detta system som Grossist B använder sig utav, 
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förekommer det ändå att höga lager bildas även om det försöker motverkas med hjälp av 
regelbundna kontroller av lagrets bäst-före-datum. När sådana händelser förekommer, går 
grossisten ofta in centralt och gör en handlingsplan. Detta innefattar att få de varor som ligger 
på lager, till butik då det endast är där produkterna har möjlighet att säljas.  
  
Även butikerna upplever att färskvaror får slängas på grund av en felaktig uppskattning av 
efterfrågan. Som Butik A uttrycker det, är det ett av avdelningens stora bekymmer, 
svårigheterna att beställa in rätt mängd varor. Butiken menar att de får slänga färskvaror varje 
dag som en följd av bäst-före-datum som passerats. “Där måste man vara på tårna hela tiden, 
det är ok att slänga 1kg kycklingfilé men det är inte okej att slänga 20kg” säger Butik A. Att 
hantera de lager som skapas på grund av felaktig uppskattning av efterfrågan är något Butik A 
arbetar med. De menar att man måste arbeta proaktivt genom att exempelvis sänka priset eller 
öka synligheten i butiken på färskvaror som annars riskerar att slängas. Butik B menar även 
de att det slängs en del färskvaror på grund av feluppskattning av efterfrågan. De menar dock 
att det inte är några stora mängder som slängs utan att de har bra uppfattning om vad som 
kommer att efterfrågas. För att hålla koll på färskvarorna berättar Butik B att de gör dagliga 
datumkontroller för att minimera svinnet. Om inköpet blivit för högt inför exempelvis en 
kampanj så menar Butik B att de brukar kontakta leverantören för att få priset på varorna 
rabatterat. På så vis kan butiken sänka priset ut till kunderna och sälja varorna snabbare. Butik 
C kopplar sitt svinn till att de enligt avtal måste hålla vissa delar av sortimentet även om de 
säljer dåligt. Vissa varor lyckas de inte sälja även om de sänker priset. Detta menar Butik C är 
en del av det svinn som skapas. Butik C uppskattar att det som slängs är värt tusentals kronor 
per vecka. Butiken menar även att denna problematik är mycket större i försörjningskedjor som 
helhet. För att minska svinnet har Butik C valt att skänka bort de varor som är tillåtna om de 
märker att de inte kan säljas innan bäst före datumet har gått ut. Svinnet tillsammans med den 
mängd som skänks till välgörenhet uppskattar Butik C uppgå till 0,7 procent av försäljningen. 
 

5.5.2 Minskning av svinn 
 
Som ovan visat menar de flesta respondenter att svinn blir en följd av att man inte uppskattat 
efterfrågan rätt. Respondenterna frågades även om det svinn som skapas skulle kunna minskas 
genom frågan “Hur anser ni att ert företag skulle kunna minska andelen svinn av 
färskvaror?”. Samtliga producenter menar att det finns en strävan mot minskat svinn även om 
problematiken tacklas på olika sätt. Köttproducenten menar att det finns ett samarbete i 
försörjningskedjan för att minska svinnet. Detta genom att kontakta leverantörer om det visats 
sig bli ett överskott av någon färskvara för att se om behovet av varan finns någon annanstans. 
På så vis menar Köttproducenten att man hjälps åt i försörjningskedjan. Brödproducenten 
visar mer på att svinnet inte är en så stor problematik för företaget. Som Brödproducenten 
uttrycker det “Vi ligger på 0,3 procent i överbak totalt så det är inte där de stora pengarna 
finns i vår business men vi jobbar med det. Vi har ett mål som vi mäter och följer upp varje 
vecka. Det blir aldrig mer (än 0,3 procent) i alla fall”. Producenten menar även att de tvingas 
överbaka då deras degmaskiner inte kan köra hur många små degar som helst. Det kan därmed 
bli svårt att anpassa produktionen efter vad efterfrågan ser ut att bli. Brödproducenten måste 
alltså ibland medvetet överproducera, överbaka, för att kunna uppfylla de orders som läggs in. 
Mejeriproducenten är dock den som mest talar om förbättringsmöjligheter och konkreta 
arbetssätt för att minska svinnet. Det är främst arbetet kring nylanseringar och prognoser som 
lyft som ständiga förbättringsområden. Delvis att försöka att gissa hur väl nylanseringar 
kommer att gå men även att försöka öka prognossäkerheten genom bland annat 
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prognosverktyget samt kännedomen om kampanjer. Mejeriproducenten nämner även att “en 
jättestark bidragande orsak är hur vi mer exakt kan producera beställd mängd och det handlar 
om allt i hela produktionskedjan, hur rätt olika parametrar är satta på svinn och hur bra koll 
vi har på exakt på flödesmätare så att vi mäter rätt i alla led hur mycket produkt vi skickar 
fram”. Likt Köttproducenten lyfter således även Mejeriproducenten ansvaret över hela 
försörjningskedjan när det kommer till svinnminimering. 
 
I likhet med vissa av producenterna, berättar Grossist A att prognoser är viktigt för att minska 
svinnet och även att se över lagret ännu mer. Ett sätt att uppnå denna minimering av svinn är 
genom att sätta upp mål menar Grossist A. Grossist A berättar att “Varje år sätter jag ett mål 
på mina varuplanerare som baseras på den varuplanerarens leverantörer och ett mål som den 
ska nå. Så aggregeras det upp till ett mål och det gäller både svinn och servicegrad och sen 
följs det upp dagligen och sen har vi månadsmöte med en större avstämning så att vi ser att 
man går bra mot sina mål och är det avvikelser får vi försöka göra en plan för det”. Grossist 
A menar således att sätta mål samt följa upp dessa är en huvudnyckel för att kunna minska 
svinn. Även Grossist B berättar att de ständigt arbetar med att minska svinn. Deras främsta 
arbete med svinnet är att ha kontinuerliga möten med inköpsfunktionen på företaget. 
Tillsammans går de igenom vilka kvantiteter som ska beställas så att de får rätt kvantiteter både 
för kampanjer och ordinarie sortiment. Grossist B berättar även att de på månadsbasis går 
igenom hela sortimentet och hur mycket som slängs av vardera produkten. De produkter som 
genererar mest svinn diskuteras med inköparna för att ta fram åtgärder. Detta kan vara åtgärder 
som att placera produkten på en bättre plats i butiken, förbättra leveransvillkoren eller minska 
kvantiteterna genom att minska antalet produkter per kartong. 
 
Även butikerna talar om vikten av uppföljning för att minska svinnet. Butik A menar 
exempelvis att det handlar mycket om kunskap och information när ordrar läggs manuellt i 
företaget. Butiken uttrycker att mer information om efterfrågan, väder och konkurrenters 
kampanjer skulle underlätta planeringen men att det i slutändan handlar om kunskap och den 
information man har för att kunna minska svinnet. Butik B menar att de dagligen försöker 
minimera svinnet. Detta genom personligt ansvar över inköp och beställningar så att 
uppbyggnad av lager inte ska förekomma. Butik B talar även om att dagligen justera orders. 
Detta genom att uppskatta behovet för att senare kontrollera vad utfallet blev. Har det då 
beställts för mycket menar butiken att den ansvarige får minska ordern till dagen efter. Även 
Butik C arbetar efter att utvärdera arbetet med svinn. Detta sker bland annat genom en mall 
som de anställda använder för att hålla koll på hur mycket som slängts och även vad som har 
prissänkts. Detta går ansvariga sedan igenom veckovis för att hitta orsaker till svinnet och sedan 
ta fram en åtgärdsplan. 
 

5.5.3 Brist som en konsekvens av osäker efterfrågan 
 
Såväl som att det var relevant att undersöka huruvida respondenterna får slänga färskvaror som 
en konsekvens av en felaktig uppskattning av efterfrågan, frågades även respondenterna om 
även brist kan bli en konsekvens av detta. För vissa av producenterna visade sig brist vara en 
återkommande företeelse medan det knappt inträffar för andra. Köttproducenten menade att 
på grund av att det är just kött de hanterar kan brist uppstå ibland. Kött kan vara svårt att få tag 
på ibland och producenten menar att det är svårt att leverera över deras prognoser om butiker 
beställer mer än förväntat. Trots detta har Köttproducenten en hög leveranssäkerhet och menar 
att det är någon enstaka artikel i veckan som kan missas. Detta följs då upp av rapporter som 
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visar vad som avvikit och sedan stämmer de av med varför det missats att leverera. Samma 
problematik uppstår inte för Brödproducenten som menar att deras brist snarare uppstår på 
grund av produktionsfel än en felaktig uppskattning av efterfrågan. Detta kan bero på att något 
inträffat tidigare i kedjan eller på grund av produktionsstopp. Då Brödproducenten prioriterar 
fulla hyllor är det därför ovanligt att brist skulle uppstå med grund i efterfrågan. 
Mejeriproducenten visar sig ha ett något mer liknande arbetssätt som Köttproducenten då 
brist är något som förekommer. Mejeriproducenten menar att de generellt sätt “bristar” i 1,5 
procent av fallen. De menar dock att detta inte alltid behöver innebära försäljningsförluster då 
de ser att kunder väljer substitut från Mejeriproducentens egna sortiment om någon vara varit 
slut i hyllan. 
 
Även för Grossist A är brist förekommande. Grossist A nämner både produktionsfel samt 
missar från leverantörer som anledningar för brist men även att felaktiga prognoser kan orsaka 
bristen. I regeln menar Grossist A att de generellt “bristar” i 2 procent av alla orders som går 
ut till butiker. Grossist A berättar att det hade kostat för mycket att aldrig tillåta brist. Även om 
Grossist A i vanliga fall endast “bristar” i 2 procent av samtliga orders, menar hen att vid 
kampanjer kan bristen bli betydligt högre. Detta på grund av att kampanjer är svårare att 
uppskatta efterfrågan på vilket är anledningen till att dessa även mäts separat mot specifika 
kampanjmål hos Grossist A. Grossist B menar att brist förekommer men uttrycker att den oftast 
beror på andra faktorer än osäker efterfrågan. Grossisten berättar att brist kan förekomma när 
grossistens leverantörer har råkat ut för brist-problematik och därmed inte kan tillhandahålla 
Grossist B med varor. Detta kan således vara råvarubrister eller andra händelser såsom 
leveransförseningar. Grossist B brukar lösa detta gentemot butik genom att skicka ut alternativa 
artiklar om leverantören har en mer långvarig brist. 
 
Från butikernas sida visar det sig att det finns olika anledningar till att brist uppstår. Som Butik 
A nämner förekommer det att brist uppstår hos varor som har kort datum och långa ledtider, 
exempelvis färsk kyckling. Butiken menar då att beställa för mycket blir väldigt dyrt om det 
resulterar i svinn samtidigt som de vill att varan ska finnas hemma. Butik B menar att brist kan 
uppstå för att de själva uppskattat efterfrågan fel men menar att det är desto vanligare att brist 
uppstår på grund av leverantörerna. Detta kan vara på grund av leveranssvårigheter och 
liknande. När det uppstår brist på grund av felaktig uppskattning av efterfrågan menar Butik B 
att detta sker mest när efterfrågan ökat kraftig som exempelvis under högtider och liknande. 
Butik C menar även de att brist uppstår då och då, såväl på ordinarie varor som på 
kampanjvaror. Butiken berättar att även priset på varan spelar en roll i detta. Som Butik C 
uttrycker sig “Är det dyra varor försöker man hellre ligga exakt för att det blir för dyrt att 
slänga”. Detta visar att även priset har betydelse när efterfrågan ska uppskattas. 
 

5.5.4 Avvägning mellan lager och brist 
 
Samtliga respondenter frågades även “Hur görs avvägningen mellan att skapa lager av 
färskvaror som kan resultera i svinn, kontra brist?” för att se deras reflektioner över 
problematiken. Samtliga producenter menar att i grund och botten är det bättre att varan finns 
i hyllan än att den är slut. Det vill säga att man hellre producerar för mycket än för lite. 
Köttproducenten menar att det beror något på vilken vara det berör och hur mycket varan 
kostar. Som exempel säger Köttproducenten att man inte har råd att chansa om man köper in 
oxfilé då det blir en stor kostnad om man beställt för mycket vilket resulterar i svinn eller 
prissänkningar. Producenten menar att de har råd att chansa mer när det kommer till billigare 
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produkter då detta inte innebär en lika stor kostnad om det måste slängas eller prissänkas. 
Köttproducenten berättar att prissänkningar kostar mycket pengar om det blir till en rutin och 
att det även kan förstöra prisbilden för konsumenten. Brödproducenten är mer övertygad om 
att de hellre producerar för mycket än för lite och vikten av att alltid kunna tillhandahålla 
brödet. Då de bakar efter beställning har de inte heller samma problematik när det kommer till 
lagerhållning av bröd vilket gör att produktionen kan korrigeras eftersom. Även 
Mejeriproducenten menar att de hellre är på säkra sidan och producerar för mycket än för lite 
i de flesta fall. Mejeriproducenten berättar att det är svårt att uppskatta vad brist av en vara 
kostar i reella pengar. Det blir således viktigare att vara säker på att produkterna kommer ut till 
butik. 
 
Grossist A menar även att det i grunden är viktigare med försäljningen och därmed att hålla 
varor hemma. Hen berättar att servicegrad rankas högre än svinn, med andra ord beställs hellre 
för mycket än för lite. Även om detta är det avgörande i avvägningen mellan svinn och brist 
menar Grossist A även att det beror mycket på vilken typ av artikel det är. Artiklar med längre 
hållbarhet går det köpa på sig lite mer av, medan för artiklar med kortare hållbarhet är det bättre 
att köpa in mindre kvantiteter av. Grossist A menar att man då får avväga om det är värt att 
kunna garantera service när man riskerar svinn. Grossist B visar på liknande resonemang 
gällande hur avvägningen mellan lager och brist bedöms. Grossisten berättar att de i de flesta 
fallen skulle beställa mer av en artikel för att undvika brist. Risken finns dock att artiklar som 
det beställs för mycket av, visas som en artikel med högt svinn i grossistens bevakningar och 
då måste åtgärder tas. I vissa fall menar grossisten att det inte är möjligt att beställa ett visst 
antal förpackningar. Då kan ett onödigt högt antal av en viss produkt beställas utan att det 
kommer säljas i butik men detta görs ändå för att brist inte ska uppstå. 
 
Att hellre hålla lager än “brista”, arbetar dock inte alla butiker efter i dagsläget. Som Butik A 
menar arbetar de i dagsläget så att de hellre beställer in för lite och att produkter får ta slut. 
Detta håller dock på att ändras då butiken menar att de nu ser fördelarna med att beställa för 
mycket och senare vidta åtgärder för att sälja slut på det lager som skapats. Butik A menar 
alltså att det finns mer fördelar med att beställa mer än mindre. Butik B resonerar så att de helst 
håller lager jämfört med brist. De menar att produkter som det efterfrågas extra mycket av, 
storsäljare, köps det gärna in extra mycket av. Detta för att kunna garantera varan gentemot 
kund om det skulle vara så att leverantören fått brist och inte kan skicka ut varor på några dagar. 
På storsäljarna är det således fördelaktigt att ha hemma lite lager av menar Butik B. Butik C 
har en annan vinkel på avvägningen mellan svinn och brist. De menar att det är beroende av 
vem som köper in, hur denna avvägning ter sig. Som tidigare nämnt anser även butiken att det 
inte är lönsamt att beställa för mycket av dyra varor då det medför höga kostnader om de måste 
slängas. 
 

5.6 Hållbarhet 
 
Samtliga aktörer frågades även “Vad anser ni är de viktigaste aktiviteterna att genomföra för 
att bidra till en hållbar försörjningskedja?”. Enligt Köttproducenten är en av de viktigaste 
aktiviteterna för dem att arbeta med att endast arbeta med svenskt kött. De är även 
självförsörjande på el genom att de använder deras slaktavfall för att driva deras 
biogasanläggning. Förutom att vara en bra aktivitet för miljön menar Köttproducenten att det 
handlar om att avfallet måste tas omhand på något sätt. “Det är ju inte bara för att vi är goda 
och duktiga och allting sånt utan det är ju även en ekonomisk grej. Istället för att förlora pengar 
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på det så kanske vi tjänar lite pengar på det.”. Brödproducenten tar hand om överblivna 
produkter genom att de används för att tillverka jäst som de använder i sin tillverkning. Utöver 
aktiviteter inom företaget försöker de lära konsumenterna att ta vara på den färdiga produkten 
och att undvika att matsvinn uppstår i hushållen. De menar att konsumenterna också har ett 
ansvar i en hållbar kedja. Mejeriproducenten menar att en viktig aktivitet för att bidra till en 
hållbar försörjningskedja är att få koll på svinnet i hela kedjan och inte bara se till färdiga 
produkter som kasseras för att bäst-före-datum passerats. Att kartlägga var det sker genom att 
mäta svinn på fler punkter än idag och därefter kunna sätta upp måltal för att minska svinnet 
anser Mejeriproducenten som en viktig aktivitet. 
 
Grossist A berättar att deras arbete för en hållbar försörjningskedja innefattar många olika 
aktiviteter, från kassationer till transporter. Grossist A säger att de är en enorm köpare av 
transporten på den svenska marknaden och att de därför arbetar mycket för att trots detta belasta 
miljön så lite som möjligt. Detta genom att ställa hårda krav på åkerierna, att ha en hög 
fyllnadsgrad, att lastbilarna ska drivas på ett bra bränsle och köras klimatsmart. Vidare berättar 
Grossist A att de arbetar med deras lagerenheter, hur uppvärmning och nedkylning sker, som 
kräver mycket energi. Utöver detta menar Grossist A att produkternas förpackningskvalitet är 
viktig för att undvika svinn, om exempelvis limmet i förpackningen släpper leder det till 
kassationer av produkten. Vi ställde frågan till Grossist A om det finns problem i att genomföra 
dessa kvalitetsförbättringar i organisationen och fick då svaret att det kan vara svårt att ha en 
samlad syn kring hur hårda krav det ska vara på exempelvis förpackningen. Detta tror Grossist 
A är en prisfråga. “Väljer man den billigare kan man få ett billigare pris mot leverantören och 
butiken vilket är väldigt attraktivt men ser man på sista raden kanske den billigare egentligen 
blir dyrare”. Grossist B uttrycker att bland de viktigaste hållbara aktiviteterna aktören är 
beroende av, är att butiksdriften ska vara korrekt. Hela grossistens system är beroende av att 
butikerna har korrekta saldon och placerar produkterna rätt i butik. I övrigt menar grossisten 
att i de fall de själva kan optimera flödet, läggs fokus på att effektivisera transporter och 
exempelvis beställningsfrekvens. Grossisten berättar “Ofta är det så att avtal finns med 
leverantören gällande kvantitet och hur ofta beställningar ska ske. Men i de fall där det inte 
finns några villkor och vi får optimera vårt flöde bäst vi vill, vilket är det vi föredrar såklart, 
där försöker vi optimera transporter och kostnaden blir lägre om vi exempelvis kan beställa 
varannan vecka istället för varje vecka, den kostnaden blir lägre om man ställer den mot 
lagerkostnaden”. 
 
Butik A lyfter vikten av att hela kedjan ska vara spårbar och att det är något de ska kunna 
erbjuda deras kunder om de önskar informationen. Både Butik A och Butik B har egna kök och 
bagerier i butikerna där de kan ta tillvara på produkter som inte passerat bäst-före-datum men 
som de inser att de inte kommer hinna sälja. Butik B menar att det är viktigt att se över artiklar 
som inte säljer så bra för att undvika svinn. Att se svinn som mer än utebliven försäljning är 
också viktigt. “Det som slängs kostar mycket, först av att det slängs och inte säljs, sen kostar 
det att få soporna tömda, utsläppen från sopbilarna ger sämre luft mm.” Butik C lyfter vikten 
av vilka produkter de säljer som viktigt för en hållbar försörjningskedja. Att exempelvis inte 
sälja rödlistad fisk eller att ha ägg från frigående höns lyfter de som exempel. 
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6.0 Analys 
 
I studiens analytiska kapitel, kopplas den empiriska delen samman med tidigare visad teori. 
Analysen baseras på de olika teman som identifierats vid genomgång av empirin. Kapitlet 
syftar således till att skapa en fördjupning i forskningsområdet då resultatet av studien kopplas 
samman med tidigare forskning såväl som reflektioner över resultatet och däribland nya 
upptäckter. 
 

6.1 Inte så osäker efterfrågan 
 
Till samtliga aktörer ställdes frågan hur väl de uppskattade sig veta vad som kommer att 
efterfrågas av deras produkter. Initialt fick vi från samtliga aktörer svaret att de ansåg sig veta 
väl vad som skulle komma att efterfrågas av deras produkter. De lyfte olika anledningar till 
detta, bland annat beskrevs liknande orders från vecka till vecka, användning av prognos- och 
orderläggningssystem och förhandsorders som faktorer som påverkade efterfrågan till att bli 
mindre osäker. Generellt kan man säga att för det ordinarie sortimentet som inte innefattas av 
kampanjer, inte är väderberoende och som har korta ledtider, så är efterfrågan inte osäker för 
de studerade aktörerna inom dagligvaruhandelns försörjningskedja. Detta resultat skiljer sig 
från tidigare forskning då författare såsom Lee et al. (1997, s. 94), beskriver efterfrågan på 
varor inom dagligvaruhandeln som varierande och osäker. Som beskrivet av respondenter 
verkar prognos- och orderläggningssystemen som används fungera väl för det ordinarie 
sortimentet. Användandet av prognos- och orderläggningssystemen kan vara en av 
anledningarna till att resultatet skiljer sig från vad Lee et al. (1997) tidigare noterat. Dessa 
system har mest troligt utvecklats sedan 1997 då Lee et al. publicerade artikeln vilket skulle 
kunna ge aktörerna som är verksamma idag bättre verktyg för att förutspå och uppskatta 
efterfrågan. Metoderna som används av aktörerna för att uppskatta efterfrågan på det ordinarie 
sortimentet överensstämmer med vad teorin säger. Enligt Tratar, (2010, s. 173) är just 
användandet av prognoser ett sätt att hantera osäker efterfrågan. Då forskningen visad av Tratar 
(2010) är mer samtida ter det sig därmed rimligt att dessa metoder används i praktiken för att 
uppskatta efterfrågan.  
 
Vad vi fick insikt i under insamlandet av det empiriska materialet var att den största källan till 
osäkerhet i efterfrågan var kampanjer. Detta lyftes i samtliga led i försörjningskedjan och då 
denna insikt hade så pass stor påverkan på graden av osäkerhet i efterfrågan, fick ämnet även 
en egen del i empiriavsnittet. Vad som kunnat konstateras utifrån empirin är att det är svårt att 
förutspå vilken effekt en kampanj kommer att få. Detta gäller såväl vid aktörernas egna 
kampanjer som när konkurrenter har kampanjer. Båda situationerna orsakar en variation i 
efterfrågan, vilket gör efterfrågan svårare att uppskatta. Vid kampanjer överensstämmer 
därmed vår empiriska insamling desto mer med befintlig forskning kring osäker efterfrågan 
inom dagligvaruhandeln. Detta då teorin menar att dagligvaruhandeln är en bransch som kantas 
av osäker efterfrågan (Lee et al., 1997, s. 93–94). Även välrefererad teori från Forrester (1958) 
visar på att en liten förändring i efterfrågan kan orsaka stora variationer och förändringar i hur 
efterfrågan uppfattas bakåt i ledet. Då efterfrågan ökar vid kampanjer (Christopher, 2011, s. 
89) ter det sig rimligt att dessa skapar en variation i efterfrågan som blir svår att uppskatta och 
efterfrågan kan därmed bli osäker för aktörerna i försörjningskedjan. Både Grossist A och Butik 
B menar att en avgörande faktor för kampanjens effekt är hur stor prissänkning kampanjen 
innebär. Hur kampanjerna hanteras i de olika delarna av försörjningskedjan skiljer sig åt, 
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Köttproducenten och Mejeriproducenten tar in förhandsorders för kampanjen för att kunna 
planera produktionen. Grossist A tar även de delvis in förhandsorders från butikerna och gör 
en uppskattning av hur de andra butikerna kommer att beställa utifrån det. Grossist B och 
butikerna utgår från resultat av tidigare kampanjer och planerar enligt dem. Att basera 
uppskattningar om framtida efterfrågan på historiska data är vanligt enligt Bartezzaghi et al. 
(1999, s. 499). 
 
Att de som direkt berörs av kampanjerna även får information om den kommande kampanjen, 
dvs producenten som producerar varan, grossisten samt butiken i vilken kampanjen ska gälla 
framgick från intervjuerna. Att exempelvis butikerna inte bestämmer sina egna kampanjer är 
vanligt, ofta är det rikstäckande kampanjer som gäller för samtliga butiker inom samma kedja. 
Till skillnad från situationer som gäller aktörernas egna kampanjer utgår inte information till 
aktörerna om konkurrerande aktörers kommande kampanjer. Att kampanjer kan öka kundernas 
villighet att substituera till kampanjvaran framgår av empirin. Brödproducenten menar att 
konkurrenters kampanjer påverkar deras försäljning. Även Butik C berättade att de “märker av 
en stor förändring på liknande produkter under en kampanj, där efterfrågan på motsvarande 
produkter kan minska med upp till 80 procent.”. Detta är i enlighet med resultatet från studien 
av van Donselaar et al. (2016, s. 65) där kampanjers påverkan på försäljning av färskvaror 
studerades. Där framkom att konsumenter substituerade färskvaror vid kampanjer och det 
faktumet var avgörande för kampanjers framgång. Detta ser vi kan bidra till ökad konkurrens 
mellan aktörerna inom dagligvaruhandeln och ökar kraven på tillgänglighet.  
 
Beroende på kampanjens storlek och vidd kan detta få konsekvenser för den producent som 
tillverkar varan som till följd av kampanjen “substitueras bort”. Vi ställde därför Grossist A 
frågan om information gällande andra producerande aktörers kampanjer delades till 
producenterna. Grossist A anser att det vore bra, men att det inte är något som sker idag, 
förutom om de har en prognosdialog med hela sortimentets leverantörer. “Det blir tyvärr att 
de blir lite varse när de märker att det blir lite mindre ordrar”. Varför denna information inte 
delas i dagsläget fick vi inte svar på under insamlingen av det empiriska materialet och kan 
därmed inte se om det finns hinder för att sådan information skulle kunna utgå till aktörerna 
inom producentledet. Det torde finnas effektivitetsvinster som skulle gynna hela 
försörjningskedjan med sådan informationsdelning. Detta då mer information om andra 
aktörers kampanjer skulle möjliggöra en effektivare produktionsplanering då producenterna 
under “andras” kampanjveckor skulle kunna prioritera andra produkter än den som ska 
konkurrera med kampanjvaran. Utan informationen producerar producenten som vanligt och 
om då efterfrågan under andra aktörers kampanjveckor är mindre resulterar det i att 
produkterna lagerhålls och att grossister och butiker när de väl beställer varorna, får färre antal 
dagar på sig att sälja produkterna innan de passerar bäst-före-datum. En följd av detta kan 
således bli ökat svinn genom hela kedjan. Skulle mer information delas om andra aktörers 
kampanjer, skulle det således vara ett sätt att göra den osäkra efterfrågan vid kampanjer, något 
mer säker och därmed minska potentiellt svinn men även prissänkningar som visats vara en 
åtgärd vid höga lager. Vad som kan antas är att det finns ett motstånd till att dela information 
om egna kampanjer till andra aktörer. Detta då informationen skulle kunna leda till ökad 
konkurrens och hög transparens om affärsstrategier. Ur ett effektivitets- och 
hållbarhetsperspektiv skulle dock sådan informationsdelning kunna vara positiv, även om ett 
motstånd kan finnas utifrån ett konkurrensperspektiv. 
 
Då det framgår i det empiriska avsnittet att det finns osäkerhet i efterfrågan, främst gällande 
kampanjer anser vi att det faktum att alla aktörer som ingår i studien initialt sa att de ansåg 
efterfrågan vara relativt säker, som lite märkligt. I en sådan kampanjintensiv bransch som 
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dagligvaruhandeln kan det därmed antas att efterfrågan är mer osäker än vad respondenterna 
uttrycker. Dock gällande det ordinarie sortimentet som inte innefattas av kampanjer verkar det 
som att efterfrågan är mindre osäker än vad teorin föreslår.    
 

6.2 Mer information efterfrågas 
 
I det empiriska avsnittet framgick det att informationsdelningen hos de olika aktörerna skiljde 
sig åt både gällande hur aktörerna själva delar information och även vilken information de får 
av andra aktörer. Resultatet av intervjuerna visade bland annat att både Köttproducenten och 
Mejeriproducenten främst delar information om störningar såsom brist och 
leveransförseningar. Den information som de olika producenterna får visade sig även mest 
gälla orderkvantiteter och även försäljningssiffror från butikerna. Gällande grossisterna visade 
resultatet att de främst delar information om prognoser och därmed vad de uppskattar ska 
efterfrågas under en viss period. Samtidigt menade grossisterna att de antingen inte får så 
mycket information från butikerna, eller som Grossist B uttryckte sig, att de har tillgång till 
information från butik men använder den för speciella fall. Butikerna delade i stort inte så 
mycket information. När information delades gällde detta främst kampanjer då efterfrågan 
växer och kan te sig speciellt. Samtliga butiker menade även att de främst får information 
gällande leveransstörningar eller när grossister och producenter fått brist på vissa artiklar. I 
övrigt beskrev ingen av butikerna att de får någon ytterligare information. 
 
Resultatet visade således tydliga mönster i grupperna producenter, grossister och butiker. I stor 
utsträckning lade de olika grupperna vikt vid samma typ av informationsdelning inom 
grupperna, men skilde sig samtidigt mellan grupperna. Som resultatet visar sker den mesta 
informationdelningen bakåt i kedjan även om det inte är stora mängder information som delas. 
Som Oskarsson et al. (2013, s. 201) menar, är informationsdelning avgörande för att en 
försörjningskedja ska fungera effektivt. Att dela information fungerar även som ett sätt för att 
hantera osäker efterfrågan och därmed få en bättre uppskattning av vad den faktiskt är (Lee et 
al., 2000, s. 640). Visat av forskning så består lyckad informationsdelning ofta av information 
såsom försäljningsdata, eller med andra ord POS-data, Point of Sales. Detta innebär att 
försäljningsdata från butikerna delas med andra leverantörer i försörjningskedjan (Lee et al., 
2000, s. 626). Visat i detta resultat delas liknande data till viss del av de olika aktörerna. Två 
av producenterna uttryckte att de har tillgång till försäljningsdata från butikerna medan 
grossisterna inte verkar använda denna information och butikerna menar att de inte delar med 
sig av mycket information alls. Det ter sig därmed som att den information som teorin säger 
sig vara nödvändig för lyckad informationsdelning, endast används till viss del av aktörerna i 
denna studie. Det kan därmed antas att den informationsdelning som sker i aktörernas 
försörjningskedjor inte är fulländad med den teoretiska kopplingen i åtanke. Varför information 
som såsom POS-data och lagernivåer alternativt annan givande information, inte delas i större 
utsträckning visade den empiriska insamlingen inga tydliga svar på. Vissa menade att det blir 
en för omfattande mängd data vid mer informationsdelning och andra menade att det kan finnas 
en motvillighet till att dela med sig av mer information. Som visat av Lee et al. (2000, s. 640) 
kan informationsdelning bidra till lägre kostnader, bland annat för lagerhållning. Trots detta 
visade den empiriska insamlingen inte att aktörerna såg ytterligare informationsdelning som 
något kostnadsbesparande. Att detta inte visades kan vara en av orsakerna till att information 
såsom POS-data inte delas i större utsträckning i dagsläget.  
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I regel visade intervjuerna att de olika aktörerna inte efterfrågar mer försäljningsdata specifikt. 
När de frågades om de önskar mer informationsdelning i deras försörjningskedja var vissa, 
såsom Brödproducenten, Butik A samt Butik C, i stort nöjda med den information de i 
dagsläget har tillgång till. Andra såsom Mejeriproducenten och Butik B efterfrågade 
lagersaldon från grossister alternativt leverantörer. Denna form av information, lagersaldon, 
har likväl som försäljningsdata, visats sig viktig för att leverantörer ska kunna planera sina 
beställningar och sin produktion efter kundens lager för att kunna uppskatta när nästa order 
borde komma (Oskarsson et al., 2013, s. 103). Köttproducenten önskade mer information från 
butikerna om deras behov och Grossist A uppmärksammade att de anser att hela 
försörjningskedjan ska kunna se prognoser från butik till grossist. Det visar sig därmed att det 
finns en önskan om ytterligare informationsdelning hos de flesta intervjuade även om den 
information som önskas, skiljer sig åt. Även om endast hälften av aktörerna önskade mer 
information, som forskning rekommenderar för en effektiv försörjningskedja såsom 
försäljningsdata och lagersaldon, visade aktörernas svar att de mest vill veta mer om behovet 
som kommer uppstå och därmed vad som kommer efterfrågas av deras produkter. Som Fernie 
& McKinnon (2003, s. 163) menar delas information för att kunna göra bättre prognoser samt 
optimera planeringen för försörjningskedjan. Det ter sig därmed som att detta även är vad 
aktörerna vill åstadkomma med deras önskemål om mer information då önskemålen främst 
berör behov, prognoser och efterfrågan.  
 

6.2.1 Ingen Bullwhip-effekt 
 
Som visat delas mer information bakåt i försörjningskedjan än framåt. Detta innebär att mer 
information flödar från butik till grossist till producent, även om denna information har 
identifierats som knapphändig bland flera aktörer då de flesta önskar ytterligare 
informationsdelning. Den information som delas från butikerna har visats främst handla om 
kampanjer och den information som främst delats av grossister har visats sig vara 
prognoser.  Att bedöma av denna informationsdelning, visar detta att man bakåt i 
försörjningskedjan försöker förmedla vad efterfrågan är eller uppskattningsvis kommer att bli. 
Som visat i teorikapitlet, kan efterfrågan lätt förvrängas genom försörjningskedjan. När orders 
som läggs, inte överensstämmer med den faktiska efterfrågan skapas denna förvrängning. Detta 
sker ofta när den enda information som delas bakåt i kedjan är orders och därmed vilka 
kvantiteter som ska beställas (Lee et al., 2004, s. 1875). Denna förvrängning ger som följd att 
aktörer bakåt i försörjningskedjan får en felaktig uppfattning om vad efterfrågan faktiskt är i 
butik och detta fenomen kallas som tidigare nämnt, Bullwhip-effekten (Lee et al., 2004, s. 
1879). Att efterfrågan prognostiseras utifrån historiska data samt dåligt fungerande 
informationsflöden, är två av huvudorsakerna till att en Bullwhip-effekt uppstår. Enligt 
Christopher (2011, s. 155) ökar även kampanjer risken för att Bullwhip-effekten ska uppstå då 
kampanjen ökar variationen i efterfrågan. Då kampanjer finns hos samtliga aktörer i 
dagligvaruhandelns försörjningskedja och faktorerna prognos utifrån historiska data samt 
dåligt fungerande informationsflöden återfinns hos vissa av aktörerna finns därmed 
förutsättningar för att en Bullwhip-effekt skulle kunna uppstå i aktörernas försörjningskedjor. 
Som visat i resultatet, ter det sig däremot som att de flesta aktörerna delar mer information än 
endast orderkvantiteter bland de intervjuade då även kampanjinformation och prognoser delas. 
De flesta aktörer uttrycker även att de har relativt god uppfattning om vad som efterfrågas av 
deras ordinarie sortiment och vi har inte kunnat observera att det skulle finnas en större 
Bullwhip-effekt i de intervjuades försörjningskedjor utifrån resultatet. Teoretiskt talar effekten 
för att aktörer längre bak i försörjningskedjan bör ha en sämre uppfattning om den verkliga 
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efterfrågan gentemot aktörer längre fram i kedjan (Makui & Madadi, 2007, s. 39). I denna 
studie skulle detta innebära att producenterna har en sämre uppfattning om efterfrågan jämfört 
med grossisterna då producenterna befinner sig längst bort i försörjningskedjan och därmed 
borde effekten vara störst där. Detta bekräftas dock inte av resultatet i denna studie. Som 
tidigare nämnt visar såväl producenter som grossister att de har en relativt god uppfattning om 
vad som efterfrågas av deras produkter. Även när efterfrågan i butik varierar genom exempelvis 
kampanjer, visar producenter och grossister på en likvärdig uppfattning om de svårigheter som 
dessa variationer i efterfrågan kan innebära med att uppskatta behovet.  
 
Det visar sig därmed inte att det finns en tydlig Bullwhip-effekt bland de aktörers 
försörjningskedjor som undersöks i denna studie. Detta kan förklaras av att de flesta aktörerna 
beskriver att något mer information delas än endast orderkvantiteter. Då teorin beskriver att 
endast dela orderkvantiteter som information, som något som kan få en Bullwhip-effekt att 
uppstå, kan det vara så att den något mer avancerande informationsdelningen bland dessa 
aktörer motverkar Bullwhip-effekten. Då aktörerna även anser sig ha en god uppfattning om 
efterfrågan gällande det ordinarie sortimentet, vilket gäller såväl producenter som grossister 
och butiker, har vi därmed inte kunnat urskilja en större Bullwhip-effekt i dessa 
försörjningskedjor. Vad som kan tänkas är att högre incitament till en Bullwhip-effekt kan 
finnas gällande kampanjprodukter. Detta på grund av att efterfrågan upplevs mer varierande 
och osäker vid dessa tillfällen vilket gör den svårare att uppskatta. För att kunna besvara detta 
påstående anser vi dock att framtida studier bör fokusera ytterligare på Bullwhip-effekten bland 
kampanjartiklar för att kunna diskutera dessa spekulationer vidare. Det bör även tas i åtanke 
gällande det ordinarie sortimentet att vissa av de intervjuades produkter skickas direkt från 
producent till butik vilket gör försörjningskedjan kortare när det gäller vissa produkter. Detta 
nämns även av van Woensel et al. (2007, s. 705) som menar att kravet på kort ledtid har 
resulterat i att färskvaror ofta levereras direkt från producenter till butiker, alternativt att 
lagringstiden hos grossister skall vara kort. Detta kan ha stärkt resultatet av att vi inte kunnat 
observera Bullwhip-effekten i denna studie.  
 

6.3 Svinn framför brist 
 
Ett av intervjuernas huvudämnen var att undersöka hur avvägningen görs mellan att hålla lager 
och riskera svinn alternativt att undvika lager och riskera brist. Samtliga respondenter menar 
att både svinn och brist uppstår som en effekt av att man inte kunnat uppskatta efterfrågan 
korrekt. Hur avvägningen mellan dessa alternativ görs besvarade samtliga aktörer på ett 
liknande sätt, oavsett om det gällde producenterna, grossisterna eller butiker. Samtliga menade 
att det i slutändan är viktigt att kunna tillhandahålla varor och därmed hellre stå med lager och 
riskera svinn än att få brist. Det visade sig dock finnas undantagsfall till detta ställningstagande. 
Då gällde det främst produkter som blir för dyra att behöva slänga och därför beställs hellre 
lite för lite av dessa varor än för mycket. 
 
Denna avvägning har inom teorin presenterats som The Newsboy Problem, och visar på 
konflikten i att hantera färskvaror. Inom teorin beskrivs en situation där man dagen innan ska 
uppskatta hur många dagstidningar som kommer att säljas (Lippman & McCardle, 1997, s. 54). 
Resultatet från denna studie visar vissa likheter med The Newsboy Problem problematiken. 
Detta då efterfrågan på färskvaror måste uppskattas i förväg och konsekvenserna blir desamma 
som inom teorin. Som beskrivet teoretisk kan aktörer välja att antingen beställa för mycket och 
behöver därmed slänga överblivna produkter, eller att beställa för lite och därmed gå miste om 
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potentiell försäljning (Lippman & McCardle, 1997, s. 54). Resultatet från denna studie visar 
dock en skillnad från The Newsboy Problem genom att många respondenter angivit att de har 
möjlighet att lägga in extra orders vid behov, något som inte är möjligt i teorin. Dock innebär 
inte denna möjlighet att risken för försäljningsförluster kan uteslutas då vissa varor som beställs 
har något längre ledtid, vilket innebär dagar med potentiell försäljningsförlust, eller som i 
teorin, att The Newsboy står utan tidningar när kunder vill köpa. Båda alternativ ger 
ekonomiska konsekvenser för aktören då varor antingen köpts in utan att generera någon vinst 
och istället bli en förlust, eller att aktören missar en potentiell försäljning för att den inte haft 
ett tillräckligt stort lager (Lippman & McCardle, 1997, s. 54). Att denna studie behandlar 
färskvaror inom dagligvaruhandeln gör denna avvägning till såväl en ekonomisk som en 
hållbar konflikt. 
 
Varför de olika aktörerna inte vill få brist, motiveras av olika anledningar. Mejeriproducenten 
nämner att det är svårt att uppskatta vad brist egentligen kostar. Andersson et al. (2006, s. 1751) 
menar att brist resulterar i en ren försäljningsförlust vilket blir den ekonomiska påverkan. Slut-
i-hyllan har dock även visats sig ha en inverkan på upplevd kundservice (ECR, u.å., s. 9) vilket 
rimligtvis får en mer svåruppskattad ekonomisk påverkan. Precis som Mejeriproducenten 
menar, bör det därmed vara svårt att uppskatta vilken påverkan brist ger ekonomiskt. Flera 
aktörer talar även om servicegrad som en anledning till att man föredrar lager, och därmed risk 
för svinn, framför brist. Detta beskrivs även teoretisk, som ECR (u.å., s. 9) nämner har 
tillgänglighet i butik en stor inverkan på upplevd kundservice, Som Grossist A säger, rankas 
servicegrad högre än svinn vilket verkar vara talande för flera aktörer då de talar om vikten av 
att “hålla hemma” produkter. I resultatet kunde vi se att aktörer från samtliga delar av 
försörjningskedjan uppfattas lika benägna av att “hålla hemma” produkter och att undvika brist. 
Butiker uttrycker samma vikt vid att inte få slut-i-hyllan som resterande aktörer. Detta talar 
emot forskningen från Stüttgen et al. (2016) som menar att leverantörer såsom producenter och 
grossister, påverkas mer ekonomiskt av brist än vad butiker gör. Detta är på grund av att butiken 
fortfarande får vinning när kunden väljer ett substitut till den produkt som inte funnits i hyllan 
(Stüttgen et al., 2016, s. 2). Man hade därför kunnat anta att producenterna och grossisterna 
skulle lägga större vikt vid att inte få slut-i-hyllan men det visas det inga tecken på i 
intervjuerna. Att samtliga butiker finns i en stor stad med många konkurrenter i form av andra 
butiker nära kan ha något att göra med att resultatet inte är i enlighet med forskningen från 
Stüttgen et al. (2016). Förmodligen skulle resultatet kunna vara annorlunda om butikerna haft 
längre avstånd till konkurrenterna då risken för att konsumenten skulle välja en annan butik 
troligtvis är mindre och konsumenten skulle få “nöja” sig med att välja ett substitut till varan 
som är slut i hyllan. Både kravet på hög servicegrad och konsumenternas benägenhet att 
substituera färskvaror vilket framgått av det teoretiska och empiriska avsnittet, kan vara 
ytterligare faktorer som ger en ökad konkurrens inom dagligvaruhandelns försörjningskedja 
och bidrar till att aktörerna lägger så hög prioritet vid att undvika slut-i-hyllan.  
 
Även om avvägningen mellan lager och brist visade sig självklar i det stora hela, menade dock 
flera aktörer på att det finns vissa undantagsfall. Köttproducenten gav som exempel att när det 
beställs oxfilé har man mindre utrymme för att chansa vid orderläggningar då det är en dyr 
produkt. Även Butik C beskriver att dyra varor beställs hem med mer försiktighet än vad 
billigare produkter gör. Grossist A menar att produktens hållbarhet även är en viktig faktor vid 
beställning, främst då genom att produkter med väldigt kort hållbarhet måste beställas hem i 
mindre kvantiteter. Som Naturvårdsverket (2011, s. 16) menar, kan matsvinnet representera en 
potentiell försäljning som går förlorad. Detta kan även beskrivas som att den ekonomiska 
förlusten blir det inköpspris som aktören betalat för varorna. Att slänga mat ger således en 
påverkan på såväl hållbara såsom ekonomiska faktorer (Gimenez et al., 2012, s. 156) och de 
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ekonomiska konsekvenserna ter sig enklare att räkna ut gentemot vid brist.  Precis som teorin 
menar att svinn är en kostnad tar de olika aktörerna upp att beställa mindre av dessa dyrare 
varor är främst på grund av de ekonomiska incitamenten. 
 
I regel lyfts mer kostnader och ekonomi som grund för hur de olika aktörerna väljer att göra 
avvägningen mellan lager och brist. De artiklar som det medvetet beställs för mycket av, 
överbeställs för att inte förlora försäljning samtidigt som de dyrare artiklar som beställs mer 
försiktigt, görs av anledningen att det inte ska bli för dyrt att slänga. Det kan därmed antas att 
de ekonomiska incitamenten är övervägande för hur denna avvägning sker. Även om de 
hållbara incitamenten nämns av flera aktörer ter det sig som att den ekonomiska effekten är 
ledande för beslut kring avvägningen mellan lager och brist. Att aktörerna föredrar att bygga 
lager, vilket kan leda till svinn, visas gemensamt för producenter, grossister och butiker. Att 
detta val görs ter sig vara beroende på uppfattningen att det är mer ekonomiskt lönsamt att hålla 
lager än att stå med tomma hyllor då detta ger en bättre service och möjlighet till försäljning. 
Som Mejeriproducenten menar kan detta även ha att göra med svårigheterna med att uppskatta 
vad brist faktiskt kostar en aktör. Då tidigare teori inte beskriver vad som är mest lönsamt, att 
slänga färskvaror i dagligvaruhandels försörjningskedja eller att få slut i hyllan, går det därmed 
varken bekräfta eller motsäga tidigare teori om denna avvägning. Denna studie bidrar således 
med insikt i hur denna avvägningen görs i praktiken av aktörer inom dagligvaruhandelns 
försörjningskedja.  
 
Att aktörerna inte vill riskera brist ser vi även kan påverkas av den konkurrens som finns inom 
branschen. Då konsumenten enkelt substituerar bort varor blir således färskvaror en 
konkurrensutsatt bransch. Det ter sig därmed rimligt att ingen aktör vill riskera svinn då detta 
kan innebära vinning för konkurrenter. Så länge ingen vill riskera att förlora servicegrad skapas 
därmed även en risk för svinn eftersom att färskvarorna måste lagerhållas för att inte ta slut. 
Konkurrens kan således vara en påverkande faktor för att lagerhållning föredras framför brist. 
Då ingen av respondenterna verkade villig att riskera servicen till nästkommande led ser vi det 
svårt att verkligen komma åt problemet med svinn utan att riskera slut-i-hyllan.  
 

6.4 Arbetet med hållbarhet sker vid ekonomisk vinning 
 
När de olika aktörerna i dagligvaruhandelns försörjningskedja talar om viktiga aktiviteter för 
en hållbar kedja, visas likheter på så sätt att samtliga aktörer arbetar aktivt med hållbara frågor. 
Vad som de olika aktörerna ansåg vara de viktigaste aktiviteterna, skiljde sig däremot åt från 
aktör till aktör och de flesta lyfte flera aktiviteter som viktiga för en hållbar försörjningskedja. 
En aktivitet som visades viktigt för flera aktörer var att ta tillvara på avfall. Både 
Köttproducenten och Brödproducenten visade på vikten av att ta tillvara på det avfall som 
skapas i respektive industri genom att använda slaktavfall som drivmedel samt att använda 
överbliven produkt som jäst i tillverkningen. Detta arbetssätt använder sig även Butik A och B 
av, då de tar tillvara på produkter som är nära bäst-före-datum genom att använda dessa i sitt 
egna bageri. Att hantera avfall och produkter nära bäst-före-datum, lyfts från en såväl 
miljömässig som ekonomisk ståndpunkt. Som Köttproducenten menar är det bra för miljön att 
ta tillvara på avfallet samtidigt som de tjänar pengar på att göra dessa aktiviteter. Att ta tillvara 
på avfall lyfts således ur både en miljömässig synvinkel såväl som ur en ekonomisk synvinkel. 
Hållbara aktiviteter klassas ofta in som arbete med miljömässiga, ekonomiska och sociala 
faktorer (Morali & Searcy, 2013, s. 652). Som beskrivet av Linton et al. (2007, s. 1078–1079), 
kan detta innebära för tillverkande aktörer att just se till hur en produkt kan återvinnas för att 
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minimera dess påverkan på miljön. Att majoriteten av producenterna lägger fokus vid 
återvinning av deras produkter, ter sig därmed rimligt. De butiker som nämner återvinning gör 
det utifrån att de använder avfall i sitt egna bageri. Dessa aktörer blir således tillverkande i just 
denna situation. 
 
Transporter visade sig även vara en återkommande faktor gällande vad vissa aktörer ansåg vara 
de viktigaste aktiviteterna för en hållbar försörjningskedja. Denna vinkel lyftes av båda 
grossisterna som lade fokus på optimering av flödet. Grossist A talade om dessa aktiviteter ur 
en mer miljömässig synvinkel medan Grossist B lade ett större fokus på kostnadsbesparingar. 
Några av aktörerna lyfte vikten av ett arbete genom hela försörjningskedjan, som en viktig 
faktor för att skapa hållbarhet. Detta lyftes av Mejeriproducenten som betonade vikten av att 
se över svinnet genom hela försörjningskedjan. Detta genom kartläggning av svinnet och även 
att sätta måltal. Butik A menade att hela kedjan bör vara spårbar, det vill säga att kunden ska 
kunna få information om vad som händer genom hela kedjan. Även Brödproducenten menar 
att de försöker se till fler vinklar i försörjningskedjan då de arbetar med att lära konsumenten 
hur svinn kan minskas även där. Forskning visar att integration av försörjningskedjan är 
nödvändigt för att göra den hållbar (De Giovani, 2010, s. 281). Vissa av respondenterna visade 
på vikten av att flera aktörer tar ansvar i försörjningskedjan för att göra denne hållbar medan 
andra utgick endast från det enskilda företaget. Då ingen talade om ett omfattande arbete 
hållbarhetsarbete i hela deras försörjningskedja, kan det antas att det är mindre vanligt att dessa 
integrerade arbeten, från producent till butik, sker. 
 
Som visat av forskning ger ett externt arbete med hållbarhet, exempelvis samarbete med 
leverantörer, främst effekt på de miljömässiga och sociala faktorerna av TBL, Triple Bottom 
Line vilket innefattar miljömässiga, ekonomiska och sociala frågor (De Giovanni, 2010, s. 
285). De som främst lyfter kontakt med leverantörer, såsom Grossist A gällande 
transportleverantörer, gör även detta ur en miljömässig vinkel. Detta överensstämmer därmed 
med teorin som visar att dessa externa arbeten främst ger effekt på miljö och sociala faktorer. 
De aktörer som däremot lyfter en mer ekonomisk vinkel, såsom Köttproducenten med avfall 
och Grossist B med sina transporter, talar även om detta arbete ur en intern synvinkel. Det ter 
sig därmed som så att de flesta aktörer är medvetna om vilka funktioner som blir positivt 
påverkade av deras hållbarhetsarbete och vad arbetet ger för effekt.   
 
Det visades därmed skilda vinklar gällande vad som anses vara de viktigaste aktiviteterna för 
en hållbar försörjningskedja. Det går att urskilja vissa mönster då majoriteten av producenter 
nämnde liknande faktorer samtidigt som även grossisterna hade liknande fokus i sin grupp. 
Butikerna visade även de en viss samhörighet i sina svar då även de talade om minimering av 
svinn och hur avfallet ska återvinnas, Vad som dock kunde utgöras av majoriteten av samtliga 
aktörer är att hållbarhetsarbetet måste vara lönsamt för att det ska utföras även om det hållbara 
arbete även är något som “känns bra” för aktörerna. Som visat av Gimenez et al. (2012, s. 151), 
behöver arbete med hållbarhet inte bara kosta pengar utan kan även ge lönsamhet. Ingen av 
respondenterna nämnde någon hållbar aktivitet som endast innebar en kostnad. Vi spekulerar 
därför att så länge hållbara aktiviteter innebär en positiv ekonomisk effekt för aktörerna inom 
försörjningskedjan, kommer de att genomföras. De Giovani (2010, s. 281) menar att 
hållbarhetsarbete bör integreras i försörjningskedjan för att ge maximal effekt av TBL. Utifrån 
svaren från respondenterna kan det antas att mer integrering krävs då integrering i dagsläget 
ter sig vara mindre vanligt förekommande. 
 
När aktörerna tillfrågades om hur de i sin del av försörjningskedjan kunde minska det svinn 
som uppstår i deras del kan det sägas att samtliga aktörer arbetar för att minska andelen svinn 
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som uppstår hos dem. Återkommande var för flera aktörer vikten av att mäta och följa upp det 
svinn som uppstår. Detta berättar Brödproducenten, Grossist A, Grossist B och Butik C. Butik 
B talar även om att hålla koll på hur försäljningen går under dagen och senare justera orders 
utifrån den. Arbete med att förbättra uppskattningar som ligger till grund för produktion eller 
orders lyfts också som ett viktigt område. Mejeriproducenten och de båda grossisterna talar om 
vikten av korrekta prognoser. Butik C och Köttproducenten berättar om samarbete för att ta 
tillvara på varor som skulle riskera att bli svinn. Butik C har samarbete med välgörenhet som 
gör att vissa varor som går att äta men som passerat bäst-före-datum skänks. Köttproducenten 
lyfter samarbete med andra leverantörer där de vid överskott ser om behovet finns hos någon 
annan. Att svinn är något som alla aktörer arbetar aktivt med bekräftar att matsvinn har visats 
ske i hela dagligvaruhandelns försörjningskedja som Nahman & de Lange (2013, s. 2493) talar 
om och hos majoriteten av aktörerna mäts andelen svinn varje vecka och följs upp. Att tid och 
resurser läggs på detta visar att det är något som prioriteras, förmodligen går det i linje med 
vad Richards & Devin (2016, s. 39) säger, att matsvinn är en hållbarhetsfråga såväl som en 
fråga om ekonomi. Det fanns ingen tydlig skillnad i metoderna som beskrevs för att minska 
svinnet bland aktörerna utan mätning av svinn, prognoser och samarbete ter sig vara de 
vanligaste arbetssätten för svinnminimering.  
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7.0 Slutsatser 
 
I studiens avslutande kapitel visas de slutsatser som kan dras utifrån den empiriska och 
teoretiska datainsamlingen som skett. Kapitlet avser att besvara studiens två 
problemformuleringar och även styrka att studiens syfte är uppfyllt. Till följd av detta påvisas 
även studien praktiska och teoretiska bidrag. Avslutande visas reflektioner över studiens 
validitet och reliabilitet samt en kritisk reflektion över studien och dess utformning samt 
rekommendationer till framtida forskning. 
 
Vad som format denna studie har varit dess problemformuleringar och syfte. En av de 
problemformuleringar som studien avsett att besvara är ”Hur hanteras osäker efterfrågan inom 
färskvarusortimentet i dagligvaruhandelns försörjningskedja?”. Denna frågeställning har även 
varit ett av studiens delsyften då denna avser att skapa förståelse för hur aktörer inom 
dagligvaruhandelns försörjningskedja hanterar osäker efterfrågan gällande färskvaror. 
Resultatet från denna studie visar att de studerade aktörerna inom dagligvaruhandelns 
försörjningskedja inte upplever att efterfrågan på deras ordinarie sortiment är osäker. Vad kan 
antas är en av de främsta anledningarna till uppfattningen som sträckte sig över hela kedjan 
och inkluderade samtliga aktörer, producenter, grossister och butiker, är användandet av 
prognosverktyg och orderläggningssystem. Dessa hjälper aktörerna i att hantera 
uppskattningen av efterfrågan, och därmed göra den mindre osäker. Prognosverktygen och 
orderläggningssystemen stöttar även aktörerna i deras produktions- och orderläggningsbeslut.   
 
Den efterfrågan som ansågs vara osäker var till stor del kopplad till kampanjer. Kampanjer 
påverkade samtliga aktörer på olika sätt och aktörerna har även olika metoder för att försöka 
förutspå den osäkra efterfrågan. I producentledet arbetar man delvis med förhandsorders och 
kampanjprognoser. Grossisterna uppskattar kampanjvolymerna manuellt och tar till viss del 
även hjälp av butikerna som får lägga förhandsorders. Butikerna baserar ofta 
kampanjprognoser på utfallet av tidigare liknande kampanjer. 
 
Resultatet från studien visar att aktörerna på olika sätt använder sig av informationsdelning för 
att få en bättre bild av efterfrågan. Typen och omfattningen av informationdelning skiljer sig 
åt mellan aktörerna, både inom och mellan de olika studerade grupperna. Bristande 
informationsdelning med orderkvantiteter som främsta information, prognoser baserade på 
historiska data, osäker efterfrågan och kampanjer är alla faktorer som kan bidra till att den så 
kallade Bullwhip-effekten uppstår i en försörjningskedja. Då vissa av dessa faktorer återfanns 
i denna studie fanns det därmed även initialt förutsättningar för att Bullwhip-effekten skulle 
existera inom dagligvaruhandelns försörjningskedja. Någon sådan effekt kunde dock inte 
observeras i denna studie. Att efterfrågan till viss del inte anses osäker, att vissa led i kedjan 
kortas ner på grund av färskvarornas karaktär samt att något mer information än endast 
orderkvantiteter delas, kan alla vara faktorer som påverkar att effekten inte framkommit i denna 
studie.  
 
När efterfrågan är osäker står aktörerna inför en avvägning gällande orderkvantiteter. Att 
beställa för stora kvantiteter kan resultera i att lager byggs upp och risk för svinn uppstår, 
medan för små kvantiteter resulterar i brist och en slut-i-hyllan situation som innebär en 
försäljningsförlust. I denna studie visade det sig att aktörerna i en osäker situation väljer lager 
framför brist, och därmed hellre riskerar svinn än slut-i-hyllan. Detta för att säkra sin 
servicegrad och tillgänglighet gentemot kund. Det framkom dock att det fanns undantagsfall 
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som innebär att aktörerna agerade mer försiktigt och det var i fall med dyra varor som innebär 
en större förlust om de inte kan säljas och blir svinn.   
 
Studiens andra problemformulering är ”Hur kan höga lagernivåer och svinn minskas inom 
dagligvaruhandelns försörjningskedja utan att det resulterar i slut-i-hyllan-problematik i 
färskvarusortimentet?”. Denna problemformulering har varit sammankopplad med ett syfte 
som inneburit “att undersöka hur konsekvenserna av osäker efterfrågan såsom höga 
lagernivåer och svinn kan reduceras. Detta trots färskvarors karaktär och aktörers önskan att 
tillgodose efterföljande leds efterfrågan och undvika slut-i-hyllan”. I denna studie har det 
svaret på frågan visats sig vara komplex. Detta då studien visat att den osäkra efterfrågan som 
teoretiskt visats inom dagligvaruhandeln, i verkligheten inte är lika omfattande. Detta har 
inneburit att konsekvenserna av osäker efterfrågan, såsom lagerhållning, inte visats sig vara en 
lika stor problematik i praktiken som teoretiskt. Såsom studien visar föredrar samtliga aktörer 
att hålla lager framför att riskera brist, även om detta kan innebära svinn. Detta blir därmed 
viktigt att ta i beaktning för att besvara problemformuleringen då detta kan påverka villigheten 
att ute i praktiken faktiskt minska lagernivåerna om detta skulle kunna innebära risk för brist. 
Aktörerna i denna studie ter sig även mena att det svinn som faktiskt sker är så pass lågt att det 
inte är ett större problem i respektive organisation. De ter sig även som viktigare att kunna 
tillhandahålla varor gentemot kund kontra risken för lager och potentiellt svinn. Detta påverkar 
givetvis möjligheterna att minimera lager och svinn utan att få ett resultat av slut-i-hyllan. En 
viss del av det svinn som sker är även medvetet då vissa producenter inte kan tillverka hur små 
mängder som helst, vilket innebär att medvetet produceras mer än vad som behövs när endast 
mindre batcher efterfrågas. Studiens resultat visade även att färskvaror hellre prissänks än 
slängs i de flesta fall. I de situationer då höga lager skapas, leder detta således inte alltid till 
svinn. Att svinnet inte upplevs som ett större problem skulle därför kunna påverka eventuella 
attityder för att genomföra förändringar för minskning av lager och svinn när det kan innebära 
risk för slut-i-hyllan hos aktörerna. 
 
Vad som visats teoretiskt, samt bekräftats av önskemål från aktörerna, är att ytterligare 
informationsdelning är efterfrågat hos flera av de medverkande aktörerna. Studien visar att den 
informationsdelning som sker i dagsläget, inte är fulländad genom att vissa aktörer endast 
mottar knapphändig information, samtidigt som vissa inte heller delar med sig av någon 
utförlig information. Som visat teoretiskt bör försäljningsdata och lagersaldon delas för att 
uppnå lyckad informationsdelning som i förlängningen kan leda till mindre lager (Lee et al., 
2000, s. 626). Då denna information endast nyttjas av några utav de medverkande aktörerna, 
ser vi att ytterligare informationsdelning av försäljningsdata och lagersaldon kan ge en bättre 
bild av den verkliga efterfrågan och därmed minska lager samt svinn utan att det resulterar i 
slut-i-hyllan. 
 
Som visat av studiens resultat är det främst vid kampanjer som efterfrågan upplevs som osäker 
bland de medverkande aktörerna. Detta kan således innebära att problematiken med höga 
lagernivåer och svinn, i störst utsträckning skapas på grund av kampanjer. Som identifierat 
genom analysen, ser vi därför att informationsdelning även bör utökas vid kampanjer. Detta 
inkluderar att uppdatera producenter om andra konkurrenters kampanjer då detta skulle ge en 
bättre bild av efterfrågan och därmed minska risken för överproduktion och ge bättre 
förutsättningar för en effektivare produktionsplanering. 
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7.1 Praktiskt bidrag 
 
En del av denna studies syfte var att bidra med praktiska rekommendationer till 
dagligvaruhandelns aktörer; producenter, distributörer och butiker genom ökad förståelse för 
hur denna konflikten mellan svinn och slut-i-hyllan kan hanteras. Utifrån studiens resultat, ser 
vi att kampanjer är en betydande del i vad som gör efterfrågan osäker. Då kampanjer visats 
vara en betydande kostnadspost för aktörer kan det därmed vara av vikt att effektivisera arbetet 
kring kampanjer. Som Christopher (2011, s. 155) menar kan den verkliga kostnaden för 
kampanjer bestå av ett flertal poster såsom förlorade intäkter på grund av sänkta priser samt en 
ökad risk för att den verkliga efterfrågan förvrängs längst med kedjan. Då dagligvaruhandeln 
är en så kampanjintensiv bransch ser vi vikten av, och vill rekommendera ytterligare 
informationsdelning gällande kampanjer. Visat av den empiriska datainsamlingen ser vi att 
information om konkurrerande aktörers kampanjer med fördel bör delas till producenterna. 
Utifrån att dagligvaruhandel är en konkurrensintensiv bransch ser vi dock att samtliga aktörer 
i branschen inte skulle vara villiga att dela sådan information. Ur ett hållbart perspektiv ser vi 
att denna informationsdelning skulle vara fördelaktig samtidigt som den ur ett ekonomiskt 
perspektiv skulle kunna vara mindre lönsam om aktörerna bedömer det för kostsamt att 
konkurrenter får information om aktörens kampanjer. 
  
Såväl som mer information rekommenderas kring kampanjer, ser vi även att det finns ett behov 
av ytterligare informationsdelning gällande det ordinarie sortimentet. Då denna 
informationsdelning visats knapphändig bland vissa av de medverkande aktörerna ser vi att 
dessa skulle gynnas av mer information. Som forskning rekommenderar bör lyckad 
informationsdelning innefatta försäljningsdata samt lagersaldon. Då liknande data endast visats 
delats bland vissa av studiens aktörer ser vi att mer information av detta slag skulle gynna de 
olika försörjningskedjorna. Positiva effekter som visats av liknande informationsdelning är 
lägre säkerhetslager vilket vi ser även kan leda till mindre svinn inom dagligvaruhandelns 
färskvarusortiment. 
 

7.2 Teoretiskt bidrag 
 
Studien ämnar även att bidra med teoretiska rekommendationer till forskningsområdet 
Sustainable Supply Chain Management genom att undersöka en konflikt som berör hållbarhet 
ur olika aspekter, däribland miljömässig hållbarhet i form av svinnminimering samt ekonomisk 
hållbarhet i form av förluster kopplade till brist.  
 
Vi har i denna studie visat, att trots att det finns förutsättningar för en Bullwhip-effekt inom de 
intervjuades försörjningskedjor då flera av de faktorer som anses skapa förutsättningarna för 
Bullwhip-effekten finns, har denna effekt inte observerats. Att efterfrågan till viss del inte anses 
osäker, att vissa led i kedjan kortas ner på grund av färskvarornas karaktär samt att någon mer 
information än endast orderkvantiteter delas, kan alla vara faktorer som påverkar att effekten 
inte framkommit i denna studie. Det kan därmed tänkas att Bullwhip-effekten och parametrarna 
den bygger på inte är lika aktuell och applicerbar idag som när teorin beskrevs av Lee et. al. 
(1997) och Forrester (1958) då vi idag har bättre verktyg för att minska exempelvis den osäkra 
efterfrågan med hjälp av välutvecklade prognosverktyg. Denna studie ger således ett nytt 
teoretiskt bidrag till forskningsområdet Sustainable Supply Chain Management i form av att vi 
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ställer oss frågande till i vilken grad Bullwhip-effekten och parametrarna den bygger på kan 
användas i dagens forskning utan att den revideras.  
 
Ett exempel på detta är att i tidigare forskning beskrivs osäker efterfrågan som något som är 
statiskt. Vad som framkommit i denna studie och ger bidrag till forskningsfältet Sustainable 
Supply Chain Management är hur osäker efterfrågan ter sig i dagligvaruhandelns 
försörjningskedja gällande färskvaror. Tidigare forskning har beskrivit dagligvaruhandeln som 
en bransch med hög osäkerhet och variation i efterfrågan. Dock har ingen distinktion gjorts 
mellan sortiment som säljs till ordinarie pris och sortiment som innefattas av en kampanj. Det 
har framkommit i denna studie att aktörerna inom dagligvaruhandelns försörjningskedja 
uppfattar graden av osäkerhet för dessa två kategorier olika. Efterfrågan som rör sortimentet 
som säljs till ordinarie pris, uppfattas som relativt säker medan sortimentet som innefattas av 
en kampanj uppfattas som mer osäker när det kommer till att uppskatta efterfrågan. Vi har i 
avsnitt 7.1 visat på det praktiska värdet av detta bidrag gällande osäker efterfrågan. Vi ser även 
att det finns ett betydande teoretiskt värde i att göra en distinktion mellan ordinarie sortiment 
och kampanjer, då framtida forskning får en mer verklighetsförankrad utgångspunkt om man 
inte längre beskriver osäker efterfrågan som något statiskt.  

7.3 Etisk reflektion 
 
Denna studie har behandlat ämnen relevanta ur en såväl etisk som samhällelig synvinkel. Det 
etiska inslaget har behandlat såväl studiens utformning som ämne. Gällande studiens 
utformning har de intervjuer som gjorts och behandlingen av respondenternas och deras 
företags identiteter och uppgifter, behandlats etiskt korrekt genom att vi behandlat dessa 
konfidentiellt och vidhållit den grad av anonymitet som vi lovat respondenterna inför 
intervjuerna, alltså att endast information om deras arbetsroll och företagets bransch skulle 
redovisas. Studien har därmed behandlats efter de etiska principer som behandlas närmare i 
kapitel 4.  

Gällande studiens ämne ser vi att detta i sin helhet bidrar till en såväl etisk som samhällelig 
diskussion. Då ett av studiens ämnen är svinn och hantering alternativt minimering av detta, 
ser vi detta som ett aktuellt ämne i samhället. Som slutsatserna av studien visar, är det främst 
ur ett ekonomiskt perspektiv samtliga hållbara aktiviteter såsom svinnhantering sker. Det har 
visats i denna studie att ekonomisk vinning krävs för att dessa aktiviteter ska genomföras. Vad 
som tes bli en rimlig reflektion utifrån detta är huruvida det är hållbart i längden att aktörer 
inom dagligvaruhandeln fortsätter välja ekonomiska incitament framför hållbara när 
miljöpåverkan av svinn är så pass omfattande som den visats i dagsläget. Som tidigare teori 
visar, kan hållbara aktiviteter ge en ekonomisk vinning då dessa aktiviteter kan innebära 
kostnadsbesparande (Gimenez et al., 2012, s. 151) från exempelvis poster såsom svinn och 
lagerhantering. Utifrån denna studie, tycks det finnas en viss uppfattning om att hållbart arbete 
bidrar till lönsamhet, dock inte mer än så. Om denna bild av arbete med hållbarhet skulle 
anammas mer utav aktörer inom dagligvaruhandelns försörjningskedja, ser vi att ett mer 
omfattande arbete med svinn och liknande aktiviteter skulle användas. Eventuellt kan liknande 
information påverka situationer som visats i denna studie, att aktörer hellre bygger lager och 
riskerar svinn för att kunna tillhandahålla färskvaror gentemot kund. Om medvetenheten kring 
hållbara aktiviteters goda inverkan på ekonomin, skulle möjligtvis aktörer börja se till 
ytterligare aktiviteter för att minimera svinn och lagerhållning inom dagligvaruhandelns 
färskvarusortiment. 
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7.4 Kritiska reflektioner och förslag till framtida forskning 
 
I denna studie undersöks osäker efterfrågan och dess konsekvenser i dagligvaruhandelns 
försörjningskedja. Studien har resulterat i slutsatser som vi ser bidrar till såväl praktiska som 
teoretiska rekommendationer för aktörerna inom dagligvaruhandelns försörjningskedja och 
även forskningsområdet. Samtidigt som vi ser att studien givit bidrag ser vi även potentiella 
möjligheter för framtida forskning baserat på denna studie. 
 
The Bullwhip-effekt är ett av de områden som undersökts i denna studie. Vad som framkommit 
av resultatet är att vi inte kunnat se tydliga tendenser på att en Bullwhip-effekt skulle existera 
bland de aktörer som undersökts i denna studie. Vi ser att detta kan bero på att aktörerna inte 
ingått i samma försörjningskedja, vilket inte skapat ett enhetligt led och därmed en enhetlig 
uppfattning om incitament för effekten. Det kan även grundas i det faktum att en andel av de 
produkter som tillverkas av de intervjuade producenterna, skickas direkt till butik istället för 
att först skickas till grossister. Som teori visar, ges ytterligare incitament för Bullwhip-effekten, 
när det är fler mellanhänder som behöver ta hänsyn till och uppskatta efterfrågan. Med grund i 
detta ser vi att osäker efterfrågan och Bullwhip-effekten som intressant att undersöka i 
försörjningskedjor när samtliga aktörer från samma kedja deltar. Detta ser vi därför kan 
undersökas i framtida forskning för att få en bättre bild av Bullwhip-effekten i 
dagligvaruhandeln. Då vi även styrkt att efterfrågan är som mest osäker gällande kampanjer 
ser vi förutsättningar för att Bullwhip-effekten har större sannolikhet att visa sig när kampanjer 
förekommer istället för i ett ordinarie sortiment. Det skulle således vara intressant att till 
framtida forskning undersöka Bullwhip-effektens omfattning för kampanjer i 
dagligvaruhandeln.  
 
Att vi även använt oss av semi-strukturerade intervjuer, ser vi vara en faktor som påverkat 
denna studie. Då denna form av intervjuer har gett de deltagande möjlighet att besvara de olika 
frågorna relativt fritt, ser vi att detta även kan ha påverkat det utfall som vi fått gällande vissa 
frågor. Gällande frågan “Vad anser ni är de viktigaste aktiviteterna att genomföra för att bidra 
till en hållbar försörjningskedja?”, ser vi att de svar som samlats in, till stor del är baserade på 
vad de olika aktörerna haft i “top of mind”. Även om dessa svar blivit användbara och 
beskrivande för vad de olika aktörerna prioriterar, ser vi även att mer strukturerade intervjuer 
kunnat ge svar som är mer jämförbara mellan de olika aktörerna. Till framtida forskning ser vi 
det därmed som en möjlighet att göra intervjuerna något mer strukturerade. 
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8.0 Sanningskriterier 
 
I följande kapitel visas en redovisning av studiens validitet och reliabilitet. Detta bedöms via 
kriterierna trovärdighet och äkthet som diskuteras nedan. Syftet med kapitlet är således att 
styrka studiens relevans och visa att reflektioner har gjorts över val och etiska frågeställningar. 
För att en studies kvalitet skall kunna värderas finns olika metoder för detta, vilka skiljer sig 
för kvantitativa och kvalitativa studier. Kvantitativa studier bedöms ofta utifrån validitet och 
reliabilitet. Guba & Lincoln, citerade i Bryman & Bell har tagit fram alternativa kriterier för 
att mäta i kvalitativ forskning vad validitet och reliabilitet mäter i kvantitativ forskning. Dessa 
kriterier benämns trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013, s. 402). Vi kommer att 
använda oss av dessa kriterier i värderingen av denna studie. 
 

8.1 Trovärdighet 
 
Trovärdighet enligt Guba & Lincoln består av fyra kriterier som bör diskuteras. (Bryman & 
Bell, 2013, s. 402). Dessa kriterier är; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering eller bekräftelse. “Tillförlitlighet” syftar till att forskaren ska ge en trovärdig bild 
av den sociala verkligheten som studerats och innefattar att man utfört studien på ett korrekt 
och regelrätt sätt och att man låter de som studerats bekräfta att man uppfattat den verklighet 
de beskrivit på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 403). Vi har styrkt kriteriet för tillförlitlighet 
genom att studien utförts enligt ramarna för forskningsmetoden. Detta har genomgående 
redovisats i studiens avsnitt om de praktiska metodval som gjorts. Utöver detta såg vi till att 
under intervjuerna, vid eventuella frågetecken eller oklarheter kring vad respondenterna 
menade eller syftade till, säkerställa att vi uppfattat personen rätt. Det gjorde vi genom att ställa 
frågor som bekräftade att vi hade en gemensam bild av vad som sagts “så om jag förstått dig 
rätt menar du att..?”, frågor som gav förtydligande eller bad respondenten utveckla 
resonemanget var genomgående för intervjuerna. 
 
Det andra kriteriet, “överförbarhet” syftar till hur väl studiens resultat kan överföras och 
tillämpas på andra situationer än den aktuella studien (Bryman & Bell, 2013, s. 404). Vi ser att 
studiens resultat skulle kunna användas och tillämpas till andra branscher som har liknande 
förutsättningar som dagligvarubranschen gällande exempelvis osäker efterfrågan och 
förekomsten av kampanjer. Ett sådant exempel skulle kunna vara klädbranschen. Sortimentet 
för vissa företag inom klädbranschen kan liknas vid färskvaror då varorna riskerar att bli 
inkuranta om köps in i för stora mängder. På samma sätt som dagligvaruhandeln använder sig 
av kampanjer ser vi även att sådana perioder av oviss efterfrågan kan ske i klädindustrins rea-
perioder. Med grund i detta ser vi därmed att vår studies överförbarhet stärks, till såväl andra 
aktörer inom dagligvarubranschen, som till andra branscher med liknande karaktärsdrag som 
dagligvarubranschen. 
 
För att bedöma hur väl kriteriet “pålitlighet” uppfylls, måste forskarna ha ett granskande synsätt 
menar Guba och Licoln. Som läsare skall man kunna följa val och beslut som påverkat samtliga 
delar av forskningsprocessen. Guba och Licoln (Bryman & Bell, 2013, s. 405) rekommenderar 
att man som forskare låter kollegor granska studien för att säkerställa detta. Vi har under 
studiens gång haft fördelen att få dess innehåll granskat av andra studenter vid flera 
seminarietillfällen. Detta har varit till nytta för oss i arbetet mot att uppfylla kriteriet. Vi har 
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genomgående i studien förklarat och argumenterat för de val som gjorts för att stärka kriteriet 
pålitlighet. 
 
Det sista kriteriet som benämns “konfirmering eller bekräftelse” innebär att forskaren ska ha 
förståelse för att total objektivitet inte går att nå i samhällelig forskning. Med utgångspunkten 
i denna insikt skall det framgå att forskaren inte medvetet låtit sig påverkas av personliga 
värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka hur studien genomförts eller de slutsatser 
som dragits från studien. (Bryman & Bell, 2013, s. 405) För att säkerställa att våra egna åsikter 
och tankar, givit så låg inverkan som möjlig på studien har vi separerat våra reflektioner från 
de teoretiska och empiriska inslagen. På så vis har vi försökt tydliggöra vad som är våra egna 
reflektioner för att läsaren tydligt ska se att de intervjuade aktörernas åsikter och 
förhållningssätt inte är influerat av oss som författare. Vi har dock varit medvetna under 
studiens gång om svårigheten med att hålla full objektivitet. Då vi anser oss varit lyhörda för 
problematiken ser vi att det ökar vår vaksamhet på att bibehålla en objektivitet. Med grund i 
detta ser vi därmed att vi stärkt kriteriet för “konfirmering eller bekräftelse”. 
 

8.2 Äkthet 
 
Förutom trovärdighet nämner även Guba & Lincoln (Bryman & Bell, 2013, s. 405) äkthet som 
en utgångspunkt för studier. Äktheten innefattar olika kriterier som behandlar 
forskningspolitiska konsekvenser ur ett allmänt perspektiv. De olika kriterierna är; rättvis bild, 
ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktiskt autencitet. 
 
Kriteriet “rättvis bild” innebär att undersökning bör ge en rättvis bild för hur de deltagande i 
studien framställs. Detta innebär att deras åsikter och uppfattningar om det behandlade ämnet, 
ska presenteras på ett rättvist sätt som överensstämmer med hur de uttryckt sig i intervjuerna 
(Bryman & Bell, 2013, s. 405). I strävan att uppfylla detta kriterium har vi använt oss av 
transkriberingar och noggrant gått igenom hur vi uttryckt oss i studien om de intervjuades 
åsikter. Att transkriberingar har använts har gjort att vi kunnat förhålla oss till de exakta åsikter 
och uttryck som respondenterna använt sig av i intervjuerna. På så sätt har även citeringar 
kunnat användas för att återge intervjuerna. Som nämnt har vi även varit noggranna med att 
separera våra egna åsikter och tankar med vad respondenterna har uttryckt. Även om vi ser att 
våra egna slutsatser och uppfattningar kunnat påverka hur vi uppfattat respondenterna, har vi 
varit medvetna om detta och på så vis försökt framställa aktörerna rättvist i studien. Genom att 
göra detta anser vi att vi lyckats nå en rättvis bild då vi menar att de intervjuades åsikter lyckats 
behållas sanna. Viktigt att även notera är när etiska och samhälleliga ämnen såsom hållbarhet 
behandlas, kan det vara så att de intervjuade besvarar frågorna utifrån ett förskönat perspektiv 
av verkligheten. Trots att samtliga aktörer och dess företag haft relativt hög anonymitet i 
studien, ser vi att det kan finnas risk för att man velat framställa företagets hållbarhetsarbete 
som bättre och mer aktivt än vad verkligheten visar. Detta är dock svårt att bedöma och på 
grund av den anonymitet som givits i studien ser vi att effekten av detta är motverkat till så stor 
grad som möjligt. 
 
Det andra kriteriet för äkthet kallas för “ontologisk autencitet”. För att detta kriterium ska 
uppfyllas, ska studien kunna bidra till att hjälpa de medverkande till att få en bättre förståelse 
för den miljö och verklighet de befinner sig i (Bryman & Bell, 2013, s. 405). I denna studie har 
detta kriterium arbetats med genom att vi försökt bistå med en praktisk relevans. Detta har 
inneburit att skapa förståelse för den bransch aktörerna befinner sig i. Exempelvis ser vi att 
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denna studie kan ge aktörerna ökad förståelse för hur dagligvaruhandelns försörjningskedjor 
ter sig fungera gällande saker såsom osäker efterfrågan men även hur andra aktörer i 
försörjningskedjan reflekterar över de ämnen som behandlas i studien. Genom denna studie 
kan aktörerna därmed bland annat se hur mycket kampanjer påverkar hela branschen och 
samtidigt hur såväl producenter som grossister och butiker, reflekterar samt agerar kring 
informationdelning, hållbarhet och osäker efterfrågan. Med grund i detta anser vi därmed att 
såväl kriteriet “ontologisk autencitet” som kriteriet “pedagogisk autencitet”, uppfylls. 
“Pedagogisk autencitet” syftar till att undersökningen bidragit till att de deltagande i studien 
blir mer insatta i hur andra aktörer i miljön upplever verkligheten (Bryman & Bell, 2013, s. 
405). Detta kriterium ser vi således stärks av att studien ser till hela kedjan och ger således en 
god insikt i flera olika aktörers verklighet. Då samtliga aktörer har möjlighet att läsa studien i 
sin helhet, ser vi att de har möjlighet till dessa lärdomar. 
 
Guba & Lincoln (Bryman & Bell, 2013, s. 405) beskriver även ett fjärde kriterium vilket kallas 
för “Katalytisk autencitet”. Kriteriet syftar till att studien ska ge nog lärdomar till de deltagande 
för att de ska kunna förändra sin situation. Gällande detta kriterium ser vi att de praktiska 
rekommendationerna som vi beskriver, ger de deltagande möjlighet att förändra den nuvarande 
verkligheten. Som nämnt i studiens slutsatser är detta bland annat rekommendationer om mer 
informationsdelning både gällande kampanjer och ordinarie sortiment. Genom dessa slutsatser 
ser vi att de deltagande kan skapa en bättre uppfattning om efterfrågan och därmed belyses viss 
av den praktiska problematik som visats sig i intervjuerna. Genom detta, har vi strävat efter att 
uppfylla kriteriet “Katalytisk autencitet” i denna studie. 
 
Slutligen beskriver Guba & Lincoln (Bryman & Bell, 2013, s. 405) ett femte kriterium “Taktisk 
autencitet”. För att kriteriet ska uppfyllas bör de deltagande fått en bättre förutsättning för att 
vida åtgärder gällande den undersökta problematiken. Detta kriterium ser vi hör samman med 
det fjärde kriteriet “Katalytisk autencitet”. Genom praktiska rekommendationer ser vi att de 
deltagande fått en större insikt och därmed bättre förutsättningar, för den aktuella 
problematiken och hur denna bör lösas. Med liknande grunder som det fjärde kriteriet stärkts 
utav, att de deltagande upplyses om sin situation och även hur de ska hantera den, ser vi att 
densamma gäller för det femte kriteriet “Taktisk autencitet”. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
  

Huvudfrågor: Stödfrågor: Teori: 
Inledande frågor 

  

Vilken arbetsroll har du på 
företaget? 

  

Hur lång erfarenhet har du av 
liknande arbetsuppgifter? 

  

Produktionsplanerings- & 
orderläggningsprocessen 

  

1. Beskriv hur er 
orderläggningsprocess ser ut 

Lägger ni 
orders/produktionsorders 

vid behov eller efter 
bestämda tidsintervall? 

Oskarsson et al., 2013 

 
Har ni möjlighet att 

lägga till extra 
orders/produktionsorders 
vid behov? (Förutsatt att 

orders läggs vid 
bestämda tidsintervall) 

 

2. Hur bestämmer ni 
orderkvantitet/produktionskvantitet? 

(Prognoser, orderhistorik) 

Vilka parametrar 
använder ni för att 

bestämma 
orderkvantitet? 

Kampanjer, 
säkerhetslager, tidigare 

efterfrågan 

Lee et al., 1997 
Tratar, 2010 

Osäker efterfrågan 
  

3. Hur väl vet ni vad som kommer 
att efterfrågas av era produkter? 

Är efterfrågan jämn? 
(Efterfrågas ungefär lika 
mycket varje vecka av en 

specifik produkt) 

Chen & Xu, 2001 
Lee et al., 1997 

 
Om efterfrågan anses 
vara ojämn eller oviss, 

vad tror ni det beror på? 

Yang & Fung, 2014 
Christopher, 2011 

4. Om ni anser att efterfrågan är 
något osäker, vad anser ni att det får 

för konsekvenser? 

För vad? För hur ni 
arbetar med 

orderläggning. 

Yang & Fung, 2014 
Giri & Bardhan, 2015 

Chaturvedi & Martinez-
de-Albéniz, 2016 

5. Hur skulle bättre information om 
efterfrågan påverka ditt arbete? 

 
Lee et al., 2000 

Chen & Xu, 2001 
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Informationsdelning 
  

6. Vilken information delar ni till 
olika aktörer i försörjningskedjan? 

POS data  
Lagernivåer 
Kampanjer 

Lee et. al., 2004 

7. Vilken information får ni av 
andra aktörer i försörjningskedjan? 

Förutom 
orderkvantiteter. 

Är den information ni får 
relevant? 

 

Lee et. al., 2004 

8. Hade ni önskat att mer 
information hade delats i er 

försörjningskedja och isåfall vilken? 

Om ja, varför används 
inte den informationen 

redan idag? 

Lee et. al., 2004 

Konflikten 
  

9. Händer det att ni får slänga 
färskvaror som en konsekvens av en 

felaktig uppskattning av 
efterfrågan? 

Hur hanterar ni för höga 
lagernivåer om ni 

felaktigt uppskattat 
efterfrågan? (Säljer ni 

till lägre pris) 

Lippman & McCardle, 
1997 

Xu & Hu, 2012 

10. Om ja, hur ofta och i vilka 
mängder (andel av 

inköp/produktion) slänger ni 
färskvaror? 

 
Lippman & McCardle, 

1997 
Xu & Hu, 2012 

11. Hur anser ni att ert företag 
skulle kunna minska andelen svinn 

av färskvaror? 

 
Nahman & de Lange, 

2013 
Naturvårdsverket, 2011 

12. Händer det att ni får brist på 
färskvaror som en konsekvens av en 

felaktig uppskattning av 
efterfrågan? 

 
Lippman & McCardle, 

1997 
Xu & Hu, 2012 

13. Om ja, hur ofta uppstår brist? 
 

Lippman & McCardle, 
1997 

Xu & Hu, 2012 
14. Hur görs avvägningen mellan att 
skapa lager av färskvaror som kan 

resultera i svinn, kontra brist? 

 
Lippman & McCardle, 

1997 
Xu & Hu, 2012 

Hållbarhet 
  

15. Vad anser ni är de viktigaste 
aktiviteterna att genomföra för att 

bidra till en hållbar 
försörjningskedja? 

Vem ska göra vad? Vad 
borde andra göra? Vad 

är problematiken med en 
hållbar 

försörjningskedja, 
införandet? 

Morali & Searcy, 2013 

16. Är det något vi inte frågat som 
ni anser viktigt att tillägga gällande 
hanteringen av osäker efterfrågan i 

färskvarusortiment? 

  

 


