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Sammanfattning	  
 
Varje år slängs eller försvinner en tredjedel av all mat som produceras för konsumtion i 
världen, vilket medför stora belastningar på miljön där klimatförändringar, försurning av 
mark och exploatering av naturresurser är ett bidragande resultat. Detta medför även 
onödiga kostnader för samtliga aktörer i livsmedelskedjan, eftersom livsmedel som hade 
kunnat säljas och konsumeras nu har producerats förgäves. I industriländer slängs den 
största andel livsmedel i slutet av livsmedelskedjan. I samband med detta finns det 
förväntningar från konsumenter och leverantörer att livsmedelsbutiker ska arbeta med 
hållbarhet inom hela livsmedelskedjan, vilket tyder på att samtliga aktörer behöver 
samarbeta utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Genom att därmed 
använda sig utav returlogistik kan livsmedelsbutiker på ett effektivt sätt integrera hela 
livsmedelskedjan att arbeta med återanvändningen av redan utnyttjade varor, vilket i det här 
fallet är matsvinn. Returlogistik visar sig vara både ekonomiskt och miljömässigt 
försvarbart och bidrar till minskad energikonsumtion över hela produktlivscykeln samt till 
att spara på knappa resurser. Därför har returlogistik och hållbar livsmedelskedja varit de 
teorier som legat till grund för att besvara studiens forskningsområde. 
  
Syftet med denna undersökning är därmed att ge en fördjupad förståelse för hur svenska 
livsmedelsbutiker arbetar med returlogistik och dess relaterade processer utifrån en hållbar 
livsmedelskedja. Vidare undersöks om och hur svenska livsmedelsaktörer använder 
returlogistik i sin dagliga verksamhet för att identifiera vilka aktiviteter som ligger till grund 
för deras ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete. Som ett led i detta 
kommer vi utveckla en returlogistikmodell anpassad till dagligvaruhandelns kontext för att 
visa på hur en integrerad returlogistik kan minska det matsvinn som genereras i 
livsmedelsbutiker.  
 
För att uppfylla syftet har tio respondenter, som endera är ansvarig för livsmedelsbutiken i 
fråga eller ansvarig för hållbarhetsarbetet, deltagit i studien. Detta för att skapa en bättre 
uppfattning om butikernas hållbarhets- och returlogistikarbete. En av studiens slutsatser är 
att hela livsmedelskedjan har blivit mer efterfrågestyrt, där konsumenter nu ställer högre 
hållbarhetskrav på livsmedelsbutiker och där butiker i sin tur ställer högre krav på 
leverantörer. Samtidigt arbetar samtliga livsmedelsbutiker som medverkade i studien med 
att minimera matsvinnet utifrån sociala, ekonomiska eller miljömässiga 
hållbarhetsaktiviteter. Trots detta visar det sig inte allmänt förekommande att systematiskt 
arbeta med alla tre hållbarhetsfaktorer kontinuerligt, där främst livsmedelsbutikernas 
grundläggande ekonomiska förutsättningar och brist på andra resurser relaterat till detta 
spelar in, men där även livsmedelslagstiftningar vid hantering av livsmedel har en påverkan. 
En ytterligare slutsats är att livsmedelsbutiker inte besitter djupgående information om 
definitionen returlogistik, men att de trots detta arbetar med dessa aktiviteter i samband att 
minimera det matsvinn som uppstår. Som ett led i detta har även en ny returlogistiksmodell 
skapats utifrån dagligvaruhandelns kontext, som beaktar de regleringar och krav som 
präglar hela livsmedelskedjan. Denna modell ska därmed skapa förutsättningar för 
livsmedelsbutikers arbete med de tre presenterade hållbarhetsfaktorerna för att 
förhoppningsvis bidra till ett minimerat matsvinn.  
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1.	  Inledning	  
	  
1.1	  Problembakgrund	  
Varje år slängs eller försvinner en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig 
konsumtion över hela världen, vilket motsvarar ungefär 1,3 miljarder ton (Gustavsson et al., 
2011, s. 4). Detta medför både ekonomiska och sociala problem, men även en stor belastning 
på miljön genom att människor slänger mat som egentligen hade kunnat konsumeras 
(Scholz et al., 2015, s. 56). Det betyder enligt Gustavsson et al. (2011, s. 1) att stora mängder 
av de resurser som utnyttjas för att producera livsmedel, som bland annat jordbruksmark, 
vatten och energi, används förgäves. Detta innebär även att de koldioxidutsläpp som 
används för produktion av livsmedel som i slutändan slängs, också uppkommer i onödan 
(Gustavsson et al., 2011, s. 1). Vidare bidrar livsmedel, under hela dess livscykel, till de 
globala miljörelaterade utmaningar världen i dagsläget står inför, såsom klimatförändringar, 
övergödning, försurning av mark och vatten, exploatering av naturresurser och minskad 
biologisk mångfald (Garnett, 2013; Hertwich & Peters, 2009; Pretty et al., 2005).  
 
Mat går förlorad genom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till slutkonsument 
(Gustavsson et al., 2011, s. 4) där detta matsvinn uppstår på varierande ställen i kedjan för 
olika områden i världen. För industrialiserade länder uppstår ofta matsvinnet i slutet av 
livsmedelskedjan där både konsumenter och återförsäljare slänger fullt ätbara livsmedel. I 
utvecklingsländer är det däremot särskilt förekommande att matsvinn uppkommer vid 
produktion, skörd, lagerhantering och under förädling (Gustavsson et al., 2011; Parfitt et 
al., 2010; FAO, 2015). Vidare tydliggör Gustavsson et al. (2011, s. 5) att mat som går 
förlorad i industrialiserade länder faktiskt är lika omfattande som i utvecklingsländer, bara 
att de sker på olika ställen i försörjningskedjan. Skillnaden är att mer än 40 % av det 
genererade matsvinnet i utvecklingsländerna uppstår under skörd och förädling av 
produkterna, medan mer än 40 % av maten som går förlorad i industriländer sker i 
försäljnings- och konsumentledet. Dessa skillnader blir enligt Gustavsson et al. (2011, s. 5) 
mycket påtagliga då konsumenter i världsdelar såsom Europa och Nordamerika årligen 
slänger mellan 95 och 115 kilo mat per person, medan konsumenter i Afrikas södra områden 
jämförelsevis endast slänger mellan 6 och 11 kilo mat per person och år (Gustavsson et al., 
2011, s. 5).  
 
Enligt FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, även kallad FAO (2013) är det bristande 
samordning mellan olika aktörer längs livsmedelskedjan och även slutkundens 
konsumtionsvanor som är de främsta orsakerna till att matsvinn uppstår i medel- och 
höginkomstländer. Bristande planering i konsumtionsledet och bäst-före-datum som löper 
ut kan vara en av dessa orsaker (FAO, 2013). Även en utbredd konsumtionsmentalitet och 
ett “slit-och-släng”-tänk bland konsumenter i slutet av livsmedelskedjan ligger till grund för 
det omfattande matsvinnet (FAO, 2013). För att ytterligare förtydliga hur pass omfattande 
detta matsvinn är i konsumtionsledet för industriländer, visar rapporten Global Food Losses 
and Food Waste att det matsvinn som uppstår i industrialiserade länder, 222 miljoner ton 
årligen, nästan är lika högt som den totala nettoproduktionen av livsmedel i Sahara-regionen 
i Afrika (Gustavsson et al., 2011, s. 5). 
 
Ytterligare en orsak till att livsmedel i industriländer slängs eller kasseras beror enligt 
Gustavsson et al. (2011, s. 10) på att utbudet överstiger efterfrågan. Oavsett om den 
prognostiserade efterfrågan ligger på en förväntad nivå eller inte, kan det leda till att 
lantbrukare producerar mer än vad som behövs endast för att vara på den säkra sidan. Har 
då dessa lantbrukare producerat mer än vad som efterfrågas säljs oftast dessa grödor som 
djurfoder, vilket sällan är ekonomiskt lönsamt då detta överskott säljs billigare än det till 
återförsäljare (Gustavsson et al., 2011, s. 10). Vidare menar Gustavsson et al. (2011, s. 11) 



  

 2  

att en aspekt som också kan leda till ökat matsvinn är nivån av livsmedelssäkerhet, där 
dagligvaruhandeln präglas av strikta livsmedelslagstiftningar gällande detta (Svensk 
Dagligvaruhandel, 2016, s. 6). Om aktörer inom livsmedelskedjan, som exempelvis 
producenter, distributörer eller återförsäljare, brister i hantering av livsmedel och inte 
förhåller sig till dessa uppsatta livsmedelsstandarder, kan det leda till stora mängder 
matsvinn och i värsta fall även påverka ett lands allmänna livsmedelsstandarder 
(Gustavsson et al., 2011, s. 11). Vidare belyser Stuart (2009) och Gustavsson et al. (2011) 
att produkter från jordbruk inte alltid godkänns av livsmedelsbutiker på grund av höga 
kvalitetskrav rörande storlek, vikt, form och utseende på livsmedlet. Fortsättningsvis menar 
FAO (2013) att livsmedel i industriländer kasseras på grund av exempelvis fläckar på frukt 
och grönsaker. Det betyder att denna höga kvalitetsstandard av livsmedel påverkar om 
råvaran är ämnad för mänsklig konsumtion eller inte (FAO, 2013). 
 
I dagsläget pågår det omfattande arbete inte bara i Sverige utan hela EU, gällande vilka 
definitioner som ska används för matsvinn (Naturvårdsverket, 2013, s. 65). FUSIONS, som 
står för Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies, är ett 
EU-projekt som är skapat för att bland annat ta fram gemensamma definitioner för svinn av 
livsmedel i de nordiska länderna. Enligt FUSIONS (2016) innebär matsvinn: “[...] any food, 
and inedible part of food, removed from the food supply chain to be recovered or disposed”. 
För att förtydliga detta menar Naturvårdsverkets Matavfallsrapport (2013, s. 65) att 
matsvinn är den mat som slängs, men som hade kunnat ätas om det hanterats på ett annat 
sätt. Matsvinnet består alltså av de livsmedel som kan undvikas att slänga. Enligt 
Naturvårdsverket (2013) och Rytterstedt et al. (2008) ingår även svinn som hälls ut i vasken, 
som bland annat mjölk eller övriga livsmedel som sköljs ur förpackningar.  
 
I dagsläget står livsmedelstillverkningen i Sverige för ungefär 20–25 % av vår totala 
klimatpåverkan och sammanlagt uppstod nästan 1,3 miljoner ton matsvinn i landet år 2014. 
Det motsvarar i genomsnitt 134 kilo matsvinn per person (Elander, 2016, s. 3). Vidare 
förtydligar Elander (2016, s. 4) i rapporten Matavfall i Sverige att hushåll slänger 941 000 
ton livsmedel i soporna varje år, medan motsvarande summa för dagligvaruhandeln som 
inriktar sig mot konsumenter endast ligger på 30 000 ton, vilket betyder att hushållen står 
för den tveklöst största delen av matsvinnet som uppstår i Sverige. Enligt Naturvårdsverket 
(2013, s. 14) skulle livsmedelsbranschen i Sverige inte behöva kassera lika mycket mat om 
maten som slängs i onödan istället skulle ätas upp. Detta skulle i sin tur leda till en minskad 
miljöpåverkan genom hela livsmedelskedjan, vilket innebär att energianvändning, 
råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion, transport och hantering av livsmedel 
reduceras (Naturvårdsverket, 2013, s. 14). Detta skulle även bidra med positiva sociala 
effekter då mer mat ämnad för mänsklig konsumtion skulle kunna skänkas till behövande 
människor. Detta då det finns personer i dagens samhälle som inte har mat för dagen (FAO, 
2013; Stuart, 2009; Wrigley, 2002).  
 
Fortsättningsvis påpekar Samaranayake (2005, s. 47) att det finns ett ökat intresse för att 
skapa en hållbar försörjningskedja. Här krävs det att varje aktör och aktivitet inom kedjan 
arbetar utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Detta för att tillsammans 
skapa långsiktiga mål och relationer där dessa hållbarhetsfaktorer står i fokus (Ahi & 
Searcy, 2013; Leppelt et al., 2013; Pagell & Wu, 2009). Fortsättningsvis menar Seuring & 
Müller (2008, s. 461) att den mest centrala aspekten inom en hållbar försörjningskedja är 
att den totala produktlivscykeln behandlas, analyseras och kontrolleras så att de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorerna etableras i varje process. I linje med detta 
förväntar sig allt fler konsumenter och leverantörer att företag och organisationer ska ta 
miljömässigt och socialt ansvar för samtliga aktiviteter genom hela flödet (Samaranayake, 
2005, s. 47). Enligt Gold et al. (2009) och Varma et al. (2006) gör detta att varje process i 
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försörjningskedjan kontrolleras samt den slutliga produkten så att dessa aspekter uppfyller 
de hållbara krav som ställs från utomstående parter, och även internt. Dessa hållbara krav 
tillsammans med globaliseringen har gjort att flödeshanteringen har blivit en komplicerad 
process där företag måste agera ansvarstagande utifrån sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekter, vilket gör att samtliga parter måste samarbeta genom alla aktiviteter 
för att skapa en konkurrenskraftig försörjningskedja (Gold et al., 2009; Varma et al., 2006). 
Enligt Gold et al. (2009, s. 231) har därmed en välfungerande försörjningskedja blivit ett 
mer förekommande sätt att konkurrera på marknaden, istället för enskilda företag.  
 
För att på ett effektivt sätt integrera hela försörjningskedjan att arbeta med återanvändningen 
av redan utnyttjade varor, i det här fallet matsvinn, är att använda returlogistik. Vidare 
menar Nuss et al. (2015, s. 413) att denna process är både ekonomiskt och miljömässigt 
försvarbart i de allra flesta fall. Detta bidrar till minskad energikonsumtion över hela 
produktlivscykeln, hjälper till att spara på knappa resurser och tar vara på det överblivna 
värdet av kundernas använda produkter. Därför kan en cirkulär ekonomi, som även kan 
kallas returlogistik, ses som ett tillskott för att utveckla en verksamhets hållbarhetsarbete 
(Nuss et al., 2015, s. 413). Under senare år har returlogistik enligt Agrawal et al. (2015, s. 
76) blivit ett viktigt ämne för företag att ta hänsyn till på grund av ökad miljömedvetenhet, 
lagstiftningar och hållbar konkurrenskraft. Kort sagt visar returlogistik på olika aktiviteter 
som utförs av företag för att samla ihop använda produkter från konsumenter, där syftet är 
att antingen återanvända, reparera, återvinna, återskapa eller kassera den insamlade varan 
(Agrawal et al., 2015, s. 76). Fortsättningsvis bygger den mest förekommande benämningen 
av returlogistik på the Council of Logistics Management definition, som citeras av Rogers 
& Tibben-Lembke (1998, s. 2):  
 
“... as the process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost effective 
flow of raw materials, in process inventory, finished goods and related information from 
the point of consumption to the point of origin for the purpose of recapturing value or proper 
disposal”. 
 
Enligt Roger & Tibben-Lembke (2001, s. 135) är det viktigt för många industrier och 
organisationer att lära sig att hantera denna typ av flöde som returlogistik innebär. Det beror 
på att stora volymer av returnerade varor innebär betydande kostnader, som exempelvis 
kostnader associerade med att slänga och göra sig av med produkten. Trots detta menar 
Rogers & Tibben-Lembke (2001, s. 145) att många företag har börjat inse möjligheten med 
att använda returlogistik som en strategisk grund i deras verksamhet. Vad gäller den ökade 
matkonsumtionen och i sin tur det ökade matsvinnet, har det enligt Reisch et al. (2013, s. 7) 
blivit en viktig faktor att skapa en hållbar livsmedelskedja inom dagligvaruhandeln, vilken 
denna returlogistik kan ligga till grund för. Denna matkonsumtion medför i sin tur 
ytterligare belastningar på miljön i och med matsvinnet som uppstår, men även sociala 
implikationer då fullt ätbar mat hade kunnat skänkas till behövande (FAO, 2013; 
Naturvårdsverket, 2013; Stuart, 2009; Wrigley, 2002). Samtidigt poängterar Rytterstedt et 
al. (2008, s. 6) att minskat matsvinn även är ekonomiskt fördelaktigt för samtliga led i 
livsmedelskedjan, inte minst för livsmedelsbutiker. Fortsättningsvis kommer en ökad 
population oundvikligen leda till ett större behov av mat där ökad medvetenhet angående 
miljömässiga och sociala faktorer måste tas i beaktning (Naturvårdsverket, 2013; Reisch et 
al., 2013). För att alla människor ska kunna leva ett gott liv med de resurser som planeten 
erbjuder krävs en ökad resurshållning genom hela livsmedelskedjan. Detta ska möjliggöras 
genom att minska matsvinnet och främja en mer hållbar produktion såväl som konsumtion, 
som i sin tur ska ligga till grund för att skapa en hållbar livsmedelskedja (Naturvårdsverket, 
2013; Reisch et al., 2013). 
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1.2	  Returlogistikens	  behov	  i	  dagligvaruhandeln	  	  
Det finns forskning som sammankopplar en hållbar försörjningskedja och den svenska 
livsmedelsbranschen för att generera en ökad förståelse kring den miljömässiga påverkan 
som de olika aktiviteterna har på försörjningskedjan. I dagsläget har forskningen inom 
livsmedelsbranschen främst fokuserat på det enkelriktade flödet från produktion till 
konsument, medan studier gällande returlogistik är knapphändig inom denna kontext (Beske 
et al., 2013; Dong et al., 2014; Govindan, 2018; Solér et al., 2010). Sammantaget visar detta 
på att det finns forskning inom livsmedelsbranschen och hållbara försörjningskedjor, men 
även att det enligt Dong et al. (2014, s. 1) hela tiden sker en ökad medvetenhet rörande 
sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter inom denna industri. Med tanke 
på att livsmedelsbranschen enligt Beske et al. (2013, s. 131) är mycket dynamisk, finns det 
ett stort intresse i att studera hur livsmedelsbutiker förhåller sig till dessa hållbarhetsaspekter 
och hur det i praktiken kan implementeras i deras arbete kring returlogistik.  
 
Inom ämnet returlogistik finns det forskning som sträcker sig flera årtionden tillbaka 
(Rogers & Tibben-Lembke, 2001, s. 129), men det är främst under senare år som detta har 
blivit ett alltmer uppmärksammat område, enligt Rubio et al. (2008, s. 1099). Efter 
omfattande litteratursökning har vi kommit fram till att studier inom returlogistik är 
framträdande inom pappersindustrin, läkemedelsindustrin och elektronikbranschen (Lau & 
Wang, 2009; Narayana et al., 2014; Ravi & Shankar, 2006). Det finns även studier gällande 
svenska livsmedelsbutikers hantering av matsvinn och dess miljöpåverkan (Brancoli et al., 
2017; Cicatiello et al., 2017; Scholz et al., 2015), men forskning där matsvinn inom 
livsmedelsbutiker har behandlats tillsammans med returlogistik är knapphändig. Eftersom 
dagligvaruhandeln även präglas av strikta livsmedelslagstiftningar, som enligt Svensk 
Dagligvaruhandeln (2016, s. 6) bland annat innefattar livsmedelssäkerhet, besitter denna 
bransch därför speciella förutsättningar gällande hantering av livsmedel genom hela 
livsmedelskedjan. Som ett led i detta finner vi det relevant att studera returlogistik inom 
denna kontext, med tanke på dessa förutsättningar som måste tas i beaktning för att anpassa 
returlogistikens aktiviteter till denna bransch.   
 
1.3	  Problemformulering	  
På vilket sätt använder svenska livsmedelsbutiker returlogistik för att skapa en hållbar 
livsmedelskedja utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter? 
 
1.4	  Syfte	  	  	  
Syftet med denna undersökning är att ge en fördjupad förståelse för hur svenska 
livsmedelsbutiker arbetar med returlogistik och dess relaterade processer utifrån en hållbar 
livsmedelskedja. Vidare undersöks om och hur svenska livsmedelsaktörer använder 
returlogistik i sin dagliga verksamhet för att identifiera vilka aktiviteter som ligger till grund 
för deras ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete. Som ett led i detta 
kommer vi utveckla en returlogistikmodell anpassad till dagligvaruhandelns kontext för att 
visa på hur en integrerad returlogistik kan minska det matsvinn som genereras i 
livsmedelsbutiker. 
 
1.5	  Avgränsningar	  
Denna studie fokuserar på svenska livsmedelsbutikers returlogistik samt deras arbete med 
ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsfaktorer. I linje med detta medför den 
första avgränsningen att livsmedelsbutikerna ska vara verksamma i Sverige då vi vill få en 
ökad förståelse gällande den svenska marknaden. En ytterligare avgränsning är att vi endast 
kontaktat livsmedelsaktörer med fysiska butiker där det huvudsakliga arbetet är 
livsmedelsförsäljning till konsument, där livsmedelsföretag som enbart är verksamma inom 
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e-handel inte kommer att behandlas. Detta då vi vill få en enhetlig bild av hur traditionella 
fysiska butiker arbetar med returlogistik.  
 
Fortsättningsvis ligger fokus på det matsvinn som genereras i livsmedelsbutiker och dess 
angränsande aktiviteter samt kunder och leverantörer, vilket är de främsta aktörerna som 
kommer studeras i arbetet. Detta då vi anser att livsmedelsbutiker innehar en dominerande 
roll i slutet av livsmedelskedjan, eftersom de utgör en viktig länk mellan dessa närliggande 
aktörer. På grund av deras centrala roll menar vi att livsmedelsbutiker besitter stort ansvar 
för att förmedla kunskap och information om hur främst leverantörer och kunder kan hantera 
det matsvinn som uppstår, både för egen räkning men även för att gynna hela kedjan. 
Slutligen ligger fokus inte på att kalkylera eller på ett mer djupgående sätt utvärdera de 
ekonomiska implikationerna som kan uppkomma från det matsvinn som genereras i 
livsmedelsbutikerna.  
 
1.6	  Begreppsförklaring	  
Dagligvaruhandel: Dagligvaruhandeln erbjuder dagligvaror som innefattar bland annat 
livsmedel med produktinformation till konsumenter. Här är livsmedelsbutiker en central 
aktör (Svensk dagligvaruhandel, 2016).   
 
Enkelriktat flöde: Innefattar de aktiviteter inom det enkelriktade produktflödet, från råvara 
till slutkund (Bernon & Cullen, 2007, s. 41). Här ingår utvinning av råmaterial, vidare till 
produktion och distribution för att sedan säljas av återförsäljare vidare till slutkund 
(Agrawal et al., 2015, s. 78).  
 
Försörjningskedja: Innefattar samtliga logistiska processer som ingår i en produkts 
livscykel, från råvara till försäljning (Blanchard, 2010, s. 3).  
 
Hållbar försörjningskedja: En hållbar försörjningskedja baseras på triple bottom line, där 
företag tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Företag 
ska inte endast se till den enskilda försörjningskedjans effekt på samhället och den 
omkringliggande miljön, utan även arbeta med metoder för att uppnå gemensamt uppsatta 
hållbarhetsmål genom hela kedjan (Pagell & Wu, 2009, s. 38). 
 
Livsmedel: Livsmedel kommer i detta arbete, i enlighet med Naturvårdsverket (2013, s. 10), 
att användas synonymt med mat. Denna definition innefattar både fasta och flytande 
livsmedel och därför inte endast tillagad mat. Enligt förordningen 178/2002 definieras 
livsmedel som: “Alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis 
bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras 
av människor” (Naturvårdsverket, 2013; Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd, 
2002).  
 
Livsmedelskedja: Syftar till att garantera tillhandahållandet av säkra och hälsosamma 
råvaror och livsmedel från jord till bord (Bourlakis & Weightman, 2004, s. 2).  
 
Matsvinn: Detta är livsmedel som slängs, men som hade kunnat ätas om det hanterats 
annorlunda. Matsvinnet består således av den mat som hade kunnat undvikas att slängas. I 
matsvinnet ingår också svinn som hälls ut i vasken, som exempelvis flytande livsmedel 
såsom mjölk eller övriga livsmedel som sköljs ur förpackningar (Naturvårdsverket, 2013, s. 
65).  
 
Returlogistik: Innefattar olika aktiviteter som utförs av företag för att samla ihop utnyttjade 
produkter från konsumenter där syftet är att antingen återanvända, reparera, återvinna eller 
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att tillverka en ny produkt av den insamlade varan för att sedan sälja den vidare. Det handlar 
om att se hela flödet från råvara till konsumtion och tillbaka genom försörjningskedjan igen 
(Agrawal et al., 2015, s. 76).  
 
1.7	  Disposition	  

 

 
 
Figur 1. Disposition gällande studiens fortsatta uppbyggnad. 
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2.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  	  
	  
2.1	  Ämnesval	  	  
Detta ämnesval baseras främst på intresset gällande returlogistik som uppkommit vid studier 
på Umeå Universitet, där vi läser civilekonomprogrammet med inriktning handel och 
logistik. Utifrån de kurser som vi har avklarat har vi erhållit fördjupad kunskap om 
logistiska processer, där bland annat returlogistik och försörjningskedjor är väl 
framträdande. Att välja ett ämne med inriktning mot logistik var främst intressant för att 
utveckla vår existerande teoretiska kunskap och därmed erhålla en fördjupad förståelse för 
hur företag arbetar med detta i praktiken. Eftersom hållbarhet även är ett ämne som är ytterst 
aktuellt i dagens samhälle, såg vi det som självklart att inkorporera detta som en del av 
returlogistikarbetet. Att därmed fokusera på dagligvaruhandelns arbete gällande detta 
område, blev bestämt efter en ökad kunskap om den mängd matsvinn som genereras årligen 
i Sverige. Eftersom stora ekonomiska och miljömässiga resurser ligger till grund för att 
producera livsmedel till landets befolkning, såg vi det som viktigt att belysa det dilemma 
som uppstår i och med de stora mängder ätbar mat som slängs som utsatta människor istället 
hade kunnat äta. Detta styrker valet av ämnet då målet är att undersöka hur 
livsmedelsbutiker kan använda sig av returlogistik för att minimera det matsvinn som dels 
uppkommer i livsmedelsbutiker, och dels för att påverka och öka medvetenheten om den 
stora andelen matsvinn som genereras för närliggande aktörer i livsmedelskedjan.  
 
2.2	  Förförståelse	  
För att läsaren ska få möjlighet att kritiskt reflektera över studien och dess bidrag är det 
därför viktigt att lyfta fram förförståelsen kring ämnet. Denna förståelse påverkar enligt 
Johansson Lindfors (1993, s. 25) studien på det sätt att forskarnas självupplevda personliga 
erfarenheter kan bidra till egna värderingar och slutsatser (Johansson Lindfors, 1993, s. 36). 
Den förförståelse vi besitter har en bakgrund i att intresset om logistik, försörjningskedjor 
och hållbarhet har uppkommit i samband med studier på universitet, där kunskap om ämnet 
har införskaffats från inhämtade läroböcker, föreläsningar och vetenskapliga rapporter. 
Detta bidrar enligt Johansson Lindfors (1993, s. 36) till en förförståelse. Således finns en 
grundläggande teoretisk förståelse gällande dessa ämnen, medan den praktiska 
förförståelsen av livsmedelsbutikers arbete är knapp, eftersom vi endast klassas som 
konsumenter i denna kontext. I linje med detta menar Johansson Lindfors (1993, s. 25) att 
egna erfarenheter, bakgrund och utbildning bidrar till en förståelse som påverkar de val som 
bedriver studien. Fortsättningsvis menar Johansson (2003, s. 96) att varje tolkningsprocess 
i studien kan färgas av våra tidigare inlärda uppfattningar, vilket vi är väl medvetna om. I 
varje tolkningsprocess kommer vi därför noggrant utgå ifrån vad respondenten svarar, detta 
för att framhäva en sådan korrekt tolkning och svar av respondenterna som möjligt.   
 
2.3	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	  
Det finns två grundläggande teoretiska begrepp som används inom vetenskapen, nämligen 
epistemologi som även kallas kunskapssyn och ontologi som innebär verklighetssyn 
(Johansson Lindfors, 1993; Saunders et al., 2009). I linje med detta menar Fox (2008, s. 3) 
att postpositivism är en del av båda dessa vetenskapliga utgångspunkter, som enligt Racher 
& Robinson (2002, s. 468) härstammar från positivismen. Positivism kännetecknas av att 
det finns en objektiv verklighet som är tämligen enkel att beskriva. Postpositivism utgår, 
liksom från positivism, att det visserligen finns en objektiv verklighet, men denna är 
komplex och kan tolkas på olika sätt (Racher & Robinson, 2002, s. 468). Ambitionen är 
dock att beskriva verkligheten så objektivt som möjligt. Således har postpositivism använts 
som inriktning till denna studie eftersom den ämnar besvara hur olika livsmedelsbutiker 
tolkar returlogistik utifrån deras perspektiv och inte hur returlogistik fungerar utifrån en 
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generaliserbar kontext, vilket postpositivismen enligt Fox (2008, s. 3) karaktäriseras av. 
Detta kan fortsättas styrkas av Fox (2008, s. 5) som menar att denna inriktning har för avsikt 
att skapa förståelse snarare än att hitta orsakssamband gällande olika sociala aktörer. 
Fortsättningsvis är vi medvetna om att respondenterna kan framställa verkligheten på olika 
sätt, vilket även kan styrkas av Saunders et al. (2009, s. 111). Detta grundar sig i valet att 
intervjua flera olika respondenter för att därmed erhålla en bred förståelse för hur olika 
aktörer kan arbeta med returlogistik. Beroende på vilken livsmedelsaktör vi studerar tror vi 
att de tillhörande aktiviteterna och arbetssättet inom returlogistiken kommer skilja sig åt på 
grund av förmågan att hela tiden tolka ett sammanhang på olika sätt, men där syftet är att 
vara så objektiva som möjligt gällande tolkningen av det empiriska resultat som framställs. 
 
2.4	  Angreppssätt	  
Studien kommer ha sin utgångspunkt i teorier med fokus på hållbar livsmedelskedja, 
matsvinn i livsmedelsbutiker och returlogistik där målet inte är att generera nya teorier, utan 
att utgå från den teoretiska referensramen för att tolka undersökningen. Därmed kommer 
vårt angreppssätt handla om att delvis testa den generella returlogistikmodellens 
tillämpbarhet inom dagligvaruhandeln för att därigenom utveckla denna modell till 
branschens specifika kontext. Studien kommer således ta en deduktiv ansats, vilket betyder 
att tolkningen grundar sig i utvalda teorier och modeller som då ska undersökas i ett verkligt 
sammanhang (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Viktigt att ha i åtanke är dock att 
epistemologiska och ontologiska ställningstaganden ofta är förknippade med olika 
angreppssätt. Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 56) förutsätter det deduktiva 
angreppssättet ofta en positivistisk kunskapssyn, medan det induktiva angreppssättet, som 
handlar om att utgå från empirin för att sedan generera nya teorier, ofta är associerat med 
det hermeneutiska förhållningssättet (Johansson Lindfors, 1993, s. 57). Trots detta menar 
Saunders et al. (2009, s. 124) att denna klassificering nödvändigtvis inte behöver följas, 
vilket betyder att en kvalitativ studie ändå kan innefatta ett deduktivt angreppssätt. Den 
empiriska verkligheten kommer i sin tur verifiera eller avgöra om de teorier som presenteras 
kan tillämpas utifrån denna kontext eller inte, varvid vårt angreppssätt därmed kommer 
stödja studiens objektivitet (Johansson Lindfors, 1993; Saunders et al., 2009).  
 
2.5	  Forskningsstrategi	  
Syftet med denna undersökning är att ge en fördjupad förståelse för hur returlogistik 
används av svenska livsmedelsbutiker i sin dagliga verksamhet utifrån ekonomiska, sociala 
och miljömässiga hållbarhetsaspekter för att minimera matsvinnet. För att få information 
om hur livsmedelsbutiker arbetar med dessa faktorer kommer en kvalitativ datainsamling 
att göras. Det finns två olika insamlingsmetoder, där en kvantitativ undersökning innebär 
att datainsamlingen baseras på siffror och analyser från statistik, medan den kvalitativa 
metoden baseras på intervjuer med utvalda intervjupersoner (Saunders et al., 2009, s. 151). 
Med detta som grund kommer därmed detta arbete präglas av djupintervjuer med anställda 
från livsmedelsbutiker, vilket betyder att vårt syfte inte är generalisera intervjupersonernas 
tolkningar och uppfattningar om deras respektive arbete med returlogistik, utan att istället 
beskriva en fördjupad innebörd av det resultat vi erhåller från respondenterna.  
 
2.6	  Litteratursökning	  
Inför denna studie genomfördes omfattande och genomgående litteratursökning inom 
områden som hållbar försörjningskedja, livsmedelskedja, returlogistik och matsvinn. Detta 
för att skapa en uppfattning om vilken forskning som existerar inom de valda ämnena samt 
vilka resultat dessa studier har genererat. Vidare krävs det en grundläggande och stabil 
teoretisk utgångspunkt som vi sedan kommer använda oss av vid tolkning av empirin. 
Litteratursökningen låg även till grund för att identifiera ett forskningsgap inom 
livsmedelsbutikers arbete med returlogistik, för att på så sätt generera ytterligare kunskap 
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till den befintliga forskningen inom området. Enligt Saunders et al. (2009, s. 59) är denna 
litteratursökning ett viktigt moment när det kommer till en studies uppbyggnad. Syftet är att 
visa på vilken forskning och kunskap som existerar inom det valda området, vilka 
begränsningar som finns och hur detta nya forskningsprojekt kan tillföra ytterligare kunskap 
till ämnet. Vidare citerar Saunders et al. (2009, s. 59): “... the work that you do [...] builds 
on the ideas of other people who have studied the field before you. This requires you to 
describe what has been published, and to marshal the information in a relevant and critical 
way”. 
 
De teorier som ligger till grund för vår studie, såsom returlogistik, matsvinn i 
livsmedelsbutiker och hållbar livsmedelskedja, är framträdande inom forskningen, men 
dessa används mycket sällan i samspel med varandra. Inom returlogistiken finns det 
forskning där författarna Rogers & Tibben-Lembke (1998, 2001), Tibben-Lembke & 
Rogers (2002) och även Thierry et al. (1995) är ledande inom detta område och är ständigt 
återkommande i de vetenskapliga artiklar som studerats. Trots detta har studier inom 
returlogistiken främst fokuserat på pappersindustrin, läkemedelsindustrin och 
elektronikbranschen (Lau & Wang, 2009; Narayana et al., 2014; Ravi & Shankar, 2006). 
Det finns även forskning gällande hållbara försörjningskedjor, där bland annat Pagell (2009, 
2011, 2014) är framträdande inom ämnet samt befintlig forskning om hur livsmedelskedjan 
från råvara till konsument fungerar (Beske et al., 2013; Dong et al., 2014; Govindan, 2018; 
Solér et al., 2010). Vidare finns det empirisk påvisad teori gällande livsmedelsbutikers 
hantering av matsvinn där Brancoli et al. (2017), Cicatiello et al. (2017) och Scholz et al. 
(2015) har studerat ett antal svenska livsmedelsbutiker för att främst kvantifiera hur stor 
miljömässig påverkan och ekonomisk förlust det uppkomna matsvinnet bidrar till. Således 
ligger på fokus enligt dessa artiklar på att studera och kalkylera vilka produktgrupper av 
livsmedel som bidrar till största andelen koldioxidutsläpp och övrig påverkan på miljön. 
Dessa artiklar skiljer sig från vår studie i det avseende att vi genomfört djupintervjuer med 
flertalet svenska livsmedelsbutiker för att bidra med en fördjupad förståelse för hur butiker 
väljer att skapa värde av överbliven mat, både vad gäller ekonomiska, miljömässiga och 
sociala dimensioner. Följaktligen anser vi att denna kvalitativa metod kan bidra till en 
ytterligare fördjupad förståelse för hur butiker väljer att utnyttja och skapa fortsatt värde av 
det uppkomna matsvinnet och inte endast kvantifiera det matsvinn som uppstår utan att 
istället förstå vad som sker med det efteråt. Med detta som grund har vi sett att forskningen, 
där matsvinn inom livsmedelsbutiker har behandlats tillsammans med returlogistik för att 
visa på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser, är knapphändig. Detta 
identifierade forskningsgap har därför byggt på studiens syfte och problemformulering, där 
de valda teorierna tillsammans med empirin ska ligga till grund för att besvara detta.  
 
Denna litteratursökning, som bygger på uppsatsens teoretiska referensram, har 
sammanställts genom att använda tillgängligt material via Umeå Universitets sökmotor som 
omfattar olika databaser. Vi har använt oss av Academic Search Elite och Business Source 
Premier för att söka upp relevanta artiklar, där fokus också har legat på att hitta fackligt 
granskade artiklar för att visa på ännu högre tillförlitlighet. Fysiska böcker rörande studiens 
angreppssätt och praktisk metod har även hittats via dessa sökmotorer och har sedan lånats 
via Umeås universitetsbibliotek. För att vara så tidseffektiva som möjligt har vi i första hand 
läst artiklarnas abstrakt för att sortera utifrån relevans vilka som sedan granskades mer i 
detalj. Detta för att denna litteratursökning enligt Saunders et al. (2009, s. 75) kan upplevas 
mycket tidskrävande. Vidare har vi även utnyttjat källförteckningarna i de insamlade 
artiklarna för att urskilja och identifiera återkommande forskare och författare inom vårt 
problemområde. Detta har också legat till grund för att lokalisera ursprungskällor på ett 
effektivt sätt, vilket har gett oss en djupare förståelse om de teoretiska utgångspunkterna 
uppsatsen bygger på. Enligt Saunders et al. (2009, s. 76) är det även viktigt i en 
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litteratursökning att identifiera och formulera väl avvägda sökord för att hitta relevant fakta. 
De sökord vi har använt oss av är: reverse logistics, food supply chain, food supply chain 
management, waste management, food waste, sustainability, supply chain management, 
increased consumption, triple bottom line. Dessa sökord har även kombinerats med 
varandra för att avgränsa vårt sökresultat i största möjliga utsträckning.  
 
2.7	  Källkritik	  
Studiens tillförlitlighet baseras på att kritiskt granska de källor som utgör studiens teoretiska 
grund (Leth & Thurén, 2000, s. 18). I valet av källor har vi analyserat dess tillförlitlighet 
och utgått ifrån de fyra källkritiska kriterierna, nämligen (1) äkthet, (2) tid, (3) oberoende, 
och (4) tendens (Leth & Thurén, 2000, s. 18). Detta för att försäkra oss att källorna är 
pålitliga. Äkthet betyder att källan är vad den utger sig för att vara (Leth & Thurén, 2000, 
s. 24). För att uppfylla äkthet har källor tagits från fackligt granskade artiklar och från 
böcker, där även dubbelrefereringar har gjorts kontinuerligt genom arbetet för att ytterligare 
styrka informationens trovärdighet. Andrahandsrefereringar har däremot undvikits. I största 
möjliga mån har vi även försökt att hitta primärkällan samtidigt som vi tagit tidsaspekten i 
beaktning för att hitta uppdaterad information i studien. Utifrån vår studie har primärkällor 
varit av stor vikt i samband med definitioner av ord och när modeller presenterats. Vad 
gäller tidskriteriet beaktar det tiden för källans utgivande, där källan framstår som mer 
trovärdig desto mindre tid som har passerat från utgivningsdatumet (Leth & Thurén, 2000, 
s. 23). Tidsaspekten i samband med att hitta primärkällor har varit en utmaning, då källorna 
vi identifierat främst har sitt ursprung omkring 1990-talet till början av 2000-talet. Därför 
har vi i första hand använt oss utav nutida fackliga artiklar som är utgivna för ett till tio år 
sedan, för att sedan utgå och granska dessa mer nyligen publicerade artiklar för att hitta 
primärkällorna, vilket enligt Leth & Thurén (2000, s. 18) är den ursprungliga och mest 
tillförlitliga källan. Trots att primärkällan är den mest tillförlitliga är källkritikens syfte att 
finna de källor som ger mest trovärdiga informationen om verkligheten (Leth & Thurén, 
2000, s. 18). 
 
Fortsättningsvis är en primärkälla en oberoende källa eftersom den kan stå för sig själv, 
vilket betyder att den inte behöver baseras eller styrkas av någon annan författare. 
Oberoendekriteriet menar att desto färre led från primärkällan desto mer tillförlitlig är den 
(Leth & Thurén, 2000, s. 23). I den oberoende aspekten har vi som tidigare nämnt utgått 
från mer nutida granskade artiklar för att lättare återfinna primärkällor, för att sedan 
analysera dess oberoende. Det sista kriteriet är tendens, vilket innefattar hur forskaren har 
vinklat informationen i källan, vilket främst baseras på intresse som då kan vinkla en källa 
till ett specifikt resultat (Leth & Thurén, 2000, s. 26). Detta kriterium visar på att de flesta 
studier har en sorts tendens (Leth & Thurén, 2000, s. 26). Där har vi fokuserat på att vara 
objektiva i vårt sökande efter källor och dess innehåll, för att även visa på ett objektivt 
resultat i vår studie. Med andra ord är det av stor vikt att förhålla sig källkritisk i sökandet 
efter källor för att studien ska påvisa ett tillförlitligt resultat. 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
	  
3.1	  Hållbar	  försörjningskedja	  	  
För att få övergripande kunskap om hur livsmedelsbutiker kan arbeta med hållbara 
aktiviteter kommer avsnittet att bidra med fördjupad information om en hållbar 
livsmedelskedja och dess grunder. Detta för att få en förståelse för hur livsmedelskedjans 
aktörer tillsammans kan arbeta för att bli hållbara. Livsmedelsbutiker kommer därmed vara 
utgångspunkten i denna livsmedelskedja och hur dessa aktörer kan arbeta med sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aktiviteter utifrån de regleringar och livsmedelslagstiftningar 
som påverkar dem.  
 
3.1.1	  Generell	  försörjningskedja	  	  
För att skapa en effektiv försörjningskedja krävs det att aktiviteter associerade med detta, 
som exempelvis transporter, produktutveckling och inventarier, fungerar utifrån 
gemensamma förutsättningar (Fawcett et al., 2008, s. 35). Att använda sig av en väletablerad 
försörjningskedja är relevant för företag i dagens samhälle för att på ett konkurrenskraftigt 
sätt vara verksam på en marknad (Ashby et al., 2018, s. 497). En annan drivkraft med att 
etablera en effektiv försörjningskedja är att skapa nära relationer och transparens mellan 
inblandade aktörer, leverantörer och konsumenter för att hela ledet ska arbeta effektivt och 
konkurrerande (Fawcett et al., 2008; Maqsood et al., 2007). Fokus ska därmed ligga på hela 
kedjan istället för att jobba som enskilda enheter. Detta för att tillsammans arbeta mot 
långsiktiga mål (Maqsood et al., 2007, s. 138).  
 
3.1.2	  Hållbar	  försörjningskedja	  	  
En hållbar försörjningskedja kan däremot sammanfattas som en generell försörjningskedja 
som bygger på triple bottom line där fokus ligger på att uppfylla ekonomisk, miljömässig 
och social stabilitet ur ett långsiktigt perspektiv (Ahi & Seracy, 2013; Pagell & Wu, 2009). 
Denna modell används för att mäta och analysera hållbarhet utifrån olika aktiviteter, företag 
och försörjningskedjor (Ahi & Seracy, 2013; Pagell & Wu, 2009). En genomgående hållbar 
försörjningskedja ska enligt Pagell & Wu (2009, s. 38) inte generera någon skada på miljön 
eller det omkringliggande samhället, samtidigt som aktiviteter och verksamheter inom 
försörjningskedjan agerar vinstdrivande. I dagsläget finns det enligt Pagell & Wu (2009, s. 
38) ingen försörjningskedja som är fullständigt hållbar som gör att den inte åstadkommer 
någon skada på den omkringliggande miljön eller samhället. Istället fokuserar företag på att 
bli mer hållbara i jämförelse med andra konkurrerande företag (Pagell & Wu, 2009, s. 38). 
Det har dock blivit allt viktigare för företag att ta socialt ansvar och inte endast fokusera på 
att maximera den ekonomiska vinsten. Med socialt ansvarstagande menas att verksamheter 
bör ta ansvar och arbeta mot miljömässiga och sociala hållbarhetsåtgärder för ett 
välfungerande samhälle (Drumwright, 1994; Pagell & Wu, 2009). Vidare har World 
Commision on Environment and Development (WCED, 1987, s. 24) gett hållbarhet 
definitionen:   
          
‘‘Meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs.’’  
 
Det har skett en ökad efterfråga och det ställs högre krav från leverantörer och konsumenter 
att försörjningskedjan ska vara socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar (Samaranayake, 
2005, s. 47). Därför krävs det att samtliga aktiviteter i en försörjningskedja är hållbara i de 
genomgående processerna, såsom produktion, konsumtion, kundhantering och långsiktiga 
relationer (Ashby et al., 2018, s. 497). Genom att involvera de långsiktiga målen och 
visionerna för att skapa en ekonomisk, social och ett miljömässigt hållbart fokus förändras 
den generella försörjningskedjan till en hållbar försörjningskedja (Hong et al., 2017, s. 
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3508). Det finns en del olika definitioner av en hållbar försörjningskedja (Ahi & Seracy, 
2013; Pagell & Wu, 2009; Lim et al., 2017). I denna uppsats kommer hållbar 
försörjningskedja, som grundar sig i triple bottom line, definieras så här:  
 
“The strategic, transparent integration and achievement of an organization's´ social, 
environmental, and economic goals in the systemic coordination of key interorganizational 
business processes for improving the long-term economic performance of the individual 
company and its supply chains” (Carter & Rogers, 2008, s. 368). 
 
Triple bottom line är inte endast fördelaktigt för miljön och samhället, utan resulterar 
samtidigt i långsiktiga ekonomiska vinningar och skapar konkurrensfördelar för 
verksamheten och hela försörjningskedjan (Carter & Rogers, 2008, s. 365). Den 
ekonomiska utdelningen är den viktigaste faktorn för att ett företag ska kunna vara verksam 
och ha möjlighet att skapa en hållbar försörjningskedja och ett hållbart tankesätt, samtidigt 
som detta hållbara tankesätt har en positiv påverkan på kvalitet, kundnöjdhet och effektivitet 
som kan öka vinsten (Li et al., 2014, s. 1). I en hållbar försörjningskedja måste de sociala 
och hållbara aspekterna spegla de ekonomiska målen, där fokus med andra ord ligger på 
arbetet med att uppfylla hållbara mål utifrån deras ekonomiska förutsättningar (Carter & 
Rogers, 2008, s. 369). 
 
3.1.3	  Utmaningar	  med	  en	  hållbar	  försörjningskedja	  
För att skapa en konkurrenskraftig hållbar försörjningskedja krävs det att företag kan 
hantera kunskapsutbyte mellan aktörer inom kedjan, för att tillsammans kunna arbeta mer 
hållbart (Lim et al., 2017, s. 806). Detta sker enligt Carter & Rogers (2008, s. 367) genom 
att skapa transparens mellan parterna, inte bara via kommunikation, men att också aktivt 
engagera parterna för att arbeta mer hållbart. Det är även viktigt att företag skapar 
långsiktiga relationer och partnerskap för att kunna dela på viktig information och lösningar 
som gör hela hållbara försörjningskedjan effektivare (Pagell & Wu, 2009, s. 37). Det måste 
finnas tydliga riktlinjer och strategier inom försörjningskedjan så att alla aktörer inom den 
implementerar den bestämda delen av triple bottom line (Dubey et al., 2017, s. 1127). Utan 
riktlinjer, strategier och gemensamma mål kan det leda till att alla parter inom 
försörjningskedjan arbetar mot olika mål, vilket kan gynna den enskilda firman, men visa 
sig negativt för hela kedjan (Dubey et al., 2017, s. 1122). Enligt Gibson (2006, s. 262) kan 
det vara komplicerat för företag att arbeta med dessa tre faktorer samtidigt, där begränsade 
resurser kan vara en bidragande faktor. Det är oftast lättare att endast fokusera på en aspekt, 
vilket gör att triple bottom line kan bli en utmaning för företagen (Gibson, 2006, s. 262).  
 
Enligt Walker & Jones (2012, s. 16) kan ledningen och chefer stöta på utmaningar gällande 
hur de ska kunna mäta och analysera datan gällande hållbarhetsparametrar för att få 
information om hur utvecklingen går och vad de måste fortsätta utveckla. För 
inköpsavdelningen kan det leda till förändringar i deras inköpspolicy och leverantörspolicy 
då det uppkommer nya krav från försörjningskedjan att de ska köpa in från specifika 
leverantörer och att produkterna måste ha ett specifikt miljökrav (Walker & Jones, 2012, s. 
16). Sammanfattat gör dessa utmaningar att försörjningskedjan och företagen behöver skapa 
struktur, ramverk och modeller som tar hänsyn till att det är komplext och utmanande att 
arbeta med hållbarhet (Abbasi & Nilsson, 2012, s. 527). Detta för att tillsammans kunna 
integrera och hantera de ekonomiska, miljömässiga och sociala risker som kan uppkomma 
i en etablering av en hållbar försörjningskedja (Carter & Rogers, 2008, s. 366). 
 
3.1.4	  Drivkrafter	  med	  en	  hållbar	  försörjningskedja	  
Trots att det finns en del utmaningar med att skapa en hållbar försörjningskedja kan det leda 
till konkurrensfördelar om ledningen skapar strategier och planerar hur alla aktiviteter och 
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verksamheter i försörjningskedjan ska arbeta mot gemensamt hållbara mål (Abbasi & 
Nilsson, 2012, s. 527). För att vara konkurrenskraftiga mot andra aktörer inom samma 
bransch krävs det enligt Ashby et al. (2018) och Samaranayake (2005) att företag beaktar 
de hållbara målen, där både leverantörer och konsumenter ställer allt högre krav på att en 
verksamhets försörjningskedja ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Ifall 
företag inom försörjningskedjan inte arbetar med hållbarhet enligt de standarder som är 
gemensamt bestämda av alla aktörer inom kedjan, kan det leda till att de blir ersatta av andra 
parter för att därmed kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden (Ashby et al., 
2018; Samaranayake, 2005). Om företag använder sig utav informationsutbyte och 
kunskapsutbyte mellan de inblandade aktörerna kommer den hållbara försörjningskedjan att 
utvecklas och bli mer effektiv. Rätt person kommer erhålla rätt information i rätt tid vilket 
kan bidra till att företag blir mer konkurrenskraftiga på marknaden på grund av den ökade 
informationsspridningen (Lindblom & Tikkanen, 2010, s. 181). Avslutningsvis är inte en 
satsning på en hållbar försörjningskedja endast gynnsamt för samhället och miljön, utan det 
resulterar även i ekonomiska fördelar och att företagen ökar sina marknadsandelar (Carter 
& Rogers, 2008, s. 365). Vi kommer nu att fokusera på försörjningskedjan inom 
livsmedelsbranschen, vilken vi fortsättningsvis kommer att benämna livsmedelskedja.  
 
3.2	  Hållbar	  livsmedelskedja	  	  
Livsmedelsbranschen har i och med implementeringen utav en hållbar livsmedelskedja 
bemött en del olika utmaningar gällande klimatförändringar samtidigt som de står inför de 
redan existerande utmaningarna av att kontrollera livsmedel, matsäkerhet och folkhälsa (Li 
et al., 2014, s. 5). Enligt Eriksson et al. (2015, s. 115) har efterfrågan på mat ökat, vilket 
även leder till att produktionen och distributionen av livsmedel måste öka och effektiviseras 
för att möta denna efterfråga. Fortsätter efterfrågan att stiga kommer detta oundvikligen 
även leda till större mängd matsvinn om individer slänger mat i den takt som görs i 
dagsläget. Vidare hävdar Eriksson et al. (2015, s. 115) att det är detta matsvinn som medför 
ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser genom hela livsmedelskedjan. 
Fortsättningsvis menar Arla (2017) att trenderna inom miljörelaterade och sociala frågor i 
dagsläget fokuserar på hur matsvinnet ska minskas inom dagligvaruhandeln och mer 
specifikt för livsmedelsbutikerna. Enligt Rytterstedt et al. (2008, s. 10) finns det även 
faktorer såsom attityder, konsumtionsmönster och ekonomiska förutsättningar i samhället 
som är bidragande till det matsvinn som uppstår, vilket också påverkar hela 
livsmedelskedjan och dess svinn. I linje med detta är ett förekommande beteende inom 
dagligvaruhandeln att slänga de varor som inte uppfyller de kvalitetsstandarder eller 
utseendekrav som är uppsatta, samtidigt som det finns undersökningar som visar att 
konsumenter ändå är villiga att konsumera produkter som inte uppfyller dessa uppsatta 
utseendekrav, bara de är säkra och smakar bra (Gustavsson et al., 2011, s. 11). Denna 
matkonsumtion från konsumenterna är en viktig faktor för butiker att ta i beaktning, 
eftersom livsmedelsbutiker är en central aktör som kan påverka närliggande parter att bidra 
till att skapa en hållbar livsmedelskedja, hela vägen från råvara till slutkund (Reisch et al., 
2013, s. 7). Enligt Li et al. (2014, s. 1) har detta resulterat i att en hållbar livsmedelskedja 
har blivit ett viktigt område att beakta samtidigt som ämnet har blivit en global utmaning. 
Livsmedelsbranschen är en mycket dynamisk industri med dess ständiga förändringar i 
efterfrågan från konsumenter och regleringar kan påverka livsmedelskedjor (Li et al., 2014, 
s. 1).  
 
En livsmedelskedja definieras som hållbar beroende på hur maten produceras, hur 
transporter hanteras och hur konsumenter informeras (Govindan, 2018, s. 419). För att 
skapa denna hållbara livsmedelskedja behöver alla parter, som tidigare nämnt, koordineras 
och arbeta mot samma mål för att motverka att aktiviteter sker med icke hållbara metoder 
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(Govindan, 2018, s. 420). Enligt Folkerts & Koehorst (1997, s. 11) är definitionen av en 
livsmedelskedja:  
 
“A set of interdependent companies that work closely together to manage the flow of goods 
and services along the value-added chain of agricultural and food products, in order to 
realize superior customer value at the lowest possible costs”.  
 
Den stora utmaningen i att skapa en hållbar livsmedelskedja handlar om hur alla aktörer och 
dess relaterade aktiviteter ska kunna reducera det matsvinn som existerar i flödet (Li et al., 
2014, s. 1). Inom livsmedelsbranschen har det blivit en ökad oro kring de sociala och 
miljömässiga faktorerna inom ämnet hållbarhet, exempelvis produktsäkerhet, hantering av 
varor och miljökonsekvenser av transport (Li et al., 2014; Pullman et al., 2009). Trots en 
ökad oro kring dessa hållbara faktorer bör företag enligt Li et al. (2014, s. 1) beakta den 
interna strategiska verksamheten och den ekonomiska situationen för att främst kunna 
överleva på marknaden. Samtidigt är det en stor utmaning att inom dagligvaruhandeln 
förvandla en generell livsmedelskedja till en hållbar livsmedelskedja. Detta beror på att de 
olika aktörernas inställningar till att investera i tillgångar för att satsa på en hållbar 
livsmedelskedja kan skilja sig mellan de olika parterna. Alla i kedjan måste inse värdet i att 
tillsammans skapa en hållbar livsmedelskedja (Li et al., 2014, s. 5).  
 
Enligt Li et al. (2014, s. 2) skapar användandet av hållbara tillvägagångssätt möjligheter för 
butiker inom dagligvaruhandeln att ta marknadsandelar och få större konkurrensfördelar. 
För att livsmedelsbutiker ska kunna applicera dessa hållbara faktorer bör de reducera risker 
och osäkerheter som kan uppkomma, såsom felprognostiseringar (Van der Vorst, 1998, s. 
488). Utifrån livsmedelsbutikers perspektiv innebär en ökad och förbättrad 
hållbarhetsinriktning att det kommer hjälpa industrin att minimera ovan nämnda risker och 
bemöta förändringar i konsumenters efterfrågan (Li et al., 2014, s. 1). Många osäkerheter 
inom livsmedelskedjan fokuserar vanligtvis på hur den ekonomiska prestationsförmågan 
kan påverkas (Li et al., 2014, s. 1). Därför bör det istället fokuseras på alla aspekter som rör 
beslut angående livsmedelskedjans triple bottom line, nämligen de både ekonomiska, 
miljömässiga och sociala faktorerna genom hela ledet (Li et al., 2014, s. 2). Sammanfattat 
bör butiker inom dagligvaruhandeln se till hela processen från råvaruproduktion till 
slutgiltiga kunden i livsmedelskedjan (Gustavsson et al., 2011; Li et al., 2014). 
 
3.2.1	  Aktörer	  och	  aktiviteter	  inom	  livsmedelskedjan	  
Figur 2  visar de olika leden och aktörerna i livsmedelskedjan (Naturvårdsverket, 2013, s. 
19). Vad gäller livsmedelsproduktionen börjar den med primärproduktionen som innefattar 
produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och 
produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt (Naturvårdsverket, 2013, s. 15). 
Därefter skickas råvarorna vidare till förädling eller bearbetning för att sedan levereras 
vidare till grossister. Från grossisterna transporteras färdiga livsmedel till detaljisterna, i det 
här fallet livsmedelsbutiker, för att sedan säljas vidare till slutkonsumenten 
(Naturvårdsverket, 2013, s. 15). Denna livsmedelskedja skiljer sig från den generella 
försörjningskedjan (Agrawal et al., 2015; Tibben-Lembke & Rogers, 2002) i det avseende 
att den tar hänsyn till avfallshanteringen i slutet av flödet (Naturvårdsverket, 2013, s. 19). 
Jämför figur 2 med figur 3 nedan. Det är detta samspel inom livsmedelskedjan som påverkar 
hur mycket matsvinn som totalt genereras genom hela flödet (Naturvårdsverket, 2013, s. 
19). 
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Figur 2. Livsmedelskedja. Egen bearbetning från Naturvårdsverket (2013, s. 19). 
 

Figur 3. Generell försörjningskedja. Egen bearbetning från Agrawal (2015, s. 77).  
 
Enligt Govindan (2018, s. 420) går mat förlorad genom hela livsmedelskedjan, från jordbruk 
till slutkonsument. En väsentlig anledning till att matsvinn uppstår är på grund av att 
aktörerna i kedjan ofta jobbar enskilt och inte samverkar tillräckligt, vilket kan leda till 
något som kallas för suboptimering (Naturvårdsverket, 2013, s. 19). Det betyder att en 
åtgärd för att minska matsvinnet i en del av kedjan gör att det ökar i en annan (Govindan, 
2018; Naturvårdsverket, 2013). För att minska risken till att suboptimera svinnreducerande 
åtgärder är det därför viktigt att istället ha ett helhetsperspektiv och en bra kommunikation 
mellan samtliga parter i kedjan, detta även för att göra livsmedelskedjan miljömässigt 
hållbar (Govindan, 2018; Naturvårdsverket, 2013). Eftersom återförsäljare utgör en länk 
mellan producenter och konsumenter, är det därför viktigt att rikta sig till livsmedelsbutiker 
inom dagligvaruhandeln för att kunna reducera matsvinnet (Scholz et al., 2015, s. 57). 
Europakommissionen (2016) rapporterar vidare att detaljhandlare har ökat sin 
förhandlingsstyrka gentemot andra aktörer inom livsmedelskedjan och där 
livsmedelssystemet under de senaste årtiondena har ändrats från att ha varit utbudsdriven 
till att bli mer efterfrågedriven. 
 
3.2.2	  Kylkedjan	  
Kylkedjan, som är en väsentlig del av livsmedelskedjan, används för att säkra kvaliteten på 
de frysta och kylda varorna i distributionen från producent till butik (Svensk 
Dagligvaruhandel, 2016, s. 4). Det är Europaparlamentets och Europarådets förordningar 
och direktiv som skapar de svenska livsmedelslagstiftningarna, där fokus enligt Svensk 
Dagligvaruhandel (2016, s. 6) ligger på att skapa och behålla en strikt livsmedelssäkerhet 
genom hela livsmedelskedjan. Det beror på att livsmedels kvalitet påverkas under 
hanteringsprocessen av olika parter i livsmedelskedjan, där varje aktör ansvarar för sitt egna 
egenkontrollprogram (Svensk Dagligvaruhandel, 2016, s. 6). Med andra ord finns det krav 
på att varje enskild aktör bör kontrollera produkttemperaturen när varan tas emot och 
ansvarar därmed för dokumentation för sin del (Svensk Dagligvaruhandel, 2016, s. 7). Detta 
är viktigt för att avbrott i kyl- och fryskedjan inte bara påverkar kvalitén på livsmedel som 
levereras, utan också säkerheten (Svensk Dagligvaruhandel, 2016, s. 9). Vid 
temperaturavvikelser och återsändning av varor är det ett lagkrav att all dokumentation som 
varje enskild aktör har gjort ska finnas tillgängliga (Svensk Dagligvaruhandel, 2016, s. 14). 
Sammanfattat menar Svensk Dagligvaruhandel (2016, s. 6) att hantering, lagring och 
transport av kylda och frysta varor ska ske vid en temperatur som på ett säkert sätt reducerar 
risken att en hälsofara kan uppstå.  
 
I linje med denna redan etablerade lagstiftning, kommer livsmedelsbutiker även ställas inför 
en ny lag som träder i kraft år 2020, där butikers köldmedium ska bytas ut (Europeiska 
Unionen, 2014, s. 209). Enligt Jensen et al. (2015, s. 10) är ett köldmedium en gas eller 
vätska som genom att komprimeras och kondenseras avger värme på en plats, för att sedan 
expanderas och förångas för att ta upp värme på en annan. Denna lagstiftning uppkommer 
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som en reaktion till följd av att många av de konventionella köldmedierna de senaste 25 
åren har upptäckts utgöra en miljöfara (Jensen et al., 2015, s. 10). Ett övergripande mål med 
denna lagstiftning är enligt Jensen et al. (2015, s. 8) att driva på utvecklingen av effektiv 
energianvändning i livsmedelslokaler och bidra till nationellt utnyttjande av klimatsmarta 
köldmedier. Detta kan även styrkas av Europaparlamentet som menar att livsmedelsbutikers 
kylutrustning är en bidragande faktor till den globala uppvärmning som pågår (Europeiska 
Unionen, 2014, s. 209).  
 
3.2.3	  Ekonomisk,	  miljömässig	  och	  social	  påverkan	  av	  matsvinn	  
Matsvinn blir en allt viktigare fråga både när det kommer till både global och lokal nivå 
(Papargyropoulou et al., 2014, s. 114). Endast här i Sverige uppstod nästan 1,3 miljoner ton 
matsvinn år 2014, vilket motsvarar i genomsnitt 134 kilo per person (Elander, 2016, s. 3). 
Detta matsvinn som uppstår i samband med produktionen och konsumtionen av livsmedel, 
påverkar miljön i olika aspekter genom bland annat ökade koldioxidutsläpp, försurning, 
övergödning och förlust av biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 2013; Papargyropoulou 
et al., 2014). Den miljöpåverkan som hela livsmedelskedjan orsakar skulle enligt 
Naturvårdsverket (2013 s. 14) kunna minskas om individer endast konsumerar det som 
behövs och minskade på den mat som slängs, vilket skulle leda till att det inte behöver 
produceras lika mycket mat. Detta i ett större perspektiv betyder att maten som nu 
produceras skulle räcka till fler personer utan att bidra denna negativa miljöpåverkan 
(Naturvårdsverket, 2013, s. 14). Att skapa en hållbar livsmedelskedja är enligt 
Naturvårdsverket (2013, s. 14) avgörande för att klara flera av de globala miljöproblemen 
som vattenbrist, skogsskövling och utfiskning av haven. Utifrån miljösynpunkt betyder det 
att reducerat matsvinn i livsmedelskedjan leder till minskad energianvändning, 
råvaruförbrukning och minskat utsläpp vid produktion, transport och hantering av livsmedel 
(Naturvårdsverket, 2013, s. 14).  
 
Utöver den miljömässiga påverkan medför matsvinn även sociala påföljder (Scholz et al., 
2015, s. 56). De sociala aspekterna tenderar att fokusera på de moraliska och etiska 
perspektiven gällande matsvinn, där det kan anses oetiskt av konsumenter med en “slit-och-
släng”-mentalitet att slänga fullt ätbar mat. Detta i samband med att det finns människor i 
vårt samhälle som inte har mat för dagen (FAO, 2013; Stuart, 2009; Wrigley, 2002). Detta 
har gjort det allt mer vanligt att skänka livsmedel till personer som behöver det, men här 
gäller det även att maten som doneras måste vara ämnad för mänsklig konsumtion 
(Papargyropoulou et al., 2014, s. 109). Att skänka mat till välgörenhet är inte något nytt 
påfund utan har funnits under längre tid och har ofta initierats av lokala handlare och 
välgörenhetsorganisationer (Eriksson & Strid, 2013, s. 21). Trots att det är effektivt att skapa 
värde av svinnet genom att exempelvis skänka ätbar mat till välgörenhet, är det enligt 
Eriksson & Strid (2013, s. 29) oftast mer ekonomiskt fördelaktigt för livsmedelsbutiker att 
angripa problemet vid roten genom att bland annat se över sina inköpsrutiner. Enligt 
Naturvårdsverket (2013, s. 7) finns det därmed stora företagsekonomiska vinster med att 
minska matsvinnet, där även Rytterstedt et al. (2008, s. 13) menar att de ekonomiska 
incitamenten för livsmedelsbutiker i många fall bedöms vara tillräckligt för att hålla svinnet 
på en låg nivå.  
 
3.3	  Livsmedelsbutiker	  	  
För livsmedelsbutiker räknas av praktiska skäl hela livsmedlet som slängs som matsvinn, 
vilket inkluderar både ätliga och oätliga delar (Naturvårdsverket, 2013, s. 69). Trots detta 
genererar livsmedelsbutiker mindre matsvinn än andra aktörer i livsmedelskedjan (Brancoli 
et al., 2017; Gustavsson et al., 2011; Naturvårdsverket, 2013). Det matsvinn som dock 
uppstår i butiker är enligt FAO (2013) på grund av svårigheter att beställa rätt mängd varor 
som stämmer överens med kundernas efterfrågan, vilket gör att maten inte hinner säljas 
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innan sista förbrukningsdag har passerat. Även en utbredd konsumtionsmentalitet bland 
kunder i slutet av livsmedelskedjan ligger till grund för det omfattande matsvinnet (FAO, 
2013). Trots detta har livsmedelsbutiker enligt Naturvårdsverket (2013, s. 20) en viss 
påverkan gällande hur mycket matsvinn som uppstår i hushållen. Detta kan handla om 
kampanjer, exempelvis köp två betala för en, som innebär att konsumenter köper mer än 
vad de hinner konsumera, vilket leder till onödigt matsvinn. Detta gäller främst färskvaror 
som annonseras (Naturvårdsverket, 2013, s. 20). Ytterligare en orsak kan vara att 
livsmedelsbutiker prioriterar ett brett sortiment för att nå ut till många kunder som medför 
att det blir svårare att planera rätt mängd av varje varumärke (Naturvårdsverket, 2013, s. 
18).  
 
Enligt Naturvårdsverket (2013, s. 18) är en annan anledning till att svinn uppkommer att 
känsliga varor, som exempelvis frukt och grönt, staplas på varandra för att 
varuexponeringen ska bli mer inbjudande, vilket gör att råvarorna snabbare tappar sin 
kvalité. Detta på grund av att en viktig tillgång i en butik är att skapa plats och endast fronta 
varor som prioriteras i butiken (Naturvårdsverket, 2013, s. 18). Livsmedelsbutiker behöver 
med andra ord omsätta och byta ut lagret mer frekvent för att upprätthålla konsumentens 
förväntade standard på varorna (Rogers & Tibben-Lembke, 1998, s. 16), men det är till följd 
av detta som kvalitén på maten som slängs ofta är väldigt hög (Scholz et al., 2015, s. 57). 
Detta kan även styrkas av Gustavsson et al. (2011, s. 11) som menar att ett förekommande 
beteende inom dagligvaruhandeln är att slänga varor som inte uppfyller de 
kvalitetsstandarder som är uppsatta, vilket ofta betyder att varor som egentligen är fullt 
ätbara endast slängs på grund av dess utseende (FAO, 2015). Matsvinn kan även uppstå vid 
leveranser av undermålig kvalitet och när förpackningar skadas i butiken (Elander, 2016, s. 
11). Vissa butiker har även möjlighet att lämna tillbaka gammalt bröd och mejeriprodukter 
till grossister för en liten kostnad och därför görs ofta större inköp av livsmedelsbutiker än 
nödvändigt för att gardera sig (Naturvårdsverket, 2013, s. 18).  
 
Med tanke på att livsmedelsbutiker innehar en stor och ledande roll inom 
dagligvaruhandeln, menar Papargyropoulou et al. (2014, s. 113) fortsättningsvis att det finns 
förebyggande åtgärder avseende matsvinn för livsmedelsbutiker att ta i beaktning. Det kan 
innebära åtgärder som att förbättra datummärkningen av livsmedel, att konsumenter 
planerar sina livsmedelsinköp och förbereder och lagar mat på rätt sätt, men även att det 
sker fortsatt teknologisk utveckling gällande förpackning av livsmedel och förbättring av 
livslängden på färskvaror (Papargyropoulou et al., 2014, s. 113). Eftersom 
livsmedelsbutiker enligt Rogers & Tibben-Lembke (1998, s. 16) måste omsätta sitt lager 
mer frekvent för att undvika matsvinn än de branscher som inte erbjuder färskvaror, är det 
viktigt för livsmedelsbutiker att fokusera på dessa förebyggande åtgärder (Papargyropoulou 
et al., 2014, s. 113). 
 
3.3.1	  BioSimplex	  	  
Inom dagligvaruhandeln är BioSimplex enligt Suez (u.å) en komplett systemlösning för att 
återvinna matsvinn med hänsyn till miljön och bidrar även till ekonomiska fördelar för 
livsmedelsbutiker. Detta matsvinn omvandlas till en organisk massa i direkt anslutning till 
den dagliga verksamheten, som sedan används som råvara till biogasproduktion istället för 
att gå till förbränning (Suez, u.å). Denna anordning bidrar därmed till att sänka 
livsmedelsbutikers kostnader med upp till 20 % genom minskade kostnader för behandling 
av matsvinnet. Eftersom att detta organiska material bearbetas till att få en högre volymvikt, 
bidrar även BioSimplex till att minska transporterna. Slutligen menar Suez (u.å) att denna 
anordning ger verksamheten ett ökat värde genom att miljöprofilen förstärks gentemot andra 
företag inom samma bransch. 
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3.4	  Returlogistik	  
Returlogistik är ett ämne som har studerats och skrivits mycket om inom många olika 
branscher, men trots detta har det inte fästs något vidare intresse av att undersöka ämnet 
inom dagligvaruhandeln (Tibben-Lembke & Rogers, 2002, s. 272). Under de senaste åren 
har även returlogistik blivit ett uppmärksammat ämne som allt fler företag har börjat 
implementera som en del i deras hållbarhetsarbete (Agrawal et al., 2016; Govindan et al., 
2015; Rubio et al., 2008). Eftersom returlogistik är nära sammankopplat med ekonomiska, 
sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter, visar detta på att returlogistik innefattar en 
väsentlig process gällande livsmedelsbutikers arbete med att främja en hållbar 
livsmedelskedja. En hållbar livsmedelskedja är med andra ord grunden till en fungerande 
returlogistik inom dagligvaruhandeln.  
 
3.4.1	  Aktiviteter	  inom	  returlogistik	  
Traditionellt sett har distributionssystem inom detaljhandelssektorn, även inom 
dagligvaruhandeln, fokuserat på att erbjuda hög produkttillgänglighet på marknaden till de 
lägsta kostnaderna (Bernon & Cullen, 2007, s. 41). Vad gäller aktiviteterna som är 
associerade med det enkelriktade produktflödet från råvara till slutkund, vilket illustreras i 
figur 4, används dessa enligt Bernon & Cullen (2007, s. 41) i dagsläget på ett mycket 
effektivt och sofistikerat sätt av organisationer. Till följd av detta har det lagts mindre fokus 
på returflöden i försörjningskedjan, vilket oundvikligen betyder att denna process inte är 
lika integrerad i företags dagliga verksamhet (Bernon & Cullen, 2007; Nuss et al., 2015). 
Vidare menar Bernon & Cullen (2007, s. 41) att försörjningskedjor inom detaljhandeln, där 
livsmedelsbutiker är inräknade, anses vara ett öppet system vilket gör att det slutna 
kretsloppet från råvara tillbaka till bland annat återvinning och återanvändning av 
produkter, inte omfattas av denna typ av bransch i så stor utsträckning. Trots att andelen 
returnerade varor är mycket höga inom detaljhandeln, är hanteringen av dessa aktiviteter 
bristfälliga inom returlogistiken (Bernon & Cullen, 2007, s. 42).  
 
Som tidigare nämnt bygger den mest förekommande benämningen av returlogistik på the 
Council of Logistics Management definition, som citeras av Rogers & Tibben-Lembke 
(1998, s. 2):  
 
“... as the process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost effective 
flow of raw materials, in process inventory, finished goods and related information from 
the point of consumption to the point of origin for the purpose of recapturing value or proper 
disposal”. 
 
Enligt Agrawal et al. (2015, s. 77) handlar de centrala aktiviteterna i returlogistiken om att 
reparera, återanvända, återskapa, återvinna eller kassera (se figur 4). De viktigaste 
processerna som leder upp till dessa aktiviteter är att först ta emot returen, även kallat 
produktsförfärv. Inom returlogistiken kan detta, enligt Rogers & Tibben-Lembke (1998, s. 
12) ske från både en slutkonsument eller en återförsäljare. Ett exempel på detta är att 
konsumenten returnerar en produkt som återförsäljaren i sin tur utvärderar för att sedan 
bestämma om produkten ska ges tillbaka till kunden eller skickas för vidare hantering. Detta 
första steg är en avgörande del i att etablera en lönsam och effektiv returlogistik 
(Fleischmann et al., 1997; Guide & Wassenhove, 2001). Det andra steget innebär att varor 
samlas in, insamling, för att skickas vidare till den delen i flödet där dessa kommer tas om 
hand, även kallat inspektion och sortering. Denna process fastställer om en produkt kan 
återanvändas och i så fall på vilket sätt. Mer ingående innefattar dessa aktiviteter att 
produkten bland annat nedmonteras, strimlas och sorteras (Fleischmann et al., 2000, s. 657). 
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Figur 4. Enkelriktad försörjningskedja och returlogistik. Egen bearbetning från Agrawal et 
al. (2015, s. 77). 
 
Efter inspektionen och sorteringen handlar nästa steg enligt Agrawal et al. (2015, s. 77) om 
disposition, där det tas beslut om vilka slutprocesser den använda produkten ska genomgå 
för att utnyttja dess kvarvarande resurser på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. 
Att reparera en redan använd produkt innebär enligt Thierry et al. (1995, s. 118) att den 
ersätts med nya komponenter och lagas i den utsträckning att den sedan kan återanvändas. 
Detta resulterar dock i att kvalitén gällande reparerade produkter generellt sett är lägre än 
helt nya varor (Thierry et al., 1995, s. 118). Vad gäller återanvändning innefattar det endast 
mindre inspektion och underhåll av produkten, där syftet är att förbättra en produkts kvalitet 
och förlänga dess livslängd (Agrawal et al., 2016; Fleischmann et al., 2000; Thierry et al., 
1995). När en vara sedan har granskats återinförs den i försörjningskedjan för vidare 
omdistribuering och framtida försäljning. Denna process inkluderar bland annat oanvända 
produkter och paketering av varor, vilket kan ses som ekonomiskt försvarbart på grund av 
de resurser som återanvänds, vilket även skapar värde för en annan framtida användare 
(Agrawal et al., 2016; Fleischmann et al., 2000). Den tredje aktiviteten som ingår i 
returlogistiken innebär återskapande av produkter. Enligt Thierry et al. (1995, s. 119) 
innebär det att produkten monteras ned, inspekteras noggrant och ersätts med nya 
komponenter för att uppnå liknande kvalitet som en helt ny produkt. Skillnaden mellan att 
återanvända och återskapa ligger därmed i att återskapning ska, som tidigare nämnt, få en 
vara att bli som ny (Thierry et al., 1995, s. 119).  
 
Den fjärde valmöjligheten är enligt Thierry et al. (1995, s. 120) att återvinna en använd 
produkt. Till skillnad från de tidigare alternativen, där syftet är att behålla produktens 
identitet och funktion i så stor utsträckning som möjligt, innebär återvinning att dessa 
egenskaper helt går förlorade. Vidare tydliggör Thierry et al. (1995, s. 120) att denna process 
börjar när använda produkter monteras ned till mindre beståndsdelar som i sin tur delas upp 
i tydliga kategorier motsvarande materialet som samlats in. Därmed är målet att återanvända 
material och komponenter, som fortfarande håller hög kvalitet, från den produkt som ska 
återvinnas (Thierry et al., 1995, s. 120). Enligt Fleischmann et al. (2000, s. 663) kräver dock 
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återvinning i många fall omfattande investeringar på grund av krav på avancerad teknisk 
utrustning. Om värdet på den återvunna produkten är låg kräver en sådan betydande 
investering stora volymer för att göra denna process ekonomiskt försvarbar. Slutligen menar 
Agrawal et al. (2016, s. 95) att om en vara inte kan repareras, återanvändas, återskapas eller 
återvinnas, är det sista alternativet att kassera produkten. Fortsättningsvis hävdar 
Fleischmann et al. (2000, s. 657) att en vara kan behöva kasseras om den inte kan 
återanvändas på grund av teknologiska eller ekonomiska skäl. Detta tillämpas på produkter 
som behöver omfattande reparationer, men det gäller även produkter som inte kan säljas på 
marknaden på grund av exempelvis utgånget datum (Fleischmann et al., 2000, s. 658). 
Denna aktivitet kan innefatta allt från deponi, förbränning eller att skicka produkter till en 
andrahandsmarknad (Fleischmann et al., 2000; Rogers & Tibben-Lembke, 1998).  
 
Sekundära- eller andrahandsmarknader är också ett alternativ för företag att göra sig av med 
produkter utan att slänga dem (Rogers & Tibben-Lembke, 1998, s. 84). Enligt Rogers & 
Tibben-Lembke (1998, s. 84) innebär definitionen andrahandsmarknad att det finns 
organisationer som specialiserar sig på att köpa in överskottsprodukter från företag som inte 
kan eller vill sälja sina varor via deras egna försäljningskanaler, på grund av bland annat låg 
efterfrågan eller snart utgånget datum (Rogers & Tibben-Lembke, 1998, s. 84). Dessa 
lågprisfirmor som köper in överskottsvaror säljer sedan produkterna betydligt billigare via 
deras egna kanaler, exempelvis Dollar Store eller Ö&B. Om varor däremot uppfyller sin 
funktion, men har blivit felpaketerade, fått tryckfel eller helt enkelt inte säljs på grund av 
låg efterfråga, kan återförsäljare ta beslutet att istället donera produkterna till 
välgörenhetsorganisationer (Rogers & Tibben-Lembke, 1998, s. 84). Utöver detta anlitar 
vissa företag tredjepartslogistiker för att utföra aktiviteter som är associerade med den 
organisationens returlogistik (Ravi & Shankar, 2005, s. 1012). Detta kan bero på att många 
företag inte har den expertis som krävs för att på ett effektivt sätt returnera och exempelvis 
återanvända en vara (Bernon & Cullen, 2007, s. 54). Brist på teknisk utrustning, såsom 
program för hur en produkts värde kan återskapas till bästa möjliga förmåga, och begränsad 
åtkomst till andrahandsmarknader, är enligt Bernon & Cullen (2007, s. 54) två avgörande 
orsaker till att företag som ägnar sig åt returlogistik utnyttjar tredjepartslogistikernas 
expertis.  
 
3.4.2	  Returlogistikens	  behov	  inom	  dagligvaruhandeln	  
Hittills kan det fastställas att returlogistiken innehåller många olika aktiviteter, där allt från 
insamling av använda varor till återanvändning, återvinning och återskapning är av stort 
intresse (Rogers & Tibben-Lembke, 1998, s. 12). Inom returlogistiken kan det, enligt 
Rogers & Tibben-Lembke (1998, s. 12) även skiljas på om en vara returneras från en 
slutkonsument eller från någon annan aktör inom livsmedelskedjan, som exempelvis en 
återförsäljare. Detta kan styrkas av Agrawal et al. (2015, s. 78) som visar på att den första 
aktiviteten inom returlogistiken kan innefatta insamling av varor både från slutkonsumenter, 
men även från återförsäljare (se figur 4). Här gäller det dock att ta hänsyn till att den sista 
aktören i en generell försörjningskedja består av slutkonsumenten (Agrawal et al., 2015; 
Tibben-Lembke & Rogers, 2002), medan livsmedelskedjans avslutande aktivitet innefattar 
avfallshantering (Naturvårdsverket, 2013, s. 19). Därför gäller det enligt Papargyropoulou 
et al. (2014, s. 110) att ta hänsyn till livsmedels materiella karaktär inom returlogistiken, 
eftersom att mat endast har begränsad hållbarhet och enklare bryts ned, till skillnad från 
andra material som bland annat glas, metall och plast. Därför är tid en viktig aspekt att 
beakta när det kommer till övergången från fullt ätbara livsmedel till matsvinn 
(Papargyropoulou et al., 2014, s. 110). Det är med andra ord i det ögonblick som 
livsmedelsöverskott inte passar för mänsklig konsumtion som det klassas som matsvinn. 
Här blir det därför viktigt att enligt   Papargyropoulou et al. (2014, s. 113) ta hänsyn till 
livsmedels materiella karaktär för att besluta om vilket alternativ i matavfallshierarkin som 
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är den mest lämpliga gällande hur livsmedlets kvarvarande resurser ska utnyttjas på bästa 
möjliga sätt (se figur 5).  
 
Figur 5 illustrerar matavfallshierarkin som består av återanvändning, återvinning, att 
återskapa och slutligen att kassera matsvinnet som genereras i livsmedelskedjan 
(Papargyropoulou et al., 2014, s. 113). Hierarkin består med andra ord av fyra olika steg för 
hur överbliven mat kan hanteras och motverkas inom livsmedelskedjan, där den översta 
processen motsvarar den mest fördelaktiga och den nedersta aktiviteten motsvarar den minst 
fördelaktiga ur miljösynpunkt (Papargyropoulou et al., 2014, s. 110). Ur ett övergripande 
perspektiv tar denna modell hänsyn till tre dimensioner av hållbarhet, nämligen 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, för att visa på hur den mat som slängs har 
lett till ett så pass utbrett samhällsproblem och hur detta kan motverkas (Papargyropoulou 
et al., 2014, s. 114). Trots att matavfallshierarkin ur ett helhetsperspektiv tar hänsyn till alla 
aspekter inom triple bottom line, ligger fokus främst på att erbjuda de mest fördelaktiga 
alternativen ur miljösynpunkt (Papargyropoulou et al., 2014, s. 110).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Matavfallshierarkin. Egen bearbetning från Papargyropoulou et al. (2014, s. 113). 
 
Det första steget i matavfallshierarkin handlar enligt Papargyropoulou et al. (2014, s. 113) 
om att den överflödiga maten kan återanvändas. Återanvändning är enligt Papargyropoulou 
et al. (2014, s. 113) det steget där överflödiga livsmedel som fortfarande är passande för 
mänsklig konsumtion kan doneras till välgörande ändamål. Det andra alternativet innebär 
att matsvinn återvinns till djurfoder (Papargyropoulou et al., 2014, s. 113). Om detta inte är 
praktiskt genomförbart kan maten komposteras. Den tredje valmöjligheten är enligt 
Papargyropoulou et al. (2014, s. 113) att utnyttja matsvinnet till att producera energi, 
nämligen att återskapa, via biologisk nedbrytning. Det sista och minst fördelaktiga 
alternativet handlar om att kassera matsvinnet via en deponeringsanläggning, men detta 
görs endast som en sista utväg när alla ovan nämnda möjligheter har tagits i beaktning 
(Papargyropoulou et al., 2014, s. 114). Detta ger med andra ord en inblick i vilka alternativ 
inom matavfallshantering som är väsentliga för att skapa en hållbar livsmedelskedja och en 
välfungerande returlogistik inom dagligvaruhandeln (Papargyropoulou et al., 2014, s. 112). 
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3.4.3	  Utmaningar	  med	  att	  implementera	  returlogistik	  	  
För att implementera returlogistik i ett företags dagliga verksamhet krävs det enligt Rogers 
& Tibben-Lembke (1998, s. 33) omfattande ekonomiska resurser, men även att högsta 
ledningen och övriga anställda inom organisationen är aktiva i denna förändringsprocess 
och strävar mot gemensamt uppsatta mål (Daugherty et al., 2001, s. 107). Trots dessa 
krävande resurser ställs det högre krav på att företag ska agera mer socialt och miljömässigt 
hållbart, främst på grund av de mer förekommande lagstiftningar som inrättas i dagens mer 
hållbara samhälle. Detta har med andra ord resulterat i att returlogistik nu har blivit en 
mycket viktig funktion för fler företag att anamma (González-Torres et al., 2010; Ravi & 
Shankar, 2005). Däremot kan implementeringen av de aktiviteter som ingår i returlogistik 
utgöra en risk för beslutfattare i en organisation, då dessa delar involverar både betydande 
finansiella och operativa aspekter som långsiktigt avgör ett företags framgång på marknaden 
(Ravi & Shankar, 2005, s. 1012).  
 
Det finns flertalet barriärer som hindrar företag att på ett framgångsrikt sätt införa 
returlogistik som en del i deras dagliga verksamhet (Ravi & Shankar, 2005, s. 1012). Enligt 
Rogers & Tibben-Lembke (1998, s. 33) är det främsta hindret att organisationer inte har 
tillräckligt med kunskap om returlogistik, vilket leder till att dessa tillhörande aktiviteter 
helt enkelt inte uppfattas som relevanta. Trots denna okunskap sker det enligt van Hoek 
(1999) och Guintini & Andel (1995) en ökning av returnerade produkter inom många olika 
branscher. Medan varors livscykel blir kortare och konsumenter har tillgång till fler 
produktvariationer än förr, resulterar detta i en större andel varor som inte säljs, ökade 
returer och ökad användning av emballage, men även större mängder avfall (van Hoek, 
1999; Guintini & Andel, 1995). Detta har i sin tur medfört en ökad hantering av returnerade 
produkter i form av returlogistik, vilket gör att dessa aktiviteter, trots brist på kännedom, 
blir allt viktigare för företag att ta hänsyn till (Guintini & Andel, 1995; van Hoek, 1999). 
Ytterligare ett problem som är associerat med implementering av returlogistik är, enligt 
Rogers & Tibben-Lembke (1998, s. 34) de konkurrenskraftiga svårigheter som kan uppstå. 
Därför måste företag, för att aktivt och långsiktigt arbeta med returlogistik, inkorporera 
dessa aktiviteter som ett strategiskt arbetssätt i verksamheten för att ta vara på 
konkurrensfördelar (Rogers & Tibben-Lembke, 1998, s. 15).  
 
En annan viktig barriär att ta i beaktning är enligt Rodrigues Vaz et al. (2013, s. 474) den 
motvillighet från bland annat grossister, distributörer och återförsäljare att ta sig an 
aktiviteterna som returlogistiken innebär. Trots att Rodrigues Vaz et al. (2013, s. 474) 
hävdar att mer liberala returpolicys kan leda till mer lojala kunder och bättre 
konkurrenskraft på marknaden, argumenterar Ravi & Shankar (2005, s. 1017) för att dessa 
policys kan medföra att kunder returnerar produkter oavsett skick. Detta kan i sin tur leda 
till att kunder utnyttjar denna returpolicy till den grad att det inte blir ekonomiskt lönsamt 
för företag att hantera alla dessa returer (Rogers & Tibben-Lembke, 1998, s. 44). Vidare 
hävdar Rogers & Tibben-Lembke (1998, s. 35) att den barriär som upplevs minst utmanande 
för företag är statliga regleringar. Denna upptäckt motsäger den forskning som hittills har 
förespråkat att returlogistik främst används på grund av statliga regleringar eller påtryckning 
från miljöorganisationer, och inte för ekonomisk vinning (Rogers & Tibben-Lembke, 1998, 
s. 35). Utöver detta menar Tibben-Lembke & Rogers (2002, s. 272) att företag inte påbörjar 
aktiviteter inom returlogistik på grund av beslut från deras sida, utan att verksamheter gör 
det som ett svar på kunders handlingar.   
 
3.4.4	  Drivkrafter	  med	  att	  implementera	  returlogistik	  	  
De främsta anledningarna till att organisationer implementerar returlogistik, beror enligt 
Nuss et al. (2015, s. 414-415) på ekonomiska motiv i form av lönsamhet och 
kostnadsbesparingar, etablerade lagar och regleringar, konkurrensfördelar eller på grund av 
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drivkraften att agera som en socialt ansvarsfull invånare. Den ökade medvetenheten om 
hållbarhetsrelaterade aktiviteter och åtgärder hävdar Agrawal et al. (2015, s. 76) också är en 
av drivkrafterna till att organisationer ser returlogistik som en viktig del i deras hållbara 
livsmedelskedja. Detta är i linje med vad Rogers & Tibben-Lembke (1998, s. 27) också 
menar; att en väl implementerad returlogistik styrker företags triple bottom line, som tar 
hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer (Ahi & Seracy, 2013; Pagell & 
Wu, 2009).  
 
De ekonomiska fördelarna uppnås genom att ta hand om returnerade produkter, som i det 
här fallet livsmedel, så att dessa antingen kan repareras, återanvändas, återskapas eller 
återvinnas för att öka värdet på den redan använda varan (Ravi & Shankar, 2005, s. 1017). 
Med tanke på den ökade konkurrensen på marknaden och minskad vinstmarginal, är företag 
nu mer intresserade av de kostnadsbesparingar som kan uppnås genom att ta hand om 
använda produkter (Ravi & Shankar, 2005, s. 1015). Vidare kan företag skapa 
konkurrensfördelar genom att erbjuda mer liberala returpolicys som kan leda till en mer 
lojal kundbas (Rodrigues Vaz et al., 2013, s. 474). Företag som har en väl implementerad 
returlogistik kan då, enligt Rodrigues Vaz et al. (2013, s. 475) lättare nå ut till sina kunder 
och differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Vad gäller de sociala faktorerna kan 
företag positionera sig som en socialt ansvarsfull organisation genom att bidra till samhället 
på många olika sätt, som att bland annat hjälpa utsatta personer och skänka varor till 
välgörande ändamål. Genom dessa aktiviteter kan företag stärka deras image och även 
värdet på produkterna de säljer (Rodrigues Vaz et al., 2013, s. 475).  
 
Företag som implementerar returlogistik kommer även medföra direkta fördelar gällande 
miljön (Ravi & Shankar, 2005, s. 1017). Denna aspekt ser till det långsiktiga arbetet med 
att inrikta sig till en mer miljövänlig och hållbar produktion såväl som konsumtion. Till 
följd av detta gäller det att ta hänsyn till en produkts totala livscykel, från det att den 
produceras till att den antingen återanvänds eller återvinns, för att minimera den 
miljömässiga påverkan (Rodrigues Vaz et al., 2013, s. 474). Här är det viktigt att påpeka att 
företag som agerar miljömässigt hållbart kommer stärka sin image ytterligare (Rodrigues 
Vaz et al., 2013, s. 473). Företag börjar nu göra seriösa investeringar för implementering av 
returlogistik i deras verksamhet. På grund av de ökade returerna av produkter inom många 
branscher, är det inte överraskande att dessa företag börjar överväga returhantering som en 
del i deras kärnverksamhet (Rogers & Tibben-Lembke, 1998, s. 27). 
 
3.5	  Sammanfattning	  av	  teoretisk	  referensram	  	  
För att sammanfatta detta avsnitt gäller det att alla parter och aktiviteter i en hållbar 
livsmedelskedja samarbetar för att skapa långsiktiga mål och visioner för att åstadkomma 
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart arbete genom hela kedjan (Ashby et al., 
2018; Samaranayake, 2005). Med tanke på att det enligt Li et al. (2014) och Pullman et al. 
(2009) har vuxit fram en ökad oro kring de sociala och miljömässiga faktorerna inom 
livsmedelsbranschen, som exempelvis produktsäkerhet, har fokus skiftat från en generell 
försörjningskedjan till en mer hållbar livsmedelskedja (Hong et al., 2017, s. 3508). En 
hållbar livsmedelskedja handlar om hur aktörer och dess relaterade aktiviteter ska kunna 
reducera det matsvinn som existerar i flödet (Li et al., 2014, s. 1). Livsmedelskedjan skiljer 
sig enligt Agrawal et al. (2015), Tibben-Lembke & Rogers (2002) och Naturvårdsverket 
(2013) från den generella försörjningskedjan i det avseende att den tar hänsyn till 
avfallshanteringen i slutet av flödet och även på grund av att kylkedjan måste tas i beaktning 
(Svensk Dagligvaruhandel, 2016, s. 4). Med tanke på att återförsäljare inom 
dagligvaruhandeln utgör en länk mellan producenter och konsumenter, är det därmed av 
vikt att rikta sig till livsmedelsbutiker för att reducera matsvinn som uppstår i detta flöde 
(Scholz et al., 2015, s. 57). Här gäller det även enligt Papargyropoulou et al. (2014, s. 110) 
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att ta hänsyn till livsmedels materiella karaktär eftersom att mat endast har begränsad 
hållbarhet och enklare bryts ned jämfört med andra material. Därför krävs det i dagsläget 
att returflöden i livsmedelskedjan blir mer integrerad i ett företags dagliga verksamhet för 
att skapa en effektiv returlogistik, både för människan och miljön (Bernon & Cullen, 2007; 
Nuss et al., 2015). Detta kan sammanfattas av Rogers & Tibben-Lembke (1998, s. 17) som 
hävdar att: “Om detaljhandlare idag inte har ett strategiskt fokus gällande returlogistik, är 
chansen stor att de hamnar i knipa imorgon”.  
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4.	  Praktisk	  metod	   	   	   	  
 
4.1	  Forskningsdesign	  	  
Forskningsdesignen som denna studie utgår ifrån är den kvalitativa forskningen. Detta för 
att ge en fördjupad förståelse om den problemformulering vi ämnar besvara, nämligen: “På 
vilket sätt använder svenska livsmedelsbutiker returlogistik för att skapa en hållbar 
livsmedelskedja utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter?”, där syftet med 
studien är att: “[...] ge en fördjupad förståelse för hur svenska livsmedelsbutiker arbetar 
med returlogistik och dess relaterade processer utifrån en hållbar livsmedelskedja. Vidare 
undersöks om och hur svenska livsmedelsaktörer använder returlogistik i sin dagliga 
verksamhet för att identifiera vilka aktiviteter som ligger till grund för deras ekonomiska, 
sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete. Som ett led i detta kommer vi utveckla en 
returlogistikmodell anpassad för dagligvaruhandelns kontext för att visa på hur en 
integrerad returlogistik kan minska det matsvinn som genereras i livsmedelsbutiker.”. Inom 
denna kvalitativa forskning har vi valt att utgå från en fallstudie, vilket kan styrkas av 
Woodside (2010, s. 11) som menar att en fallstudie kan bygga på både kvantitativ som 
kvalitativ data. En fallstudie innefattar en eller flera specifika fall där syftet är att beskriva 
och förklara dessa (Saunders et al., 2009, s. 146). Denna typ av studie ämnar även att besvara 
frågorna vad, hur och varför vissa fenomen uppstår (Woodside, 2010, s. 11) och undersöker 
även detta i ett djupgående perspektiv i dess verkliga sammanhang (Woodside, 2010, s. 2). 
Eftersom varje fall i en fallstudie enligt Woodside (2010, s. 9) är unikt, utgör denna typ av 
forskningsdesign ingen grund för att generalisera resultatet för en hel population som 
tidigare nämnt, vilket inte heller är vår målsättning. Vårt intresse ligger i att utgå från varje 
enskild kontext genom att fånga olika respondenters djupgående perspektiv och 
redogörelser för hur de agerar utifrån det givna problemområdet. Med hänsyn till denna 
fördjupade förståelse om främst hållbarhetsdimensioner, matsvinn i livsmedelsbutiker, 
returlogistik och dess relaterade aktiviteter, anser vi att en fallstudie är lämplig för att 
uppmärksamma komplexiteten gällande dessa områden. I enlighet med detta menar 
Saunders et al. (2009, s. 147) att en välstrukturerad fallstudie även kan utmana och 
ifrågasätta redan existerande teorier, vilket denna studie kommer göra med tanke på den 
identifierade bristen av forskning gällande returlogistik inom dagligvaruhandeln.  
 
4.2	  Urval	  
4.2.1	  Val	  av	  företag	  
Vi använder oss av ett icke-sannolikhetsurval där vi har valt livsmedelsbutiker som gör det 
möjligt för oss att utifrån våra genomgående teman, nämligen hållbar livsmedelskedja, 
matsvinn i livsmedelsbutiker och returlogistik, på ett djupgående sätt förstå hur dessa 
specifika fall arbetar och förhåller sig till dessa ämnen. Enligt Saunders et al. (2009, s. 233) 
är denna typ av urval inte slumpmässigt bestämt, utan det baseras på forskarens subjektiva 
bedömning av vilka respondenter som ska delta. Vidare menar Johansson Lindfors (1993, 
s. 95) att sannolikheten att olika informationsenheter kommer med i urvalet därför blir 
okända, vilket gör att denna urvalsmetod inte kan garantera representativitet för en hel 
population. Då syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt svenska 
livsmedelsbutiker arbetar med returlogistik utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter, har vi kontaktat svenska livsmedelsaktörer då vi haft i åtanke att dessa med stor 
sannolikhet besitter relevant information och har förmåga att påverka det matsvinn som 
genereras i livsmedelskedjan.  
 
Till studien har vi även till viss del använt oss av ett snöbollsurval, som enligt Saunders et 
al. (2009, s. 240) betyder att forskaren initialt tar kontakt med potentiella respondenter som 
i sin tur identifierar ytterligare informationsenheter. Detta gjordes i vårt fall genom att vi 
kontaktade relevanta respondenter som i några fall vidarebefordrade vår förfrågan till 
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ytterligare parter som de med största säkerhet visste skulle uppfylla vårt syfte. För att ett 
företag i fråga skulle vara representativa för vår studie utgick vi från tre olika kriterier, (1) 
där företaget är en relativt stor aktör inom dagligvaruhandeln, (2) där fysiska 
livsmedelsbutiker är verksamma på den svenska marknaden oberoende av omsättning eller 
lokalisering, och (3) där den huvudsakliga försäljningen gäller livsmedel till konsument. 
Vad gäller storleken på urvalet finns det inga direkta antal att förhålla sig till, men enligt 
Saunders et al. (2009, s. 235) är rekommendationen att utföra djupintervjuer till dess att 
tillräckligt med data har samlats in för att på ett tillförlitligt sätt kunna besvara den angivna 
forskningsfrågan. Slutligen identifierade vi och fick kontakt med nio olika 
livsmedelsbutiker runt om i Sverige, där vi kommer gå djupare in på val av respondenter i 
avsnitt 4.2.2 nedan. Detta antal bygger dels på bedömningen av Saunders et al. (2009, s. 
235) och dels att vi ansåg oss få ett tillräckligt varierande urval från den avgränsade 
populationen. Enligt May (2013, s. 210) har därmed teoretisk mättnad uppstått. Detta 
betecknar den tid då ytterligare respondenter inte längre bidrar till att ifrågasätta eller 
modifiera de teorier som genererats från tidigare observationer (May, 2013, s. 210).  
 
4.2.2	  Val	  av	  respondenter	  
Urvalsprocessen gällande respondenter till studien är enligt (Holme & Solvang, 1996, s. 
101) en viktig del i en kvalitativ studie, då syftet med denna typ av undersökning är att öka 
informationsvärdet och få en djupare uppfattning inom ämnet som studeras. Vidare menar 
Holme & Solvang (1996, s. 104) att det systematiska urvalet som gjorts bidrar till en bred 
kunskap, då intervjuerna specifikt i denna studie kommer ske med anställda med varierande 
arbetsuppgifter, ansvarsområden och olika lokalisering i landet. Detta för att skapa en 
övergripande förståelse för hur olika livsmedelsbutiker arbetar med frågor gällande 
matsvinn, hållbarhet och returlogistik (Holme & Solvang, 1996, s. 104). Samtidigt kommer 
varje intervjuperson besvara frågorna utifrån deras befattning, vilket gör att djupgående 
information fås från respondenten i fråga. Ett problem som dock Holme & Solvang (1996, 
s. 104) menar kan uppstå vid djupintervjuer är att personer som besitter stor kunskap inom 
ett ämne kan ge övertygande och förvrängda beskrivningar gällande vissa sammanhang, 
som att exempelvis försköna arbetet med hållbarhetsrelaterade aktiviteter. Vi kommer 
därmed vara medvetna om detta under intervjuerna, men samtidigt fokusera på att deras 
kunskap är värdefull för att uppfylla denna studies syfte. 
 
Valet av intervjupersoner baseras på två olika kriterier, där (1) respondenterna har en roll i 
livsmedelsbutikerna kopplat till arbetsuppgifter inom inköp, försäljning, lagerhantering, 
avfallshantering och övriga miljörelaterade ansvarsområden, och (2) har en ansvarsposition 
med ett strategiskt perspektiv. Vidare identifierades sex ledande livsmedelsaktörer på den 
svenska marknaden, enligt de tre kriterier i avsnitt 4.2.1, dit vi skickade ut förfrågningar om 
medverkan gällande intervjuer. Totalt sett fick vi kontakt med två av sex stora 
livsmedelsaktörer, där vi sedan fokuserade på att kontakta enskilda livsmedelsbutiker med 
olika omsättning och placering runt om i landet. Majoriteten av de potentiella 
respondenterna, som valdes baserat på de två kriterierna ovan, nekade till medverkan där 
tidsbrist och omorganisation var de främsta orsakerna. Detta resulterade slutligen i att fick 
vi svar från nio livsmedelsbutiker och totalt tio intervjupersoner med varierande 
befattningar, däribland butikschefer, färskvaruchefer och miljöansvariga. Detta icke-
sannolikhetsurval bygger med andra ord på att forskaren intervjuar respondenter som är 
relevanta för den problemformulering som ska besvaras (Saunders et al., 2009, s. 233). 
 
4.3	  Intervjuförfarande	  
4.3.1	  Utformning	  av	  intervjuguide	  
I denna studie används semistrukturerade intervjuer som innefattar icke standardiserade 
frågeformulär (Saunders et al., 2009, s. 320). Enligt Saunders et al. (2009, s. 320) innebär 
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denna metod att forskaren använder sig av en intervjuguide där det finns förutbestämda och 
utmärkande teman som ska besvaras istället för specifika frågor. Fortsättningsvis menar 
Saunders et al. (2009, s. 320) att de mer detaljerade frågorna kan variera beroende på vilken 
respondent som intervjuas och där det även finns utrymme att ställa frågor i olika 
ordningsföljd samt följdfrågor beroende på respondentens svar (Saunders et al., 2009, s. 
320). Detta är således under förutsättningen att intervjuaren följer de teman som är 
förutbestämda för det givna syftet (Holme & Solvang, 1996, s. 100). På grund av dessa 
frågors beskaffenhet gynnas forskarna enligt Saunders et al. (2009, s. 321) även av att datan 
spelas in för att fånga diskussionen som kan möjliggöras mellan respondenten och forskaren 
med denna typ av intervjuguide. Vidare ämnar semistrukturerade intervjuer, som i det här 
fallet har skett via telefon, inte endast att besvara vad och hur, utan även varför vissa 
situationer uppstår (Saunders et al., 2009, s. 231). Eftersom syftet med denna studie är att 
skapa en djupare förståelse för på vilket sätt livsmedelsbutiker använder sig av returlogistik 
utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter, anser vi att semistrukturerade 
intervjuer är en fördelaktig metod för att besvara hur och varför detta arbete sker.  
 
Saunders et al. (2009, s. 324) påpekar dock att forskare som utför en semistrukturerad 
intervju måste vara medvetna om att de frågor som ställs och hur frågorna ställs kan påverka 
innehållet av den insamlade datan. Eftersom vi inte vill möjliggöra för stor styrning av 
frågorna från vår sida, har detta beaktats då vi vill att de svar som respondenterna presenterar 
ska baseras utifrån deras egna tolkningar gällande den givna problemformuleringen. En 
återkommande rekommendation är därmed att intervjuaren ska använda sig av så kallade 
probes, det vill säga att: “Uppmuntra intervjupersonen att ge ett svar, klargöra eller 
utveckla ett svar” (May, 2013, s. 171). I de situationer som vi dock har känt att 
respondenterna haft mer att säga rörande ett ämne eller specifik fråga har vi inflikat med 
bland annat egna erfarenheter för att få ytterligare ingående svar, men utöver detta har vi 
varit återhållsamma med personliga inflikningar vid utförandet av intervjuerna. Vidare har 
intervjuguiden utformats utifrån två utmärkande teman, nämligen hållbar livsmedelskedja 
och returlogistik, där matsvinnet som genereras i livsmedelsbutiker återfinns i båda dessa 
teman (se bilaga 1). Dessa uppdelade ämnen kan enligt May (2013, s. 183) underlätta 
analysen av den insamlade empirin. Detta har även försäkrat oss om att materialet är 
relevant dels för den teoretiska referensramen som presenterats i avsnitt 3 och dels för den 
problemformulering och syfte som ämnas undersökas. Innan tillvägagångssättet gällande 
intervjuerna presenteras mer ingående, förklarar May (2013, s. 138) att formuleringen av 
intervjufrågorna är viktigt att ta i beaktning: “Att ställa frågor till människor är faktiskt som 
att försöka fånga en synnerligen svårfångad fisk, där man förhoppningsfullt kastar ut olika 
slags beten på olika djup utan att veta vad som försiggår under ytan”.  
 
May (2013, s. 138) listar flertalet olika punkter som bör beaktas när forskare formulerar 
frågor gällande kvalitativa intervjuer. Några riktlinjer handlar om (1) att använda ett sådant 
enkelt och begripligt språk som möjligt, (2) att undvika ledande frågor som exempelvis: 
“Du anser väl inte… eller hur?”, (3) att undvika hypotetiska frågor, och (4) att avstå från 
att ställa för personliga frågor (May, 2013, s. 139-140). Slutligen betonar May (2013, s. 
140) betydelsen av att noga planera frågornas ordningsföljd, frågeformulärets layout samt 
att förklara undersökningens syfte och att ställa inledande frågor så att respondenterna 
känner sig väl till mods inför intervjun. Samtliga intervjuer inleds med att vi tydliggör 
intervjupersonernas anonymitet och potentiellt uppkomna frågor gällande detta. Vi 
förtydligar även att deras medverkan i telefonintervjun kommer att spelas in för att 
underlätta transkriberingen och överföringen av det empiriska materialet till vårt arbete 
efteråt. Därefter börjar vi ställa de inledande frågorna för att samla in bakgrundsinformation, 
vilket främst har gjorts i syfte att fastställa att deras position och livsmedelsbutiken de 
arbetar i kan generera relevant information till studien. Frågorna fortsätter med att beröra 
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vilka hållbarhetsrelaterade frågor livsmedelsbutikerna arbetar med, både gällande 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter, hur returhanteringen från kunder ser ut 
samt vilka specifika aktiviteter inom returlogistiken de använder sig av (se bilaga 1). 
Eftersom vi ville hålla oss till ett lättförståeligt och begripligt språk, som May (2013) och 
Saunders et al. (2009) betonar är en viktig del av intervjun, använder vi oss inte av 
obegripliga termer eller definitioner under intervjuns gång. Detta med undantag för den sista 
frågan: “Känner du till begreppet returlogistik?”, som endast ställdes för att få 
uppfattningen om respondenterna hört denna definition tidigare. Enligt Saunders et al. 
(2009, s. 332) måste forskarna även vara medvetna om att den kunskap som respondenterna 
innehar kan variera från person till person. Vi hade detta i åtanke för att respondenterna 
lättare skulle kunna svara på frågorna, men även för att inge känslan av trygghet och 
tillförlitlighet från oss intervjuare under samtalets gång.  
 
4.3.2	  Praktiskt	  genomförande	  av	  intervjuer	  
Den inledande kontakten skedde via mail med potentiella intervjupersoner vilka uppfyllde 
de urvalskriterier enligt avsnitt 4.2.2. I det standardiserade mailet beskrev vi vilka vi var, 
studiens syfte och att vi hade kontaktat deras livsmedelsbutik på grund av intresset och 
relevansen av deras medverkan i vår studie. I några enstaka fall ville respondenten få 
tillgång till intervjuguiden med frågorna innan intervjun ägde rum. Detta för att lättare 
kunna hitta och förbereda den person de ansåg besitta relevant information för att kunna 
medverka. Intervjuerna genomfördes sedan på en överenskommen tid och separat med varje 
respondent, med undantag för en intervju där två respondenter från samma livsmedelsbutik 
närvarade. För att försäkra oss om respondenternas anonymitet, har vi i tabell 1 på 
nästkommande sida sammanställt våra utförda intervjuer. Här finns information om 
fallföretag, respondent, respondentens position i företaget, intervjuform och längden på 
intervjun, där dessa kommer kodas enligt respondent 1, respondent 2 etcetera och där 
respondent 1 arbetar för livsmedelsbutik 1 och så vidare.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes via telefon över en period av nästan två veckor. Enligt 
Saunders et al. (2009, s. 349) är telefonintervjuer fördelaktiga när det gäller tillgänglighet, 
tid och kostnadsbesparingar. Eftersom vi har tagit kontakt med livsmedelsbutiker över hela 
Sverige, har telefonintervjuer därmed minskat det geografiska avståndet som annars hade 
gjort det problematiskt för oss att utföra dessa intervjuer, som Saunders et al. (2009, s. 349) 
också påpekar är en av fördelarna med denna typ av insamlingsmetod. I samband med dessa 
telefonintervjuer spelade vi in samtalet, varvid samtliga respondenter även gav sitt 
samtycke. Inspelningen hävdar Saunders et al. (2009, s. 349) är mer fördelaktig än att 
anteckna under intervjuns gång, då det kan vara svårt att känna av samtalets takt och 
fortsatta utveckling. Trots detta belyser Saunders et al. (2009, s. 349) även det faktum att 
fysiskt träffa respondenterna kan ge ytterligare fördelar som inte telefonintervjuer kan 
framkalla. Genom att utföra intervjuerna via telefon har vi därmed gått miste om 
respondenternas icke-verbala kommunikation, som exempelvis kroppsspråk. Det kan även 
medföra svårigheter att utveckla och ställa mer djupgående och komplexa frågor (Saunders 
et al., 2009, s. 349). Vi anser därför att vi hade kunnat tillgå mer fullständig tolkning av 
intervjupersonernas redogörelser om intervjun skett via en fysisk träff. Saunders et al. 
(2009, s. 349) påpekar även att respondenterna kan te sig mindre villiga att lägga ner tid på 
en telefonintervju än en intervju som sker med fysisk närvaro. Detta fick vi uppleva med en 
potentiell respondent som flyttade fram tiden för intervjun två gånger, där personen efter 
tredje försöket att genomföra telefonintervjun valde att avböja på grund av tidsbrist. Trots 
detta faktum fick vi fler respondenter som tackade ja till att medverka än vad vi kunde ta 
oss an på grund av uppnådd teoretisk mättnad. 
 
Tabell 1. Sammanställning av intervjuer.  
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Företag Respondent  Yrkesroll Intervjuform Intervjulängd 

Livsmedelsbutik 1 Respondent 1 VD Telefonintervju 25 minuter 

Livsmedelsbutik 2 Respondent 2 VD Telefonintervju 24 minuter 

Livsmedelsbutik 3 Respondent 3 Företagsledare Telefonintervju 36 minuter 

Livsmedelsbutik 4 Respondent 4 VD Telefonintervju 32 minuter 

Livsmedelsbutik 5 Respondent 5 VD Telefonintervju 58 minuter 

Livsmedelsbutik 6 Respondent 6 Säkerhets- och 
miljöansvarig 

Telefonintervju 34 minuter 

Livsmedelsbutik 7 Respondent 7 Miljöansvarig Telefonintervju 33 minuter 

Livsmedelsbutik 8 Respondent 8 VD Telefonintervju 37 minuter 

Livsmedelsbutik 9 Respondent 9 Företrädande butikschef Telefonintervju 22 minuter 

 
Respondent 10 Butikschef Telefonintervju 22 minuter 

 
Som sammanställt i tabell 1 varierade längden på intervjuerna mellan olika respondenter. I 
samband med att vi informerade om deras anonymitet och inspelningen av samtalet vid 
inledningen av intervjun, upplyste vi även respondenten om att intervjun skulle ta omkring 
30 minuter att genomföra, vilket även speglas i majoriteten av intervjuerna ovan. Detta kan 
styrkas av Saunders et al. (2009, s. 325) som menar att potentiella respondenters vilja att 
delta i kvalitativa intervjuer kan stärkas om studiens syfte och båda parters förväntningar 
har fastställts redan innan intervjun startar. I några fall var respondenterna även villiga att 
ställa upp under en längre tid på intervjun, främst på grund av deras kunskap och genuina 
intresse till att förmedla denna typ av information och uppmärksamma detta aktuella ämne. 
Vidare närvarade vi båda två under intervjuerna, vilket enligt Trost (2010, s. 66) kan vara 
fördelaktigt eftersom två intervjuare som är samspelta vanligen kan utföra en bättre intervju 
med större informationsmängd och förståelse än endast en skulle göra. Med detta som grund 
höll en av oss i intervjun medan det fanns möjlighet för den andra personen att 
uppmärksamma och memorera mer typiska karaktärsdrag under intervjun, samt att få en 
tydligare helhetsbild av själva samtalet då detta kan ha undgått intervjuaren. Bådas närvaro 
har därmed underlättat intervjuprocessen då vi till största möjliga mån har kunnat försäkrat 
oss om att ingen viktig information har gått till spillo. 
 
4.3.3	  Etiska	  överväganden	  vid	  intervjuförfarande	  
När intervjuer genomförs är det viktigt att förhålla sig till en del forskningsetiska föreskrifter 
(Saunders et al., 2009, s. 160). De forskningsetiska grunderna handlar om att formulera och 
förtydliga ämnet i studien till respondenten för att ge en ökad förståelse och även för att 
skapa en intervju som är korrekt och moraliskt försvarbar för alla inblandade (Saunders et 
al., 2009, s. 184). Som tidigare nämnt delgavs syftet med studien till respondenten inför 
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intervjun samt information om hur det empiriska materialet kommer att användas i vårt 
fortsatta arbete. Även respondenternas anonymitet och det faktum att intervjun spelades in, 
ligger också till grund för dessa företagsetiska krav. Detta för att påvisa studiens transparens 
och därmed inte vilseleda eller förvirra respondenten gällande syftet med deras medverkan 
i undersökningen. Vi förtydligar även att respondenten hade möjlighet att när som helst 
under intervjun avbryta samt att välja att avstå från att svara på frågor utan någon motiverad 
anledning, för att inte utsätta respondenten för en situation denne inte är bekväm i. Dessa 
åtaganden antogs därmed för att uppfylla de etiska kraven för samtyckt frivillighet till 
deltagande (Holme & Solvang, 1996, s. 335).  
 
4.3.4	  Kritik	  mot	  primärkällor	  
Under intervjuer delar enligt Saunders et al. (2009, s. 290) respondenter med sig av 
erfarenheter, aktiviteter och känslor när de svarar på frågor som ställs. Svaren vi erhöll från 
respondenterna i denna studie utgick från ett företagsperspektiv hos vilka 
intervjupersonerna är förtrogna. Detta kan leda till att svar på frågor om 
hållbarhetsrelaterade aktiviteter sker på ett förskönande sätt, då de kan lyfta fram företagets 
arbete av hållbarhet på ett sätt som är mer gynnsamt för verksamheten än vad som 
egentligen framgår i praktiken. Utifrån intervjuernas gång fick vi däremot känslan av att 
respondenterna, trots företagsperspektivet, öppet pratade om positiva och negativa effekter 
gällande deras arbete med att minska det genererade matsvinnet. Följaktligen upplevde vi 
att respondenterna diskuterade öppet om hinder och utmaningar såväl som initiativ de anser 
att de tagit som ett led i att uppmärksamma de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
implikationerna med det matsvinn som uppstår. Detta inte endast i deras egna 
livsmedelsbutiker, utan även i ett större perspektiv då området överkonsumtion och 
matsvinn även sträcker sig till slutkonsumenterna. Med dessa ingående utläggningar om 
livsmedelsbutikernas syn på dessa övergripande teman, tycker vi det visar på att 
respondenterna i stor utsträckning försett oss med genuina och övertygande svar till den 
givna forskningsfrågan.   
 
4.4	  Analysmetod	  
4.4.1	  Transkribering	  av	  intervjuer	  
Inspelningarna transkriberades i nära anslutning till intervjuerna, antingen samma dag eller 
de närmast efterföljande dagarna, vilket enligt Saunders et al. (2009, s. 485) underlättar då 
forskarna undviker att samla flera intervjuer på hög och riskera att blanda ihop 
respondenternas intervjusituationer. Transkriberingarna, som enligt Saunders et al. (2009, 
s. 485) innebär att en inspelad intervju som utförs utifrån en kvalitativ metod överförs från 
ljudinspelning till skrift, gör det även möjligt för forskarna att snabbt gå tillbaka till 
insamlad empiri för att hitta önskad information. Vidare menar Saunders et al. (2009, s. 
485) att transkribering av ljudinspelade intervjuer är en tidskrävande process. Trots detta 
har vi valt att använda oss av denna avkodningsmetod för att skriva ner viktig information 
och samtidigt jämföra respondenternas svar på de olika frågorna. Syftet med denna typ av 
intervjumetod är att forskarna inte enbart ska höra vad intervjupersonen säger, utan med 
vilka uttryck och på vilket sätt respondenten svarar (Saunders et al., 2009, s. 485). Detta 
gjorde också att respondentens svar fanns inspelat, vilket minimerade risken att 
respondenten misstolkas eller att resonemang vinklats. Trots att det var en tidskrävande 
process upplever vi att denna transkribering underlättade jämförelsen mellan 
respondenternas svar och sammanställningen av empirikapitlet.  
 
4.4.2	  Framställning	  av	  empiri	  och	  analys	  
Empirin är framställd enligt olika teman där hållbar livsmedelskedja och returlogistik står i 
fokus, medan det matsvinn som genereras i livsmedelsbutikerna återfinns i dessa två 
kategorier. Empiriredovisningen ska ge en trovärdig grund för att sedan kunna användas i 
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analyskapitlet (Nylén, 2005, s. 94). För att undvika upprepningar inom empirin kommer vi 
att sammanfatta den insamlade datan från respondenterna enligt våra valda teman ovan. 
Detta för att dessa teman har varit grundpelare i frågeställningarna och använts som 
underlag för att avkoda transkriberingen. Att dessa teman har varit utgångspunkten är främst 
för att strukturera upp arbetet och för att underlätta för läsaren att sammankoppla empirin 
tillsammans med de valda teoretiska modellerna. Under empirikapitlet kommer redovisade 
data framställas, där respondenternas svar kommer sammanfattas i löpande text. Detta för 
att minimera upprepade svar från intervjupersonerna, vilket därmed kan underlätta 
läsningen för läsaren.  
 
För att göra respondenternas svar mer levande kommer det finnas citat i empiridelen (Nylén, 
2005, s. 93). Vidare menar Trost (2010, s. 157) att det är oetiskt att använda sig av talspråk 
i citaten, vilket gör att inkorrekt talspråk har redigerats i den mån att citatets budskap inte 
fått en annan innebörd. Syftet med redigeringen är att det ska bli mer läsvänligt genom att 
rensa bort onödig information för att inte förvirra läsaren och samtidigt inte ändra 
innebörden i citatet (Nylén, 2005, s. 93). Utifrån de etiska grunderna i arbetet och att 
respondenten har blivit informerad att denne är anonym, kommer inte någon grundläggande 
information om livsmedelsbutikerna ges i empiriavsnittet då vi tror det kan underlätta 
uppsökandet av aktören som medverkat i studien, vilket i sin tur kan äventyras deras 
konfidentialitet. Sammanfattningsvis kommer empiridelen baseras utifrån de teman som 
presenterats tidigare och respondenternas svar kommer framställas till analysdelen. Detta 
kan styrkas av Nylén (2005, s. 17) som menar att empiriavsnittet måste utgöra grunden för 
analysen för att uppfattas som trovärdig.     
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5.	  Empiri	  
 
I tabellen nedan sammanställs övergripande information om varje livsmedelsbutik som 
kommer ligga till grund för den empiriska framställningen. Vidare kommer respondenternas 
svar ställas mot varandra för att identifiera gemensamma nämnare och eventuella 
motsättningar för att se hur de arbetar med returlogistik utifrån ekonomiska, sociala och 
miljömässiga hållbarhetsaspekter. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande modell av 
det empiriska materialet för att visa på samband mellan livsmedelsbutikers olika 
hållbarhetsarbeten.   
 
Tabell 2. Sammanställning av livsmedelsbutikernas grundläggande information. 
 

Företag Respondent Yrkesroll Etableringsår Omsättning Butikstyp 

Livsmedelsbutik 1 Respondent 1 VD 2012 600 miljoner Ej miljöbutik 

Livsmedelsbutik 2 Respondent 2 VD 2017 - Miljöbutik 

Livsmedelsbutik 3 Respondent 3 Företagsledare 2014 65 miljoner Miljöbutik 

Livsmedelsbutik 4 Respondent 4 VD 2010 163 miljoner Ej miljöbutik 

Livsmedelsbutik 5 Respondent 5 VD 1990 15 miljoner Ej miljöbutik 

Livsmedelsbutik 6 Respondent 6 Säkerhets- och 
miljöansvarig 

2010 300 miljoner Ej miljöbutik 

Livsmedelsbutik 7 Respondent 7 Miljöansvarig 2003 209 miljoner Miljöbutik * 

Livsmedelsbutik 8 Respondent 8 VD 2009 55 miljoner Ej miljöbutik 

Livsmedelsbutik 9 Respondent 9 Företrädande 
butikschef 

1967 220 miljoner Ej miljöbutik 

 
Respondent 10 Butikschef 

   

* Självutnämnd miljöbutik 
 
5.1	  Hållbar	  livsmedelskedja	  
Samtliga respondenter som deltagit i undersökningen beskriver att de på ett eller annat sätt 
arbetar med aktiviteter relaterat till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Detta 
hållbarhetsarbete verkar skilja sig beroende på hur länge livsmedelsbutiken varit verksam 
samt dess omsättning. Efter intervjuerna ställer det sig uppenbart att de butiker som endast 
varit verksamma i några fåtal år arbetar med hållbarhetsrelaterade aktiviteter i mindre 
utsträckning, då fokus istället verkar ligga på den ekonomiska prestationen. Jämfört med 
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butikerna som varit verksamma under en längre tid, framkommer det även att de 
nyetablerade butikerna är byggda utifrån miljömässigt hållbara kriterier och kallas därmed 
för miljöbutik. Dessa butiker är från grunden ämnade att vara hållbara ur ett miljömässigt 
perspektiv, där uppvärmning sker via jordvärme, butiken drivs på grön el och har 
installerade dörrar och lock på kyl- och frysanläggningar, vilket i sin tur bidrar till en lägre 
energianvändning. Här säger dock respondent 7, som enligt tabell 2 klassas som en äldre 
butik, att deras butik även räknas som en miljöbutik, trots att den inte från grunden 
klassificeras som detta. Istället hävdar respondenten att livsmedelsbutiken arbetar med 
lokala aktörer för att minimera transportsträckorna och främja lokala företags arbete. 
Samtidigt arbetar de aktivt med energi- och elförbrukningen i butiken för att minimera 
miljöpåverkan, därav den självutnämnda titeln. Fortsättningsvis säger respondent 6 och 8 
att de arbetar med att byta ut kyl- och frysanläggningar och energisystem för att efterlikna 
de nya butikerna. Här är skillnaden att detta arbete sker successivt och under en längre 
period jämfört med de butiker som blir uppbyggda på dessa grunder. Detta ger information 
om att nyligen etablerade livsmedelsbutiker får bättre förutsättningar att redan från början 
arbeta utifrån miljömässiga hållbarhetsprinciper, medan butiker som varit verksamma 
betydligt längre behöver en långsiktig implementering av olika hållbarhetsåtgärder såsom 
kyl- och frysanläggningar, energi och energisnål belysning.   
 
Dessa förändringar i butikerna sker på olika grunder, där respondent 3 informerar att det är 
det nya lagkravet, köldmedieregleringen, som är en anledning till att de som livsmedelsbutik 
måste agera mer miljömässigt hållbart. Respondenten menar därmed att detta innebär: “[...] 
en utmaning för butiker”. Denna reglering betyder att livsmedelsbutiker måste byta från 
kyl- och frysanläggningar med freon till ett miljövänligt alternativ innan år 2020, där 
butikerna istället ska använda den värme som alstras från dessa till att värma upp butiken. 
Detta gör att livsmedelsbutiker som inte besitter detta grundläggande miljövänliga alternativ 
står inför en utmaning, som gör att butiker måste ändra sina kyl- och fryssystem oavsett om 
det är utifrån ett miljömässigt, socialt eller ekonomiskt perspektiv, samtidigt som de aktivt 
ska arbeta med hållbara åtgärder gällande exempelvis minskning av matsvinn och skänka 
till välgörenhet. Respondent 2 och 3, som arbetar i relativt nyetablerade butiker, berättar att 
de har grundläggande förutsättningar att driva butiken miljömässigt hållbart med tanke på 
att de klassas som en miljöbutik. Trots detta menar respondent 2 att: “[...] med tanke på att 
butiken är nystartad ligger det största fokuset på den ekonomiska prestationen för att hålla 
butiken i drift, vilket gör att vissa hållbarhetsåtgärder hamnar långt ner på 
prioriteringslistan, som att exempelvis skänka till välgörenhet”. 
 
Fortsättningsvis menar respondent 4, som driver en svanenmärkt livsmedelsbutik, att de vill 
agera som en stark aktör när det gäller att ta hållbart ansvar. Samtidigt informerar 
respondent 7 att livsmedelsbutikers hållbarhetsarbete handlar om att vara certifierad, där de 
arbetar och har ett stort engagemang angående miljön. Fortsättningsvis berättar respondent 
7 att de bland annat arbetar med lokala återförsäljare, informerar kunder om livsmedels 
optimala förvaringsmöjligheter och hur konsumenter själva kan agera för att reducera 
matsvinnet. Respondenten berättar även att: “[...] en livsmedelsbutiks hållbarhetsarbete ska 
gå hand i hand med de uppsatta ekonomiska målen”. Respondent 1 motsätter sig vad 
respondent 7 säger och menar att de främst utgår från miljömässiga och sociala effekter av 
arbetet eftersom de redan besitter grundläggande ekonomiska förutsättningar att 
framgångsrikt driva butiken. Samtidigt menar respondent 9 & 10 att konsumenter har stort 
inflytande på hur de som butik förhåller sig till hållbarhetsrelaterade aktiviteter: “Med tanke 
på konsumenters ökade medvetenhet om hållbarhetsfrågor, är det viktigt för oss som butik 
att vi uppmärksammar deras intresse och drivs av denna utveckling”. Denna utveckling har 
bland annat bidragit till att butiken nu arbetar med hållbara inköp, där de exempelvis endast 
köper in fisk från Världsnaturfondens lista och fokuserar på vegetarisk mat i butiken.  
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Sammantaget ansvarar varje livsmedelsbutik för sitt egna hållbarhetsarbete trots att de 
arbetar under en koncern. Det koncernen ansvarar för är att hela företaget använder samma 
leverantörer och att dessa uppfyller de hållbarhetskrav som finns. Respondent 4 säger att de 
får hjälp av koncernen, om de vill, i många hållbarhetsfrågor: “[...] Koncernen kan ta fram 
modeller och arbetssätt för att underlätta hållbarhetsarbetet i butiken”. Respondent 6 
menar att det är ledningsgruppen för butiken som tar fram riktlinjer för att samtliga 
avdelningar ska arbeta gentemot de uppsatta hållbarhetsmålen. Sammantaget arbetar varje 
butik med frågor och aktiviteter relaterade till hållbarhet i olika utsträckning, men grunderna 
till det skiljer sig mellan livsmedelsbutikerna. Vissa arbetar med det på grund av 
ekonomiska skäl, andra utifrån sociala och miljömässiga aspekter, vilket verkar ha en 
koppling till butikens etableringsår och dess omsättning, samt ledningsgruppens 
målsättning för butiken.  
 
5.1.1	  Drivkrafter	  med	  att	  arbeta	  med	  hållbarhet	  
De drivkrafter som nämns av respondenterna är att det känns ansvarsfullt att arbeta hållbart, 
att det är ekonomiskt gynnsamt och att det egna intresset för hållbarhet speglas ut mot 
medarbetare och kunder. Respondent 1 menar att: “[...] vi arbetar hållbart för att det känns 
bra att vara en ansvarsfull medborgare, dels för det egna intresset, men även för att stödja 
samhället”. Respondenten menar i enlighet med detta att även de vill skänka bort mat till 
välgörenhet “för att det känns bra i hjärtat”. Respondent 4, 5 och 6 drivs också av att donera 
överbliven mat till välgörande ändamål. Ytterligare en drivkraft hos dessa respondenter är 
att få hela butiken att arbeta mot samma hållbara mål. Respondent 7 menar, i likhet med 
respondent 4, 5 och 6, att de vill få alla medarbetare att tänka på miljön ur ett långsiktigt 
perspektiv, genom att uppmuntra samtliga medarbetare att exempelvis cykla till arbetet eller 
genom att bli bättre på att källsortera. Till skillnad från respondent 7 fokuserar respondent 
8 på att informera om miljösmarta lösningar till konsumenter. Respondent 9 & 10 arbetar 
med både miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter med drivkraften att 
livsmedelsbutiker måste det för att kunna överleva på marknaden. De som främst ser 
hållbarhet som ekonomiskt försvarbart är respondent 2 och 3. De anser att det är positivt att 
arbeta med hållbarhet utifrån det ekonomiska perspektivet, genom att exempelvis reducera 
svinnet som de menar leder till en direkt ekonomisk vinning. Även fast det ekonomiska 
incitamentet är viktigt för dessa respondenter, nämner de också att det är ett egenintresse att 
arbeta med hållbarhet och för att få en bättre relation med kunderna samt för miljön.  
 
5.1.2	  Konkurrensfördelar	  med	  att	  arbeta	  med	  hållbarhet	  
Samtliga respondenter, bortsett från en, anser att det är konkurrenskraftigt att arbeta med 
både miljömässig och social hållbarhet. Respondent 5 anser däremot att livsmedelsbutiker 
överskattar konkurrensfördelarna med att arbeta med hållbarhetsrelaterade aktiviteter, vilket 
även speglar av sig gentemot konsumenterna, där respondenten menar att kunderna 
egentligen vill handla miljövänligt men att det inte märks på konsumenternas inköp. 
Respondent 6 menar istället att butiker som aktivt arbetar med hållbarhet utifrån olika 
dimensioner innehar en stor konkurrensfördel, jämfört med butiker som idag arbetar med 
pris som ett konkurrensverktyg: “Att arbeta med priser är idag lite förlegat”. I likhet med 
respondent 6, menar även respondent 2, 3 och 4 att hållbarhet idag kan bidra till 
konkurrensfördelar. Dock anser respondent 3 att det inte räcker med att butiken själv är 
medveten om deras eget hållbarhetsarbete, utan att det även måste kommuniceras ut till 
konsumenterna. Här menar respondent 2 att den yngre generationen av konsumenter är mer 
pålästa än den äldre, gällande bland annat orättvisa arbetsförhållanden, klimatförändringar 
och företagens möjlighet att bidra till ett bättre samhälle, vilket enligt respondenten kan göra 
att livsmedelsbutiker som aktivt arbetar med dessa frågor ligger i framkant gentemot andra 
inom samma bransch. Här påpekar respondent 4 och 7 också vikten av att överföra 
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budskapet som gör att konsumenter förstår butikernas hållbarhetsarbete och finner fördelar 
med att handla i livsmedelsbutiken. Resterande respondenter anser att livsmedelsbutiken 
bör arbeta med hållbarhet för att överleva på marknaden. Respondent 9 & 10 tydliggör detta: 
“Vi arbetar inte med hållbarhet för att bli konkurrenskraftiga, utan mer för att marknaden 
idag kräver att företag gör det.”  
 
5.1.3	  Utmaningar	  med	  att	  arbeta	  med	  hållbarhet	  
Majoriteten av livsmedelsbutikerna upplever hinder med att arbeta med hållbarhet på olika 
sätt i sitt vardagliga arbete, bortsett från respondent 2 och 9 & 10 som kort sagt menar att 
det endast finns fördelar med att arbeta med hållbarhetsrelaterade aktiviteter. Respondent 1 
upplever att det finns vissa hinder med att skänka överbliven mat till välgörenhet, då: “[...] 
vi som butik noggrant måste hantera främst färskvaror som ska skänkas eftersom det finns 
lagkrav på att kylkedjan inte får brytas. Därför transporterar vi inte maten till 
välgörenhetsorganisationer, utan de får själva hämta upp vid vår lastkaj som 
privatpersoner för att inte äventyra lagar om livsmedelssäkerhet”. Respondenten påpekar 
även att de som livsmedelsbutik aldrig skulle skänka överbliven mat som inte är ämnad för 
mänsklig konsumtion. Respondent 3 menar fortsättningsvis att dokumentationen kring 
bland annat kylvaror har ökat genom åren för att fastställa information för 
livsmedelssäkerhet. Detta menar respondenten tar betydligt längre tid idag än tidigare, vilket 
gör att fokus tas från hållbarhetsaktiviteter som livsmedelsbutiken hade kunnat förbättra. 
Ett annat tidskrävande hinder som respondent 4 upplever är processen med att källsortera 
på rätt sätt: “Ifall vi behöver slänga en större mängd gurkor som dessutom är plastade, gör 
det att processen blir mer tidskrävande då vi måste ta bort plast från varje gurka för att 
sopsorteringen ska bli rätt”. Vidare upplever respondent 6 att hindret uppstår hos 
leverantören, eftersom leverantören inte besitter den övergripande kunskap om hållbarhet 
som butiken kräver. De lagstiftningar som finns för livsmedelsbutiker är ett hinder för 
respondent 7, som menar att butiken inte får sätta olika livsmedel i en och samma påse utan 
att märka med exempelvis ursprungsland och innehåll: “Vi som butik måste ha 
innehållsförteckning på allt och vi har då inte tid att exempelvis sätta överblivet fikabröd 
av olika sorter i en gemensam påse för att sedan sälja billigt ut mot kund, vilket vi gärna 
skulle vilja”. Respondent 8 beskriver däremot att höga kostnader associerade med 
investeringar medför motstånd till att arbeta med hållbarhet, framför allt relaterat till 
miljöaspekten. Respondenten påpekar framförallt lagkravet om att byta kylanläggningar 
som direkt medför höga kostnader: “Vi har inte råd att göra allt på en gång, utan det behövs 
en långsiktig plan för att successivt implementera dessa hållbara åtgärder inom butiken”.  
 
5.1.4	  Utvecklingen	  i	  hållbarhetsarbete	  för	  livsmedelsbutiker	  
Majoriteten av respondenterna anser att det har skett en utveckling i hållbarhetsarbetet där 
de flesta butiker berättar att de använder sig utav miljökassar, hållbara energival, att de 
aktivt arbetar med att minska matsvinn och deltar i välgörenhetsarbete. Respondent 7 menar 
däremot att deras butik mer eller mindre alltid har arbetat med miljörelaterade frågor, men 
att det bland annat har skett en förändring där konsumenter nu tar med sig egna matpåsar 
istället för att betala för de påsar butiken erbjuder. Även respondent 8 menar att det skett en 
förändring gällande detta: “Vi som livsmedelsbutik påverkas mer av konsumenters vilja att 
ta ansvar vilket också gör att vi vill ta mer ansvar. Det är lättare att erbjuda miljöalternativ 
nu för att konsumenter kan tänka sig betala för det, som exempelvis miljökassar”. Utöver 
konsumentens ökade medvetenhet om hållbarhetsrelaterade frågor, menar respondent 6 att 
det förr i tiden var ledningen som främst arbetade med att föra hållbarhetsfrågor framåt: 
“[...] men att utvecklingen idag betyder att alla anställda inom livsmedelsbutiker ska arbeta 
mot gemensamt uppsatta hållbarhetsmål”. Respondent 9 & 10 fortsätter även berätta om 
den utveckling som skett gällande hållbarhetsarbetet i livsmedelsbutiker: “Inte nog med att 
konsumenter ställer krav på att vi som livsmedelsbutik ska arbeta hållbart. Vi upplever 
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också att konsumenters krav ställs på alla aktörer i hela kedjan, från råvara ända fram till 
deras hem”. Således menar respondenterna att livsmedelskedjan har blivit mer 
efterfrågestyrd på grund av kunders ökade medvetenhet och kunskap om hållbart 
producerade livsmedel. Samtliga respondenter upplever även att kunder uppskattar 
livsmedelsbutikernas ökade hållbarhetsarbete, men att konsumenterna har svårt att uppfatta 
vilket konkret ansvar livsmedelsbutikerna tar gällande främst miljömässig och social 
hållbarhet. I linje med detta menar majoriteten av respondenterna att de kan bli bättre på att 
kommunicera sitt hållbarhetsfokus ut mot kund. 
 
Inte nog med detta menar respondent 4 att en stor del av hållbarhetsutvecklingen som sker 
i livsmedelsbutiker även kommer baseras på det lagkrav som inrättas år 2020. Detta lagkrav 
är en bidragande anledning till att vissa livsmedelsbutiker anser att deras hållbarhetsarbete 
är en långsiktig process. Det är tillsammans med krav om säkerheten med hantering av 
livsmedel som gör att hållbarhetsarbetet kräver långsiktiga mål, där livsmedelsbutiker även 
vill skapa hållbara mål tillsammans med samtliga aktörer i livsmedelskedjan. 
Sammanfattningsvis menar respondent 5 att utvecklingsarbetet med hållbarhet är innefattar 
ett strategiskt arbete som går hand i hand med samhällsutvecklingen.  
 
5.2	  Returlogistik	  
5.2.1	  Livsmedelsbutikers	  inköpsprocess	  
Samtliga tio respondenter i studien beskriver att deras inköp gällande livsmedel främst sker 
genom automatiska ordersystem, vilket innebär att varan som inhandlas av en kund skannas 
i kassan varvid ordersystemet direkt känner av att produkten måste beställas in på nytt. 
Vidare baseras detta automatiska beställningssystem främst på prognoser, varvid 
majoriteten av respondenterna redogör för att: “[...] dessa prognosverktyg möjliggör för 
lägre svinn i butiken”, där beställningspunkten då kan justeras på en specifik vara beroende 
på hur försäljningen har utvecklats under en viss period. Respondent 1, 2 och 3 berättar 
fortsättningsvis att deras automatiska ordersystem tar hänsyn till säsong gällande främst 
färskvaror som bland annat frukt och grönt. Respondent 5, 6 och 7 hävdar däremot att de 
måste lägga beställningar manuellt gällande färskvaror för att systemet inte tar hänsyn till 
säsong som parameter. Angående kampanjer under framför allt högtider, beskriver 
majoriteten av respondenterna att dessa ordrar sker manuellt där hänsyn tas till föregående 
års statistik för att beräkna hur mycket som ska beställas. Något som dock samtliga 
respondenter beskriver är problematiskt med detta automatiska beställningssystem är att det 
inte tar hänsyn till väder. Här menar respondent 5, 7 och 8 att prognostisering och inköp av 
bland annat kött under grillsäsongen “är hopplöst” på grund av att systemet inte känner av 
skiftande väderlekar. Det gäller därför enligt respondent 5 att ha en fingertoppskänsla 
gällande hur mycket som ska köpas in manuellt under dessa perioder. 
 
Respondent 5, som driver butiken med lägst dokumenterad omsättning, fortsätter berätta 
om antalet leveranser som ankommer till butiken under en genomsnittlig vecka. Butiken tar 
emot två huvudleveranser med färskvaror såsom frukt, grönt och mejeriprodukter. Två 
dagar i veckan levereras frysvaror och tre dagar i veckan kommer en brödleverans. Detta 
hävdar respondent 5 är mer problematiskt för butikens planering av inköp än om de skulle 
ankomma leveranser dagligen: “Större butiker som får leveranser varje dag kan fylla på 
med nya och färska varor hela tiden. Vi som driver en liten butik måste däremot lägga mer 
fokus på hur mycket vi beställer inför varje leverans och vara mer medvetna om varornas 
utgångsdatum för att kunna erbjuda kunderna varor de vill ha utan att generera för mycket 
svinn”. Respondent 6, som driver en livsmedelsbutik med betydligt större omsättning än 
föregående intervjuperson, styrker det faktum att de tar emot flertalet dagliga leveranser än 
en mindre butik. Respondent 6 hävdar även att dessa dagliga leveranser kan ha en positiv 
inverkan på det matsvinn som genereras i livsmedelsbutiker: “[...] om leveranser istället 
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skulle anlända varannan dag tror jag inte det hade bidragit till minskade transporter då vi 
fortfarande hade varit tvungna att ta emot samma antal leveranser under en vecka. Vid 
leveranser exempelvis varannan dag skulle vi därmed inte haft möjlighet att förvara dessa 
livsmedel på ett korrekt sätt, då bland annat stora mängder mejeriprodukter inte skulle få 
plats i kylen samtidigt. Detta skulle resultera i förkortad livslängd på främst färskvaror och 
därmed oundvikligen generera mer matsvinn”. I enlighet med detta hävdar även respondent 
8 att mer frekventa leveranser kan resultera i minskat matsvinn, främst på grund av det 
automatiserade ordersystemet som direkt beställer en ny vara som säljs, som tidigare 
presenterat används av samtliga respondenter.  
 
5.2.2	  Val	  av	  leverantörer	  	  
Vad gäller val av leverantörer uppger samtliga respondenter att detta bestäms på 
koncernnivå. Hälften av respondenterna säger att deras livsmedelsbutik säljer majoriteten 
av stora och välkända svenska livsmedelsmärken där leverantörsbasen är centralt 
förutbestämd. Detta är med undantag för fåtalet externa leverantörer, där respondent 6, 7 
och 8 berättar att de har ett handlingsutrymme på cirka 5-7 % där den enskilda butiken 
bestämmer vilka ytterligare leverantörer de vill lägga till i sitt sortiment, där bolag med 
lokala och närproducerade varor är mycket populära. Respondent 2 motsätter sig dock att 
ta in sortiment från externa leverantörer då denne anser detta vara för komplicerat: “Om det 
på koncernnivå bestäms att en vara inte ska ingå i sortimentet ska den inte säljas i min butik 
heller, vare sig det gäller externa leverantörer eller inte. Det betyder att produkten inte 
kommer sälja”.  
 
Fortsättningsvis menar samtliga respondenter att de som livsmedelsbutik kan och vill ställa 
krav på att deras leverantörer ska agera utifrån hållbara principer. Dock råder det delade 
meningar om det är livsmedelsbutiker i sig som kan ställa dessa krav, eller om kraven på 
hållbarhetsdimensioner gällande bolagets leverantörer ska komma från koncernnivå. 
Respondent 4, 6, 7, 9 & 10 menar enhetligt att alla deras leverantörer, vare sig det är 
förutbestämda eller externa leverantörer, måste vara godkända från koncernnivå, både 
utifrån ett regelverk gällande livsmedelssäkerhet, men även när det kommer till exempelvis 
svanencertifieringar, rättvisemärkningar och hållbara transporter. Respondent 1 säger 
däremot att de som enskild livsmedelsbutik kan ställa krav på sina externa leverantörer för 
att bland annat minska svinn i produktionen, utan att beakta beslutsfattare på koncernnivå. 
I enlighet med detta menar även respondent 8 att de som livsmedelsbutik kan bli betydligt 
bättre på att ställa krav på att deras externa leverantörer ska agera utifrån mer hållbara 
aspekter, som exempelvis mer miljövänliga transporter och miljö- och rättvisemärkningar. 
Respondent 6 och 7 säger även att de kan sätta press på sina externa leverantörer som inte 
når upp till de hållbarhetskrav som butiken ställer, genom att bland annat placera deras 
produkter på en sämre hylla i butiken. “Vi gör som vi vill med dessa saker”, menar 
respondent 6. Dock anser respondent 3 att det kan vara problematiskt att ställa krav på en 
liten extern leverantör när det gäller att de exempelvis ska använda sig av miljöbilar, med 
tanke på den stora investering det kan innebära. Utöver dessa miljömässiga krav hävdar 
dock respondenten att de lättare kan ställa krav på att leverantören istället ska behandla sina 
anställda på ett rättvist sätt.  
 
Fortsättningsvis menar respondent 6 att de som enskild livsmedelsbutik även kan ställa 
större hållbarhetskrav på bolagets egna beslutsfattare som sitter på koncernnivå gällande 
vilken leverantörsbas som ska finnas. Respondent 3 håller med: “Om jag köper kött som 
ska vara KRAV-märkt från en leverantör förutsätter jag att köttet ska vara det. Handlar det 
om en leverantör som är bestämd från koncernnivå, kan jag påverka detta genom att 
vidarebefordra att kraven inte uppfylls som vi har ställt från början. Om det inte görs något 
åt detta, måste vi som en hel koncern sluta handla hos dessa leverantörer”. Respondent 7 
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instämmer även med att säga att krav på leverantörer får bättre genomslagskraft om det 
kommer centralt ifrån, då det kan vara svårt för en enskild butik att ställa dessa 
hållbarhetsrelaterade villkor på stora aktörer som exempelvis Pågen. Därför säger 
respondent 7, i enlighet med respondent 3, att det är viktigt att hela tiden vara transparent 
gällande leverantörsbasen. Slutligen inflikar även respondent 9 & 10 vikten av att från 
koncernnivå utföra grundliga kontroller av leverantörer gällande bland annat 
svanencertifieringar, hållbart producerade varor och hållbara transporter: “Förut pratades 
det mycket om detta gällande kläder och barnarbete. Nu har det skett ett skifte där denna 
diskussion når livsmedelsbranschen, vilket är häftigt”.  
 
5.2.3	  Returhantering	  
5.2.3.1	  Livsmedelsbutikers	  returhantering	  mot	  leverantör	  	  
Livsmedelsbutikernas returhantering till sina egna grossister och leverantörer sker enligt 
samtliga respondenter på liknande sätt. Alla intervjupersoner beskriver att defekta varor där 
exempelvis förpackningar har gått sönder eller där produkten är nära utgångsdatum, som 
ingår i den bestämda leverantörsbasen, skickas tillbaka till koncernens egna grossister där 
de använder sig av ett lätthanterligt, datoriserat reklamationsverktyg för att returnera 
varorna. Majoriteten av respondenterna säger att de reklamerade varorna sedan skickas 
tillbaka med nästkommande leverans. Dock menar respondent 4 att varan inte alltid kan 
returneras till grossisten främst på grund av dess materiella karaktär och nuvarande skick: 
“Om produkten inte går att sälja, räcker det att vi kasserar den och meddelar den berörda 
leverantören”. Respondent 7 och 8 hävdar däremot att det inte alltid är så enkelt. Rör det 
sig om ett mindre belopp och mindre antal kan varorna kasseras, men handlar det om 
färskvaror som exempelvis kött där större partier har levererats i dåligt skick som inte kan 
säljas till kunder, måste det undersökas närmare. Då menar båda respondenterna att hela 
partiet måste skickas tillbaka till berörd leverantör för att de ska kunna utreda orsaken till 
det icke ätbara köttet. Även bolagskoncernen måste underrättas för att kunna identifiera 
problemet. Vad gäller externa leverantörer menar respondent 8 att de inte har tillgång till 
ett sådant lätthanterligt och datoriserat reklamationsverktyg som med den förutbestämda 
leverantörsbasen, utan att de själva måste kontakta leverantören för att hitta en gemensam 
lösning gällande returer.  
 
5.2.3.2	  Livsmedelsbutikers	  hantering	  av	  kundreturer	  
Vad gäller riktlinjer angående vilka handlingsutrymmen livsmedelsbutikerna har för att 
hantera returer från kunder, säger hälften av respondenterna att en standardiserad 
returhantering dels styrs av branschens riktlinjer för hur olika livsmedel får returneras och 
dels vilka returpolicys som bestäms från koncernnivå. Utöver riktlinjerna menar dessa 
respondenter, som driver fristående livsmedelsbutiker, att de har viss handlingsfrihet för hur 
kunder exempelvis ska kompenseras för sina returer, där respondent 5 säger att: “Returer 
och reklamationer är naturliga saker som vi löser tillsammans för att göra kunden så nöjd 
som möjligt”. Andra hälften av intervjupersonerna, som även de har fullständigt ansvar för 
sina butiker, beskriver däremot att de har total handlingsfrihet gällande returhanteringen 
från kunder. Här menar respondent 4 på att: “Det är upp till oss att som en enskild butik 
komma fram till en effektiv returhantering som även passar våra leverantörer. Får vi in en 
kund som inte är nöjd med en vara handlar det om att le och lyckliggöra konsumenten”. 
Detta kan även styrkas av respondent 8 som berättar att det viktigaste är att all returhantering 
genomförs utifrån ett standardiserat arbetssätt som är bestämt av butiken i fråga.  
 
Livsmedelsbutikernas returhantering från kunder skiljer sig beroende på vilken typ av 
produkt det gäller. Samtliga respondenter beskriver att de skiljer på kolonialvaror och 
färskvaror. I kategorin färskvaror ingår bland annat färsk frukt och grönsaker, kött, frysvaror 
och mejeriprodukter. Vad gäller kolonialvaror, som innefattar torrvaror där exempelvis 



  

 39  

kaffe, pasta, ris och socker ingår, visar samtliga respondenter tecken på att den 
returhanteringsprocessen sker på samma sätt oavsett butik. Oavsett anledning till returen 
eller skick på kolonialvaran, vittnar nästintill alla respondenter om att kunder kan returnera 
produkten för att sedan få ett tillgodokvitto eller pengarna tillbaka, då detta inte innebär 
stora kostnader för butiken. Skillnaden ligger däremot i hur varan hanteras efter att kunden 
återlämnat den. Respondent 2 säger så här: “Handlar det endast om en felköpt torrvara gör 
vi en retur och ställer sedan tillbaka den i hyllan”. Respondent 7 ställer sig skeptisk till 
detta och hävdar däremot att de inte kan garantera vad som skett med kolonialvaran som en 
kund vill returnera: “En kund kan ha sprutat in något ämne i förpackningen eller varan, 
vilket gör att vi inte kan sälja den igen. Istället kasseras produkten”. Respondent 5 motsätter 
sig dock att ta tillbaka varor oavsett anledning till returen. Respondenten berättar att kunden 
ersätts med en ny vara om butiken själva vet att de står för problemet med produkten. 
Däremot menar intervjupersonen också på att kundens okunskap om förvaring av vissa 
livsmedel ofta kan vara en bidragande faktor till att kunden returnerar varor som egentligen 
har blivit dåliga i deras eget hem och inte vid tiden för köpet.  
 
Den andra kategorin av returer innefattar färskvaror som medför ett annat angreppssätt. Här 
uppger samtliga respondenter att kylkedjan måste tas i beaktning, där nästan hälften även 
beskriver liknande policys och tillvägagångssätt för att ta hand om returnerade färskvaror 
från kunder. Om kunden vill ångra sitt köp gällande en kyl- eller frysvara på grund av 
felköp, menar både respondent 1, 3, 6, 8, 9 & 10 att de inte tar tillbaka den felköpta varan 
för byte. Det beror enligt respondent 1 på: “[...] att vi inte kan garantera att kylkedjan har 
hållits”. Respondent 2 menar däremot att de kan ta tillbaka kyl- och frysvaror på grund av 
felköp och ersätta kunden med en ny vara på grund av de låga kostnaderna associerade med 
detta, men att produkten då måste kasseras och bli svinn på grund av att kylkedjan har 
brustit. Om det däremot handlar om kyl- och frysvaror med ett ursprungligt fel eller som 
kunden inte är nöjd med på grund av kvalitetsbrister, beskriver hälften av respondenterna 
att kunder kan returnera dessa. Kunderna blir då ekonomiskt kompenserade i form av dubbel 
återbetalning eller tillgodokvitton. Eftersom att livsmedelsbutikerna inte kan garantera att 
kylkedjan har behandlats korrekt, menar samtliga respondenter att de returnerade 
kylvarorna kasseras i butiken, med undantag om de misstänker grundläggande 
kvalitetsbrister eller produktionsfel. Detta förklarar respondent 3 mer ingående: “Om en 
kund kommer in med en färskvara som de säger sig ha blivit sjuk av krävs andra åtaganden 
än en vanlig retur, där vi exempelvis får stå för kundens läkemedelskostnader. Då måste vi 
gå in grundligare på problemet och se vad som orsakat detta. Vi skickar då förpackningen 
till analys och skulle resultatet visa på ett produktionsfel rapporteras det vidare till 
producenten som i vårt fall oftast är den egna koncernen. Har dock maten i vår 
livsmedelsbutik hanterats korrekt från början, är det väldigt sällan sådana här situationer 
inträffar”. 
 
Slutligen överensstämmer samtliga respondenter om att andelen returer av livsmedel som 
kommer in från kunder är nästintill obefintlig. Respondent 2 sammanfattar: “Returerna 
innebär endast någon procent av det totala svinnet och det är inte mätbart”. 
 
5.2.4	  Matsvinn	  i	  livsmedelsbutiker	  
På frågan om vilken dagligvara som respondenternas livsmedelsbutiker slänger mest av, 
svarade nio av tio personer att frukt och grönt är den kategori som måste kasseras och 
omsättas i betydligt större omfattning än andra produktgrupper. Samtliga av dessa 
respondenter beskriver att det är frukt och grönsakers materiella karaktär som är största 
orsaken till att det slängs mycket av dessa livsmedel i onödan, där respondent 2, 3, 4, 7 och 
8 understryker det faktum att kunder främst handlar frukt och grönt med ögonen. 
Respondent 2 förtydligar att kunder är känsliga mot utseendedefekter gällande dessa 
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livsmedel varvid respondent 4 håller med detta påstående: “[...] kunden handlar inte ett 
kantstött äpple om det finns äpplen som inte är det. Kunden skulle inte heller få för sig att 
köpa hem ett äpple för att sedan skära bort den kantstötta delen. Skadad frukt och grönt 
säljer helt enkelt inte”. Här menar även respondent 1, 6 och 9 & 10 att denna avdelning 
alltid ska vara fräsch, vilket gör att det rensas stora mängder frukt och grönt varje dag som 
inte kan säljas på grund av mindre utseendeförändringar eller annorlunda form, trots att 
livsmedlet är fullt ätbart. Respondent 5 menar däremot i motsats till övriga respondenter att 
svinnet gällande frukt och grönt “inte alls uppgår till stora mängder”.  
 
Den största svinnkällan av livsmedel som respondent 5 upplever är bröd. Respondenten 
uttalar sig kortfattat om att dagsgammalt bröd inte säljer, speciellt inte när kunden förväntar 
sig att brödet ska vara nybakat varje dag. Respondent 1, 3 och 9 & 10 berättar också att de 
måste göra sig av med stora mängder bröd och att det är deras näst största svinnkälla efter 
frukt och grönt. Utöver detta menar respondent 2, 4, 6 och 8 att charkprodukter, som 
exempelvis kött, fisk och fågel, är den andra största produktgruppen som slängs. Här säger 
respondent 4 att svårigheter med att prognostisera rätt inköpsvolym inför exempelvis 
kampanjer, är en stor del av svinnet som uppkommer gällande denna produktgrupp. 
 
5.2.4.1	  Riktlinjer	  gällande	  matsvinn	  	  
Samtliga respondenter säger att de inte upplever några riktlinjer från koncernen gällande 
hur mycket mat som butiken får kassera. Respondent 1 menar att lagar och regleringar om 
mängden matsvinn inte existerar, utan främst riktlinjer för hur livsmedelsbutiker ska hantera 
sopsortering. Respondent 3 upplever inte heller några riktlinjer från koncernen, utan dessa 
kommer från ledningen i butiken: “[...] Butiken har uppsatta svinnmål och sedan har varje 
avdelning egna mål som måste hållas”. Detsamma gäller för respondent 2: “Vi upplever 
inga riktlinjer från koncernen, utan vi har egna riktlinjer och mål för att hålla nere svinnet”. 
Respondent 4 håller med de andra, men menar att: “[...] det handlar om hur mycket pengar 
som butiken vill tjäna på att inte slänga maten, då resultatet av det påverkar den ekonomiska 
vinningen”. 
 
Respondent 7 och 8 menar som ovanstående att det inte finns riktlinjer från koncernen, utan 
att de istället arbetar efter uppsatta budgetmål och matsvinnsmål på varje enskild avdelning. 
Att matsvinnet inte får överstiga det mål som butiken har satt upp, men förhoppningsvis gå 
under det uppsatta målet. Här berättar respondent 8 att de räknar målet av matsvinn i kronor 
istället för vikt: ”Det är lättare för anställda och för ledningsgruppen att se förlusten av 
svinnet om vi beräknar i kronor”. Respondent 6 har egna uppsatta mål kring matsvinnet i 
butiken, där intervjupersonen berättar att om det minskas till en viss gräns blir alla anställda 
bjudna på en resa till en bestämd huvudstad i Europa. Detta är något som ledningen i butiken 
har kommit fram till och inte koncernen. Respondent 6 menar: “[...] Alla i butiken vet att 
om vi slänger för mycket mat går inte verksamheten bra, vilket kan leda till att 
arbetstillfällen försvinner. Om vi bara förstör och kastar mat finns det tillslut inget att äta, 
då vår jord inte mår bra av detta. Ett mer sådant tänk i butiken, att om vi slänger så lite 
som möjligt får vi en bättre framtid”. Respondent 6 har satt upp egna riktlinjer för butiken 
och detta genom att förmedla att detta påverkar alla från enskild individ till hela vår jord.  
 
5.2.4.2	  Statistik	  gällande	  matsvinn	  
Respondenterna berättar fortsättningsvis att de för statistik på den mat som kasseras. Detta 
för att kontrollera hur mycket som slängs av det som köps in. Respondent 1 menar: “[...] 
För att kontrollera hur mycket svinn vi genererar, registrerar vi detta i våra system. Detta 
kan då hjälpa oss att genomföra förändringar i beställningsrutiner för att reducera svinnet 
som uppstår”. Respondent 2 gör på liknande sätt som respondent 1, där de också för statistik 
och arbetar rutinmässigt med att minska på svinnet i livsmedelsbutiken. Respondent 4 



  

 41  

beskriver att de för statistik veckovis: “Vi för in det i vårt datasystem, där får vi information 
om vårt svinn och hur det ser ut exakt per varugrupp, där vi även kan se vilken produktgrupp 
som genererar mest svinn”. På samma sätt för respondent 7 statistik på matsvinnet där de 
även har uppföljning på svinnet, bland annat på varor som de säljer billigare, sammanslaget 
i hela butiken samt på varje enskild avdelning. Vidare berättar respondent 9 & 10 att de har 
en så kallad svinndosa. Via den för de statistik varje dag: “[...] svinndosan registrerar vad 
det är för produkt, värdet på produkten, när produkten slängs och varför den slängs”. 
Respondent 3 anser även att det är väldigt viktigt att registrera det matsvinn som genereras. 
Intervjupersonen beskriver att de för statistik på allt från svinn till nedsatta priser. 
Fortsättningsvis menar respondent 6 att de använder sig utav en tredje part för att se det 
registrerade matsvinnet: “[...] de tömmer allt hos oss, från metall, trä, brännbart och 
organiskt. Via deras hemsida kan vi sedan se hur mycket vi har slängt av vardera kategori 
i kilo”. 
 
5.2.4.3	  Förebyggande	  åtgärder	  gällande	  matsvinn	  
När respondenterna fick frågan om vad som händer med det svinn som genereras i 
livsmedelsbutikerna, uppkom många olika angreppssätt och strategier där majoriteten av 
intervjupersonerna menar att olika typer av livsmedel och produktgrupper kräver varierande 
hanteringssätt i slutet av livsmedelskedjan. Vidare beskriver samtliga respondenter hur de 
på olika sätt återvinner, återanvänder och donerar denna överflödiga mat för att bidra till ett 
socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där fokus även ligger på ekonomiska incitament 
för många av respondenterna.  
 
Den genomgående huvudfrågan handlar om att livsmedelsbutikerna först och främst måste 
utvärdera huruvida den överflödiga maten är ämnad för mänsklig konsumtion eller inte. 
Detta visar sig ganska snabbt vara ett tämligen enkelt fastställande; samtliga respondenter 
är eniga om att livsmedel som har passerat bäst-före-datum inte går att sälja, utan måste 
återvinnas, återskapas eller kasseras på något sätt. Detta är främst på grund av kunders 
motvilja och okunskap att konsumera livsmedel som passerat detta datum. Detta 
konstaterande kan sammanfattas av respondent 3, som betonar livsmedelsbutikens ansvar 
gällande denna datummärkning: “Vi skulle gärna vilja sälja mer mat som har passerat bäst-
före-datum, då många livsmedel fortfarande är fullt ätbara. Trots att det är tillåtet att sälja 
livsmedel efter att bäst-före-datum har passerat, är det vi som livsmedelsbutik som bär 
ansvaret om livsmedlet därefter skulle visa sig vara osäkert eller otjänligt. Det krävs en 
bättre organisation för att kunna genomföra detta, vilket vi som livsmedelsbutik inte har tid 
med. Det tycker jag är synd”. Vad gäller livsmedel som inte är direkt datummärkta, som 
exempelvis frukt och grönt, berättar samtliga respondenter att bäst-före-datum inte gäller på 
samma sätt. Precis som tidigare nämnt, säger intervjupersonerna att det är frukt och 
grönsakers utseende som spelar stor roll i om de är säljbara eller inte, där kunder inte vill 
köpa bananer med fläckar på trots att de är fullt ätbara, inflikar respondent 5. 
 
Innan bäst-före-datum har passerat menar dock respondenterna att de främst använder sig 
av två olika angreppssätt för att förebygga uppkomsten av matsvinn, nämligen genom: (1) 
att se över verksamhetens inköpsprocess, och (2) att reducera priset på varor som är nära 
utgångsdatum. 
 
Åtta av tio respondenter uttalar sig om att de aktivt ser över och arbetar med strikta 
inköpsrutiner för att redan i början av ledet försöka motverka det matsvinn som uppstår. 
Respondent 1 och 7 påpekar i samband med detta vikten av att kunna förlita sig på butikens 
automatiska ordersystem. De förklarar att detta system varnar när livsmedel närmar sig 
utgångsdatum, men att det främst underlättar fastställande av vilka varor som inte säljer 
tillräckligt bra: “Detta program hjälper oss att hålla koll på vilka varor som säljer och inte 
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säljer. Vi kan då genomföra justeringar gällande beställningspunkten, för att vi då ska få 
rätt antal levererat av en viss vara som stämmer bättre överens med det vi kommer sälja i 
butiken”. I linje med detta beskriver även respondent 6 hur de arbetar för att bli mer 
noggranna i sina inköpsrutiner: “Nu har vi avsatt mer tid till att analysera vad vi faktiskt 
ska beställa till butiken. Förut kunde en säljare beställa fyra pall av en vara till ett bra pris 
trots att efterfrågan inte var särskilt stor, men nu måste vi först bli av med den vara som vi 
väljer att beställa in”. Respondent 2, 4, 5, 9 & 10 bekräftar också vikten av att beställa de 
mängder som butiken vet att de kommer sälja. Faktorer som dock påverkar precisionen i 
beställningar är främst säsong och kampanjer, vilket respondenterna även nämnt tidigare 
under intervjuerna. Respondent 8 utelämnar däremot de faktum att de aktivt kontrollerar 
sina inköpsrutiner, utan beskriver istället tillvägagångssättet av att successivt reducera priser 
på livsmedel som är nära utgångsdatum.  
 
Precis som respondent 8 nämner, berättar även resterande respondenter att de använder sig 
av systematiska rutiner för att rabattera ut livsmedel, vare sig det är färskvaror eller 
kolonialvaror, som närmar sig utgångsdatum. Respondent 3, 7, 9 & 10 understryker dock 
vikten av att i rätt tid reducera priset på en vara så att den hinner säljas innan bäst-före-
datum har passerat. Till skillnad från respondent 3, 9 & 10, menar respondent 7 att det är en 
hårfin avvägning mellan när varan ska reduceras och hur mycket: “Den bästa taktiken för 
oss är att inte sänka priset på varan allt för lågt, då vi inte vill förlora för mycket ur ett 
ekonomiskt perspektiv”. Respondent 6 pratar också om balansgången mellan att fortsätta 
sälja till ordinarie pris eller att rabattera ut livsmedel. Respondenten berättar att de använder 
sig av en märkning som heter Ät snart, där butiken sänker livsmedel till halva priset eller 
mer beroende på hur stort antal av produkten som finnas kvar. Fortsättningsvis menar 
respondent 6 att de inte tillämpar någon systematisk rutin för att rabattera snart utgångna 
produkter, utan att de istället försöker sälja ut livsmedel till ordinarie pris för att sedan 
använda sig av märkningen Ät snart så nära utgångsdatumet som möjligt. 
 
Som tidigare nämnt är frukt och grönt den livsmedelsgrupp som nio av tio respondenter 
måste omsätta och slänga mest av på grund av dess benägenhet att snabbt bli undermålig. 
Istället för att direkt svinna dessa livsmedel som ändå är ett förekommande beteende bland 
fåtalet respondenter, berättar respondent 4, 7 och 8 att de sänker priset på frukt och grönt 
som har blivit kantstötta eller fått oönskade fläckar. Respondent 7 säger: “Vi packar 
exempelvis ner bananer i påsar som har fått några fläckar, men som fortfarande är fullt 
ätbara och märker dessa med en prislapp”. Respondent 8 vittnar om att de gör detta på ett 
liknande sätt: “Istället för att slänga kantstött frukt och grönt skär vi bort den dåliga biten, 
plastar om och säljer den fortfarande fräscha delen till reducerat pris”. Fortsättningsvis 
berättar respondent 2, 4 samt 9 & 10 att de försöker utnyttja livsmedelsbutikens kök för att 
tillaga maträtter med livsmedel de inte får sålt, som då inte har passerat utgångsdatum. 
Respondent 9 & 10 berättar: “Vi har en lunchrestaurang, ett café och fristående bufféer i 
butiken som vi driver som en del av verksamheten. Då vi serverar ungefär 500 till 1000 
luncher per dag försöker vi använda så mycket osåld mat vi kan till detta”. Respondent 4 
berättar också att de brukar använda frukt och grönt, som de trots nedsänkt pris inte får sålt, 
för att tillaga maträtter i butiksköket för att sedan sälja: “Vi har därmed möjlighet att skära 
av en halv gurka och endast använda den fräscha delen till våra maträtter, vilket vi hela 
tiden försöker göra”.   
 
5.2.4.4	  Livsmedelsbutikers	  miljöarbete	  gällande	  matsvinn	  	  
Samtliga respondenter redogör fortsättningsvis för att det svinn som genereras i butiken, 
trots många förebyggande åtgärder som respondenterna vittnar om, på ett eller annat sätt 
återvinns. Detta gäller även för tillhörande förpackningsmaterial, som exempelvis kartonger 
och metall, som uppstår till följd av deras verksamhet. Det som dock kan konstateras är att 
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denna återvinning kan ske på olika sätt beroende vilken livsmedelsbutik det handlar om. 
Respondent 1, 3, 4, 6, 9 & 10 berättar att nästan allt matsvinn som uppstår till följd av en 
färskvara, utan eventuellt förpackningsmaterial som då sorteras till respektive avfallskärl, 
slängs i en container speciellt utformad för denna typ av livsmedel, även kallad BioSimplex. 
Här berättar respondenterna att behållaren utvinner vätskan ur färskvaror, där bland annat 
mjölk, yoghurt, frukt, grönt och kött är inkluderat, som sedan omvandlas till biogas. Den 
torra delen som bli över återvinns som vanligt brännbart material. Respondent 1 och 6 
förtydligar att torrvaror inte kan slängas i denna typ container eftersom den produktgruppen 
inte kan omvandlas till biogas. Därför återvinns torrvaror i vanliga kärl för brännbart. Vidare 
berättar respondent 9 & 10 att deras leverantörer tar tillbaka bröd som butiken inte får sålt, 
istället för att slänga dessa. Respondent 1 redogör fortsättningsvis för att dagsgammalt bröd, 
vilket de inte får sålt till kunder, istället slängs i bingar som hämtas upp för att sedan 
omvandlas till etanol i närliggande stad. Här berättar dock respondent 9 & 10 om ett 
liknande tillvägagångssätt där livsmedel omvandlas till energi: “När vi har sorterat allt 
avfall och matsvinn i respektive kärl, läggs sådant vi inte kan sortera på annat sätt i 
brännbart som sedan blir till fjärrvärme”. 
 
Till skillnad från respondenterna ovan, som omvandlar organiskt matsvinn till biogas, säger 
respondent 2 att allt deras matsvinn, vare sig det handlar om kolonialvaror eller färskvaror, 
hanteras som brännbart avfall där eventuellt förpackningsmaterial sorteras till respektive 
avfallskärl. Respondent 5 och 8 berättar även de, i linje med respondent 2, att emballage, 
förpackningsmaterial och hushållssopor källsorteras därefter. Otjänliga flytande livsmedel, 
som exempelvis mjölk och yoghurt, hälls däremot ut i vasken där förpackningen sedan 
slängs i hushållssoporna. Matsvinnet slängs i bestämda matavfallskärl, enligt respondent 5 
och 8. Bortsett från detta menar också några respondenter att de ger bort överbliven mat 
som sedan blir till djurfoder. Respondent 3 delar med sig av att den mängd matsvinn som 
inte omvandlas till biogas, som ovant nämnt, nämligen blir till djurfoder. Respondenten 
förtydligar vidare att denne inte tycker det spelar så stor roll vem som äter upp maten, vare 
sig det är människor eller djur, så länge maten som produceras äts upp i slutändan. 
Respondent 5 redogör också för hur deras butik ger bort mat till djur: “Allt som är ätbart 
men som vi inte får sålt, ger vi bort till kunder som sedan kan mata vilda djur och fåglar i 
naturen. Varför vi gör på detta sätt är för att vi som en verksam butik inte själva får mata 
vilda djur på grund av att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte tillgodoser detta. Jag vill 
helt enkelt inte slänga något som någon kan äta”. Respondent 7 förtydligar även att den 
mat som bli över trots reducerat pris, blir till djurfoder som doneras till lokala bönder. 
 
5.2.4.5	  Livsmedelsbutiker	  sociala	  arbete	  gällande	  matsvinn	  
Utöver de miljömässiga fördelarna som kan uppstå med hjälp av rätt hantering av matsvinn 
i slutet av livsmedelskedjan, berättar majoriteten av respondenterna att de även försöker 
bidra till ett socialt hållbart samhälle i det område butiken är verksam. Trots detta är det 
endast två av tio respondenter som vittnar om att de har ett systematiskt arbete avseende 
sociala möjligheter gällande matsvinn. Respondent 1 berättar att de har ett avtal med deras 
lokala kyrka som regelbundet kommer och hämtar upp alla tjänliga varor som inte har 
passerat utgångsdatum, men som butiken av någon anledning inte får sålt. Den överblivna 
maten skänks därigenom till behövande människor i samhället. Vidare redogör respondent 
8 för att Stadsmissionen i deras stad kommer tre gånger i veckan och hämtar upp färskvaror 
som är inom datum, som de av någon anledning inte heller har fått sålt. Denna mat ges sedan 
till hemlösa i området. Här betonar respondent 8, i enlighet med vad respondent 3 tidigare 
nämnt om ansvaret livsmedelsbutiken har för datummärkningar, att: “Jag kan tycka att vi 
skulle kunna donera mer mat som passerat bäst-före-datum, eftersom mycket kan 
konsumeras utan problem efter detta datum ändå. Det är ju lättare med frukt och grönt då 
de får hantera det själv”.  
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Respondent 6 berättar däremot att de tidigare donerade överbliven mat till behövande på en 
regelbunden basis, men att parternas avsikter gällande samarbetet inte överensstämde: 
“Problemet låg i att det som vi hade att erbjuda inte stämde överens med vad den lokala 
kyrkan eftersökte. Det blev att vi sparade mat som ingen hämtade upp, vilket gjorde att 
maten kastades ändå. Idag försöker vi stödja organisationen på annat sätt”. Respondenten 
menar på att de börjat skänka matkassar under högtider istället. I likhet med respondent 6, 
säger även respondent 7 att de under en tidigare period donerade mat till deras lokala 
stadsmission, men att de i dagsläget främst arbetar aktivt med att reducera priser och sälja 
ut livsmedel till sina butikskunder, som respondenten också nämnde i avsnittet ovan om 
livsmedelsbutikers miljöarbete gällande matsvinn. Vidare nämner respondent 3 att: “[...] 
det inte spelar så stor roll vem som äter upp maten, bara den äts upp”, men trots detta 
skänker deras butik emellanåt överbliven mat till välgörande ändamål, främst vid högtider. 
Deras lokala kyrka hämtar då upp matvaror som sedan doneras till behövande. Även 
respondent 9 & 10 säger att de donerar mat till behövande, men att deras livsmedelsbutik 
som tidigare nämnt, i första hand utnyttjar all överbliven mat, förutom bröd, som då tillagas 
i butiksköket för att sedan säljas till kunderna. De berättar även att deras leverantörer tar 
tillbaka bröd som inte säljs. Den mat som blir över efter detta, vilket främst gäller bröd trots 
att det kan skickas tillbaka till deras leverantörer, skänks sedan till deras lokala härbärge. 
Detta ligger i linje med vad respondent 5 också delar med sig av. Istället för att systematiskt 
skänka överbliven mat till välgörenhet, berättar respondenten att de ger bort fortfarande 
ätbar mat till framför allt flyktingar som då kommer till butiken och hämtar upp frukt och 
bröd som inte säljs. De ger även bort gårdagens fikabröd och livsmedel till deras egna 
kunder i butiken som blir över på grund av felbeställningar: “Det är onödigt att slänga, det 
är bättre att det ges bort”, menar respondenten.  
 
Respondent 2 och 4 berättar att de i dagsläget inte alls skänker överbliven mat till 
välgörande ändamål. Intervjuperson 7 säger även, trots att de tidigare donerat till 
välgörenhet, att de inte gör detta i dagsläget. Dock är det någonting respondent 4 i framtiden 
vill införa som en del i deras dagliga verksamhet.  
 
5.2.4.6	  Livsmedelsbutikers	  ekonomiska	  incitament	  
Enligt respondenterna finns det ett övervägande antal fördelar med att arbeta med 
förebyggande svinnåtgärder, där de flesta intervjupersonerna menar på att ekonomiska 
incitament är en stor drivkraft. Samtliga respondenter menar därmed att det finns en direkt 
ekonomisk vinning med att aktivt arbeta med att minska det matsvinn som genereras i deras 
livsmedelsbutiker. Respondent 1 förklarar: “[...] när jag tog över denna butik för fem år 
sedan hade vi ett svinn på 2,2 %. Eftersom vi omsätter nästan 600 miljoner innebär det ett 
svinn på över 12 miljoner kronor. I dagsläget är vi nere på ett svinn på 1,4 %, vilket rent 
ekonomiskt betyder att vi sparar 5 miljoner kronor årligen. Det är stora summor pengar”. 
Respondenten fortsätter förklara vikten av att få ned kostnader relaterat till matsvinnet: 
“[...] det är mycket pengar som rinner ut som konsumenten i slutändan får betala. Vi vill 
att vår verksamhet ska vara lönsam och desto mindre svinn, desto lägre priser kan vi sätta 
mot konsumenterna”. Respondent 6 berättar i linje med föregående respondent att deras 
butik har halverat matsvinnet de senaste tre åren: “Med de stora volymerna som vi hanterar 
är det ganska mycket mat som vi har räddat. Det är kunskap och noggrannhet i personalen 
som har gjort att vi har kunnat halvera matsvinnet”. Respondenten berättar även, som 
tidigare nämnt, om ett initiativ från ledningen i butiken: “Når hela butiken ett gemensamt 
uppsatt svinnmål blir alla anställda bjudna på en resa inom Europa”. Fortsättningsvis 
menar även respondent 4 att det direkta ekonomiska resultatet gör det lätt att motivera sig 
till att minska svinnet. Respondent 8 håller med: “I dagsläget har vi ett matsvinn på 1,6 % 
av den totala omsättningen, vilket är relativt lågt med tanke på butikens storlek. För att hela 
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tiden arbeta aktivt med att minska svinnet mäter vi ofta våra nyckeltal mot andra butiker”. 
Respondent 5 som äger butiken med den lägsta dokumenterade omsättningen, nämner att 
de har ett svinn på runt 1 %. Respondent 9 & 10, som tidigare nämnt att de försöker tillaga 
all överflödig mat i deras butikskök för att sedan sälja, berättar om den ekonomiska 
vinningen av att använda mat som egentligen skulle slängas: “Vi kan tillaga maträtter som 
i praktiken är värt noll i kilopris till att sälja som bland annat buffémat. Det är en enorm 
ekonomisk vinning och såklart en miljömässig vinning också”.   
 
Trots de övervägande ekonomiska incitamenten till att reducera matsvinn i 
livsmedelsbutikerna, menar även respondent 1 och 3 i likhet med respondent 9 & 10 att de 
miljömässiga fördelarna också är en drivkraft till detta arbete. Som respondent 1, 3, 4, 6, 9 
& 10 tidigare nämnt omvandlas majoriteten av deras matsvinn till biogas. Här menar då 
respondent 1 och 3 att syftet med att använda sig av avfallsbehållaren BioSimplex, endast 
är på grund av hänsyn till miljön. Respondent 1 säger: “Avsikten med att vi använder oss 
av denna anordning är utifrån miljösynpunkt, där vi istället vill ta tillvara på det vi normalt 
sett skulle elda upp. Detta innebär ingen stor ekonomisk investering för oss som 
livsmedelsbutik, då BioSimplex är en hyreslösning. Trots att vi ändå betalar för tjänsten, 
ser vi främst denna lösning som en fördel för miljön. Denna avfallscontainer var fullt ut 
mitt initiativ”. Respondent 3 förtydligar även att de som butik inte får någon ekonomisk 
kompensation för den biogas som sedan framställs från deras matsvinn: “Det är inget av 
det här som vi tjänar på, utan det är ett ansvarstagande som jag tycker vi måste ta”. 
Sammantaget visar respondenterna på att de ekonomiska incitamenten är av stor betydelse 
för att minska matsvinnet, medan det för många även faller sig naturligt att bete sig som en 
ansvarsfull invånare och aktör för att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle.  
 
5.2.4.7	  Orsaker	  till	  matsvinn	  	  
Livsmedelsbutikerna, som ovant nämnt, för statistik på det matsvinn som uppstår i butiken, 
där respondenterna förklarar olika faktorer som ligger bakom detta. Respondent 3 anser att 
maten är för billig: “Vi lägger för lite av vår disponibla inkomst på mat och prispressen är 
alldeles för stor. Vi pratar för lite om kvalitet kontra pris”. Fortsättningsvis vill butiken 
erbjuda varor som är ansvarsfullt producerade och av bra kvalité, men respondenten menar 
att kunden är väldigt prismedveten: “Istället för att konsumenter exempelvis köper 
ekologiska produkter av den kvantitet de egentligen behöver, väljer kunder trots detta att 
köpa ett nät med apelsiner istället för de antal de egentligen är i behov av. Detta för att 
nätet med apelsiner är billigare”. Respondenter 1, 4, 5, 7 och 8 menar att det som ligger 
bakom svinnet är konsumenternas okunskap kring livsmedel. Som respondent 4 tidigare 
nämnt kan de som livsmedelsbutik inte sälja varor som är kantstötta, vilket även gäller för 
varor som säljs i flerpack där dessa inte köps om en vara i förpackningen är av undermålig 
kvalité. Konsumenterna vill helt enkelt inte köpa dessa defekta varor, där respondenten även 
förtydligar att: “[...] det har blivit ett stort fokus på datummärkning, där konsumenter inte 
vågar äta en produkt där bäst-före-datum har passerat”. Ett exempel som respondent 4 ger 
är EU-standarder på ägg: “[...] äggen får endast vara i butiken i 21 dagar. Detta på grund 
av att det finns gemensamma regler inom hela EU. Dessa riktlinjer kommer från att i södra 
delar av Europa har butiker äggen ute i värmen, medan de förvaras kylda i Sverige. Ägg 
som förvaras i kyla håller sig ätbara i flera månader, men som livsmedelsbutik måste du 
rätta dig efter EU-direktiven”. Dessa lagar och riktlinjer samt att konsumenter inte besitter 
kunskap om livsmedels datummärkning är faktorer som bidrar till ökat matsvinn enligt 
respondent 4: “Detta med datummärkning handlar om okunskap hos konsumenten. Att det 
står bäst-före-datum på en vara betyder bara att varan är bäst före detta datum, inte att det 
är fel på produkter efter”.  
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Respondent 7 och 8 har samma tankar och tycken som respondent 4, att svenska 
konsumenter är okunniga kring livsmedel och dess datummärkningar. Respondent 7 menar 
i linje med detta att kunder väljer bort mat som skulle kunnat konsumerat istället för att 
slängas: “Konsumenter vill bara köpa livsmedel som är fräscha och nästintill omogna. De 
väljer bort livsmedel som exempelvis mjuka bananer och prickiga tomater, trots att dessa 
livsmedel ofta har väldigt god smak”. Respondent 5 håller också med om att konsumenter 
väljer bort livsmedel med kortare utgångsdatum mot varor med längre utgångsdatum. I linje 
med detta menar även respondent 8 att konsumenter inte lär sig information om livsmedel 
utan istället bara utgår ifrån datum: “Det är kunskapen hos konsumenterna som brister”. 
Sammanfattat anser majoriteten av respondenterna att det främst är kunders okunskap om 
livsmedels datummärkning som är orsaken till det matsvinn som uppstår i slutet av 
livsmedelskedjan. 
 
5.2.4.8	  Beteendeförändringar	  
Samtliga respondenter anser att det går att ändra detta beteende genom att utföra 
förändringar i livsmedelsbutiken. Respondent 3 menar att det går att förändra samt att vi är 
på väg åt det hållet: “Konsumenter lägger mindre tid på att handla och handlar istället 
online eller beställer hem matkassar, vilket kan te sig positiv för det genererade matsvinnet. 
Detta gör också att konsumenter inte spontanhandlar på samma sätt”. Respondent 8 menar 
i linje med detta att allt nu ska gå väldigt snabbt och att det därmed inte finns konsumenter 
som fördjupar sig i kunskap om livsmedel: “Det gäller för oss livsmedelsbutiker, men även 
kockar och kända personligheter att ge ut kunskap till konsumenter för hur de på bästa sätt 
förvarar och tillagar maten. Det är därmed kunskap om mat som behövs för att kunna 
genomföra dessa beteendeförändringar”. Respondent 4 säger att det gäller att få 
konsumenter att lukta och smaka på maten, eftersom det är då det märks när livsmedel blivit 
otjänliga. Ett problem med detta är enligt respondent 4 att: “[...] jag tror inte att de som är 
uppvuxna nu vet hur sur mjölk smakar och samtidigt vågar de inte testa, därför blir 
datummärkningen det konsumenter utgår från”.  
 
Respondent 2 säger istället att det är kampanjer som är den drivande faktorn till matsvinn: 
“Livsmedelsbutiker bör ändra om och inte erbjuda kampanjer på färskvaror, samtidigt som 
det är dessa varor som svarar på marknaden som kan locka kunder att handla i 
butiken”.  Respondent 4 är inne på andra tankar och anser att det är livsmedelsindustrin som 
helhet som bör sätta längre bäst-före-datum på sina produkter, eftersom livsmedel med 
största sannolikhet håller 5-7 dagar längre än vad förpackningen visar: “Min personliga 
uppfattning är att företag sätter en 30 % marginal när bäst-före-datum bestäms. Om denna 
skulle sänkas till 10 % hade det bidragit till mindre svinn”. Respondent 4 menar att 
livsmedelsindustrin inte vågar ändra på dessa riktlinjer, eftersom de väger in alla 
riskfaktorer som en kund kan uppleva från transport mellan butik och hemmet när datumet 
bestäms. Respondent 4 menar dock att förpackningsindustrin gällande kött, fisk och fågel 
har blivit bättre på detta genom att de har skapat nya förpackningar gör att bäst-före-datumet 
kan förlängas.  
 
5.2.4.9	  Livsmedelsbutikers	  ansvar	  gällande	  konsumenternas	  matsvinn	  	  
Majoriteten av respondenterna anser att de har ett ansvar gällande konsumenternas matsvinn 
och att de kan vara med och påverka det. Respondent 1, 9 & 10 menar att de som 
livsmedelsbutik har två olika sätt att påverka konsumentens matsvinn: “Det ena är att 
erbjuda förpackningar som är i lämplig storlek och att vi som livsmedelsbutik även säljer 
varor som håller en rimlig tid hemma hos konsumenten”. I linje med detta håller respondent 
8 med om att livsmedelsbutiker ska ta ansvar och förmedla kunskap om bäst-före-datum. 
Sedan besitter livsmedelsbutiker mer information än kunderna, enligt respondent 8: “Det 
uppstår mer svinn i hemmen än i butikerna, vilket beror på att vi har sådan ekonomisk koll 
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på matsvinnet och hur det påverkar butikens resultaträkning. Vi har därmed inte råd att 
bara slänga det”. I marknadsföringssyfte menar respondenten fortsättningsvis att de kan 
vidarebefordra denna information till konsumenter och lyfta fram ämnet matsvinn 
ytterligare. Vidare menar respondent 6, 7, 9 & 10 att livsmedelsbutiker har ett stort ansvar 
när det gäller konsumenters matsvinn. Respondent 6 menar att: “[...] vi ska ha mer kunskap 
än kunden gällande hur de ska hantera maten istället för att kassera den. Vidare vill även 
respondent 7 förmedla kunskap om livsmedel till konsumenter, där: “Det är viktigt att vi 
informerar kunden. Detta gör vi genom att hålla föreläsningar i butiken, som exempelvis 
behandlar livsmedels matlagningsmöjligheter och hur länge olika livsmedel verkligen 
håller”.  
 
Respondent 2 och 3 anser sig däremot inte ha ansvar för det matsvinn som konsumenter 
genererar i hushållen. Respondent 3 menar att: “[...] när varan lämnar butiken är det 
kundens egen skyldighet att livsmedlet hanteras på rätt sätt. Vi anser därmed att deras 
genererade matsvinn inte är vårt ansvar”. Respondenten menar däremot att de kan påverka 
kundens inköp av livsmedel genom att bidra med rätt förutsättningar vid tiden för deras köp. 
Detta genom att bland annat bidra med rimliga datummärkningar på varorna och att köpa 
in rätt kvantitet av livsmedel för att minska sannolikheten att behöva sälja till reducerat pris. 
Vidare menar respondenten att de försöker ge konsumenterna de bästa förutsättningarna att 
handla varor med rimlig datummärkning, men att detta inte alltid går enligt plan: “Som 
livsmedelsbutik lägger vi de senast inköpta varorna längst bak, men detta vet de flesta 
kunder redan om. De tar därmed varan med längst bäst-före-datum, även fast de ska 
använda produkten imorgon”. Respondent 2 menar också att det finns tekniska möjligheter 
till att hjälpa konsumenter handla mer medvetet: “Det finns alltså tekniska förutsättningar 
där kunden kan handla kampanjvaror, som exempelvis välj 3 betala för 2 och endast köpa 
två varor och sedan spara den sista på lojalitetskortet för ett annat tillfälle. Företagen ser 
hellre att kunder köper tre av en vara på en gång då det bidrar till ökad försäljning och att 
konsumenterna istället slänger den överblivna maten. Allt handlar om lönsamhet, vilket jag 
personligen inte anser är så bra”.  
 
5.2.4.10	  Livsmedelsbutikers	  kunskap	  om	  definitionen	  returlogistik	  	  
Slutligen fick samtliga respondenter en fråga: “Känner du till begreppet returlogistik?” Här 
svarar majoriteten av intervjupersonerna nej, med undantag för en respondent som ger en 
rimlig förklaring till vad denne tror returlogistik betyder. Sammantaget var det därmed få 
respondenter som visste innebörden av begreppet.  
 
5.3	  Sammanfattning	  av	  det	  empiriska	  materialet	  	  
Denna tabell, som återfinns på nästkommande sida, sammanställer vilka aktiviteter som 
ligger till grund för livsmedelsbutikernas hållbarhetsarbete och visar även på skillnader i 
dessa hållbarhetsaktiviteter beroende på butikens ekonomiska förutsättningar och 
etableringsår. I efterföljande kapitel kommer det även redogöras för vilka samband som har 
identifierats mellan olika butikers sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsarbete. 
Tabellen kommer således ligga till grund för den framtagna returlogistikmodellen som 
kommer presenteras i nästkommande avsnitt.  
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Tabell 3. Sammanställning av livsmedelsbutikernas hållbarhetsarbete.  
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6.	  Analys	  
 
Detta kapitel ämnar ställa den insamlade empirin mot den teoretiska referensramen där 
gemensamma nämnare såväl som skiljaktigheter kommer att presenteras utifrån två 
övergripande teman som hittills har genomsyrat arbetet, nämligen hållbar livsmedelskedja 
och returlogistik. Eftersom vi avser vara så systematiska som möjligt kommer vi i detta 
avsnitt relatera empirin i detalj till den framställda teorin. Detta för att stärka studiens 
transparens och förtydliga de argument som sedan ligger till grund för den framtagna modell 
som kommer presenteras i slutet av detta avsnitt.   
 
6.1	  Hållbar	  livsmedelskedja	  
Hittills kan det konstateras att livsmedelsbutikers roll är en väsentlig del av 
livsmedelskedjans arbete med att aktivt minska det matsvinn uppstår genom flödet. Trots 
att livsmedelsbutiker är en aktör som står för en liten del av det totala matsvinn som 
genereras i kedjan, kan det enligt respondenternas svar fastställas att deras arbete med att 
förebygga det svinn som uppstår även är av stor betydelse för resterande aktörer i 
livsmedelskedjan. I linje med detta har studiens respondenter bidragit med en stor mängd 
information som visar på att livsmedelsbutikers arbete med hållbarhetsrelaterade aktiviteter 
varierar beroende på verksamhetens omsättning och hur länge butiken har varit verksam. 
Inte nog med det visar det empiriska materialet på att livsmedelsbutiker arbetar med 
returlogistik och dess relaterade aktiviteter, vilket tyder på att returlogistik är en väsentlig 
process gällande livsmedelsbutikers arbete med att minska det matsvinn som uppstår för att 
i sin tur främja en hållbar livsmedelskedja. 
 
6.1.1	  Livsmedelsbutikers	  hållbarhetsarbete	  
Samtliga respondenter beskriver att de på ett eller annat sätt arbetar med hållbarhet och 
fokuserar på minst en av de olika delarna inom triple bottom line, med andra ord på en av 
de sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorerna. Enligt Gibson (2006, s. 262) kan det 
dock upplevas problematiskt för organisationer att arbeta med samtliga tre faktorer 
samtidigt, vilket även kan styrkas av respondenterna. Detta eftersom livsmedelsbutikerna i 
fråga sällan har tillgång till de resurser och tillräcklig kunskap som krävs för att systematiskt 
arbeta utifrån alla dimensioner parallellt. Trots detta menar Ahi & Seracy (2013) och Pagell 
& Wu (2009) att samtliga livsmedelsbutiker arbetar utifrån en hållbar livsmedelskedja där 
fokus ligger på att implementera hållbara riktlinjer ur ett långsiktigt perspektiv. Detta kan 
även styrkas av respondenterna som menar att detta hållbarhetsarbete är en långsiktig 
process, där bland annat nya lagkrav och regleringar spelar en stor roll i det strategiska 
hållbarhetsarbetet. I linje med detta menar Li et al. (2014, s. 1) att den stora utmaningen 
ligger i hur alla aktörer tillsammans ska skapa en hållbar livsmedelskedja för att dess 
relaterade aktiviteter ska kunna reducera det matsvinn som existerar i flödet, där fokus i 
denna studie ligger på aktörerna från leverantörer fram till slutkonsumenten. Här menar 
samtliga intervjupersoner att de vill minska matsvinnet som respektive livsmedelsbutik 
genererar, men att det även krävs att dessa närliggande aktörer i livsmedelskedjan arbetar 
för att minska detta, då även konsumenterna. Trots att respondenterna är medvetna om det 
faktum att de genererar mindre matsvinn än hushållen, som även kan styrkas av Elander 
(2016, s. 4), visar det på att livsmedelsbutikernas roll inom dagligvaruhandeln är av stor 
betydelse för att påverka aktörer, både framåt och bakåt i ledet, att uppmärksamma detta 
samhällsproblem. Detta kan även styrkas av Papargyropoulou et al. (2014, s. 114) som 
menar att matsvinnet har blivit en allt viktigare fråga både ur ett globalt och lokalt 
perspektiv. Detta bekräftar även det faktum att det i dagsläget är av stor vikt för 
livsmedelsbutiker att arbeta med sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor som specifikt 
fokuserar på att minska matsvinnet (Arla, 2017).  
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6.1.2	  Livsmedelsbutikers	  miljömässiga	  hållbarhetsarbete	  
De livsmedelsbutiker som är relativt nyetablerade använder sig av en miljömässigt hållbar 
energianvändning och kallas därmed för miljöbutik. Respondenterna som arbetar i de äldre 
butikerna måste också eftersträva dessa nya butikers uppbyggnad på grund av snart inrättade 
lagkrav. Detta lagkrav kommer enligt Jensen et al. (2015) och Europeiska Unionen (2014) 
som en reaktion till följd av att konventionella köldmedier i livsmedelsbutikers kyl- och 
frysanläggningar har upptäckts vara en miljöfara, vilket då kan kopplas till att samtliga 
svenska livsmedelsbutiker måste ändra deras miljömässiga arbete kring butikens 
energiförbrukning. Detta kommer således medföra att livsmedelsbutiker som inte i 
dagsläget klassas som en miljöbutik står inför utmaningar av rätta sig efter detta lagkrav, 
vilket kan styrkas av González-Torres et al. (2010) och Ravi & Shankar (2005) som menar 
att företag nu ska agera mer miljömässigt hållbart, främst på grund av fler lagstiftningar som 
inrättas. Dessa respondenter menar även att det kommer krävas ekonomiska investeringar 
för att byta dessa kyl- och frysanläggningar, vilket de menar innebär en långsiktig process 
som får ske successivt. Detta kan även styrkas av Ahi & Seracy (2013) och Pagell & Wu 
(2009) som menar att dessa typer av hållbarhetsaktiviteter ska implementeras som en 
strategisk del av livsmedelsbutikers arbete.  
 
Utöver detta menar respondenterna som driver mer etablerade butiker att miljöarbetet kan 
uppstå på grund av att livsmedelsbutikerna vill erhålla certifieringar. Intervjupersonerna 
beskriver att certifieringar kan speglas positivt ut mot kund genom att de vill visa sig som 
en stark aktör med hållbarhetsfokus. Detta är i linje med Rodrigues Vaz et al. (2013, s. 473) 
som styrker det faktum att företag som agerar miljömässigt hållbart kommer stärka sin 
image ytterligare på marknaden. Vidare berättar respondenterna att butikerna innehar 
certifieringar såsom svanenmärkningar, rättvisemärkningar samt att de arbetar med hållbara 
inköp och miljövänliga transporter. Sammantaget berättar majoriteten av respondenterna att 
dessa certifieringar och hållbara förändringar främst sker till följd av att konsumenter i 
dagsläget ställer dessa hållbara krav på livsmedelsbutiker. Detta kan styrkas av 
Europakommissionen (2016) som menar att livsmedelskedjan de senaste åren har blivit mer 
efterfrågedriven, där nu konsumenter visar att de blir mer medvetna om att de vill handla 
ansvarsfullt producerade livsmedel. I likhet med detta menar även samtliga respondenter att 
de som livsmedelsbutik kan och vill ställa krav på att deras leverantörer ska agera utifrån 
hållbara principer, som exempelvis inkluderar hållbara transporter och rättvisemärkningar 
av livsmedel. Detta kan styrkas av Europakommissionen (2016) som rapporterar att 
återförsäljare har ökat sin förhandlingsstyrka gentemot andra aktörer inom 
livsmedelskedjan, vilket kan kopplas till det faktum att alla respondenter säger att de ställer 
krav på leverantörers hållbarhetsprinciper. Detta för att hela kedjan ska vara socialt, 
ekonomisk och miljömässigt hållbar. Samtidigt menar dock respondenterna att 
leverantörerna i sin tur inte ställer dessa hållbarhetskrav på livsmedelsbutiker, vilket då till 
viss del motsäger det som Samaranayake (2005, s. 47) menar med att samtliga aktörer, både 
framåt och bakåt i flödet, ska påverka varandra utifrån dessa dimensioner.  
 
6.1.3	  Livsmedelsbutikers	  ekonomiska	  hållbarhetsarbete	  
Samtliga butiker, som ovan nämnt, beskriver att de på olika sätt arbetar med 
hållbarhetsrelaterade aktiviteter och att det enligt Carter & Rogers (2008, s. 365) är 
fördelaktigt att arbeta med hållbarhet inom triple bottom line eftersom det medför 
långsiktiga ekonomiska vinningar. I motsats till detta berättar två respondenter att sociala 
och miljömässiga hållbarhetsaspekter inte är livsmedelsbutikens primära fokus, då den 
ekonomiska prestationen för driva butiken i dagsläget är det centrala. Li et al. (2014, s. 1) 
styrker de två respondenternas påståenden och menar att den ekonomiska utdelningen är 
den viktigaste faktorn för att ett företag ska kunna vara verksam på marknaden för att i sin 
tur ha möjlighet att skapa hållbara aktiviteter utifrån butikens ekonomiska förutsättningar. I 
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motsats till detta menar däremot Carter & Rogers (2008, s. 369) att det är de sociala och 
miljömässigt hållbara aspekterna som i sin tur speglar de ekonomiska målen och inte 
tvärtom. Detta resonemang är i linje med respondenterna som vittnar om att de driver 
livsmedelsbutiker som varit etablerade på marknaden under en längre tid. Dessa 
intervjupersoner berättar att det ekonomiska motivet inte står i fokus med tanke på att 
butikerna i fråga över tid har byggt upp en ekonomisk stabilitet att de nu vill fokusera på att 
agera som en socialt och miljömässigt ansvarsfull aktör.  
 
Fortsättningsvis beskriver samtliga respondenter att minimerat matsvinn direkt bidrar till ett 
bättre ekonomiskt resultat för butiken, vilket även Carter & Roger (2008, s. 365) styrker. 
Detta för att det förefaller sig mer ekonomiskt fördelaktigt att sälja snart utgående livsmedel 
för ett lägre pris än att direkt kassera dessa, vilket enligt samtliga respondenter bidrar till ett 
bättre ekonomiskt resultat. Flertalet respondenter menar därmed att en livsmedelsbutiks 
hållbarhetsarbete ska spegla de ekonomiska målen. Trots att respondenterna beskriver att 
de vill minska det matsvinn som uppstår i livsmedelsbutiken på grund av den direkta 
ekonomiska vinningen, beskriver en respondent att multiköp kan ha en negativ inverkan på 
det matsvinn som genereras. Detta eftersom konsumenter väljer bort storpack om en enda 
vara är undermålig i förpackningen, men samtidigt innebär dessa köp ökad försäljning 
eftersom konsumenter blir triggade att köpa mer, vilket visar på att det ekonomiska 
incitamentet går hand i hand med andelen matsvinn som genereras. Sammanfattningsvis 
kan det konstateras att livsmedelsbutikers motivation till att dels agera som en ansvarsfull 
invånare och samtidigt uppnå butikens ekonomiska mål medför en avvägning som alla 
respondenter menar att de står inför.  
 
6.1.4	  Livsmedelsbutikers	  sociala	  hållbarhetsarbete	  
Samtliga respondenter är medvetna om att det finns människor som inte har mat för dagen 
och att detta är ett samhällsproblem som måste uppmärksammas, där intervjupersonerna 
menar att det är bättre att skänka mat till välgörenhet än att kassera livsmedel. Detta kan 
styrkas av Eriksson & Strid (2013, s. 29) som menar att det är mer effektivt att skapa värde 
av överbliven mat genom att donera livsmedel till välgörande ändamål. Trots detta är det 
endast två respondenter som beskriver att de systematiskt arbetar med sociala aktiviteter, 
där de bland annat donerar mat till en närliggande kyrka. Detta för att det känns bra att agera 
som en ansvarsfull medborgare genom att kunna bidra till samhället, vilket även kan styrkas 
av Rodrigues Vaz et al. (2013, s. 475). I linje med detta menar även respondenterna att redan 
etablerade lagar och regleringar gällande livsmedelssäkerhet gör det problematiskt för 
butikerna att bland annat skänka mat till välgörande ändamål, eftersom bäst-före-datum 
spelar en stor roll avseende detta. Här belyser speciellt en respondent det faktum att 
dokumentationen gällande hantering av kyl- och frysvaror har ökat med åren. Detta kan 
även styrkas av Svensk Dagligvaruhandel (2016, s. 7) som menar att det finns krav på att 
varje aktör inom livsmedelskedjan bör kontrollera produkttemperaturen när en kyl- eller 
frysvara tas emot, vilket även ställer krav på att korrekt dokumentation sker gällande detta. 
Med tanke på att livsmedelsbutiker inte vill skänka livsmedel som har passerat bäst före-
datum trots att varorna i praktiken kan konsumeras efter detta datum, säger många 
respondenter att de tvingas kassera denna mat. Detta eftersom ingen livsmedelsbutik vill ta 
på sig ansvaret att någon blir sjuk av livsmedel som trots allt hade kunnat doneras. 
Respondenterna förtydligar även att dessa befintliga lagstiftningar gällande 
livsmedelssäkerhet handlar om vem som bär ansvaret ifall någon mot förmodan skulle bli 
sjuk av ett livsmedel, där intervjupersonerna då menar att det är enklare att inte skänka något 
alls. 
 
Några respondenter beskriver även att överbliven mat blir till djurfoder till lokala bönder, 
där en respondent menar att det inte spelar någon roll vem som äter maten, bara den äts upp. 
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Detta kan enligt FAO (2013), Stuart (2009) och Wrigley (2002) anses som moraliskt och 
etiskt inkorrekt eftersom maten istället kan ges till behövande människor i samhället. 
Genom att arbeta med dessa sociala aktiviteter kan livsmedelsbutiker enligt Rodrigues Vaz 
et al. (2013, s. 475) positionera sig som en socialt ansvarsfull aktör, vilket även kan styrkas 
av Drumwright (1994) och Pagell & Wu (2009) som menar att det nu har blivit ett krav från 
samhället att agera ansvarsfullt där verksamheter inte endast ska fokusera på den 
ekonomiska vinsten. 
 
6.1.5	  Livsmedelsbutikers	  ansvar	  mot	  konsumenter	  
Enligt Elander (2016, s. 4) är det konsumenter som står för den största delen av matsvinnet 
som genereras i livsmedelskedjan. Samtliga respondenter är eniga om att det främst är 
konsumenters okunskap om livsmedels förvaringsmöjligheter som ger upphov till dessa 
stora mängder matsvinn i hushållen. Här menar respondenterna fortsättningsvis att 
konsumenterna endast utgår från bäst-före-datum när de köper livsmedel, istället för att 
faktiskt lukta och smaka på matvaran. I linje med detta menar även majoriteten av 
intervjupersonerna att de känner ansvar för mängden matsvinn som konsumenter genererar 
i det egna hushållet. En respondent menar att det är livsmedelsbutikers försäljning av 
storpack till förmånligt pris som är en bidragande faktor till hushållens matsvinn, eftersom 
konsumenterna då handlar mer än de egentligen behöver. Detta kan styrkas av 
Naturvårdsverket (2013, s. 20) som menar att dessa kampanjer påverkar mängden svinn 
som uppstår, eftersom kunder köper mer än vad som hinner ätas upp. I linje med detta 
påstående menar Li et al. (2014, s. 1) att det är en utmaning för livsmedelsbutiker att bidra 
till att minimera konsumenters matsvinn samtidigt som butiken vill generera god 
omsättning. Trots att två respondenter inte anser att det har ansvar för hur stor andel 
livsmedel som kasseras i hushållen, arbetar samtliga respondenter aktivt med att skapa goda 
förutsättningar för konsumenter genom att erbjuda rimliga datummärkningar i butik och rätt 
storlek på förpackningarna som säljs.  
 
Pagell & Wu (2009, s. 38) har tidigare diskuterat relationen mellan aktörerna i den hållbara 
livsmedelskedjan, där samtliga parter med fördel ska dela med sig utav kunskap och 
information mellan varandra. Dubey et al. (2017, s. 1122) styrker detta genom att om en 
hållbar livsmedelskedja inte arbetar mot gemensamma mål kan det istället gynna den 
enskilda aktören och därmed inte hela kedjan. Detta kan även fastställas av samtliga 
respondenter som vittnar om att de aktivt arbetar med att minska matsvinnet i 
livsmedelsbutikerna, men att denna kunskap och målbild inte verkar spegla konsumenternas 
beteende i slutet av kedjan. Respondenterna menar i linje med detta att konsumenter inte 
har tillräcklig vetskap om hur livsmedelsbutiker arbetar med hållbarhetsrelaterade 
aktiviteter, som att bland annat minska svinnet. Trots detta menar en respondent att minskat 
matsvinn i livsmedelsbutiker direkt medför ett positivt ekonomiskt resultat, vilket gör att 
butiken i fråga kan sänka priser på varor ut mot kund för att i sin tur kunna öka försäljningen. 
Detta motsäger inte endast en annan intervjuperson som menar att låga priser i sin tur bidrar 
till ökat matsvinn i hushållen, eftersom konsumenter då kan triggas att handla mer och 
därmed inte hinner konsumera all mat innan den blir undermålig och måste kasseras. Det 
motsäger även Ahi & Seracy (2013) och Pagell & Wu (2009) som menar att detta innefattar 
ett beteende som motsätter sig det faktum att livsmedelskedjan som helhet ska arbeta 
tillsammans för att minska det matsvinn som uppstår. 
 
6.1.6	  Konkurrensfördelar	  med	  att	  arbeta	  med	  hållbarhet	  
I linje med Pagell & Wu (2009, s. 38) menar nästintill alla respondenter att det finns 
konkurrensfördelar att arbeta med hållbarhetsrelaterade aktiviteter, men där en respondent 
menar att livsmedelsbutiker överskattar konkurrensfördelarna med att arbeta med 
hållbarhet. Fortsättningsvis menar Pagell & Wu (2009, s. 38) att företag idag fokuserar på 
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att agera utifrån mer hållbara dimensioner än sina konkurrenter, vilket då kan styrkas av 
majoriteten av respondenterna. Detta för att det enligt en respondent är mindre effektivt att 
som livsmedelsbutik nu konkurrera med priser. Samtidigt anser tre respondenter att 
livsmedelsbutiker i dagens samhället måste arbeta med hållbara val för att överhuvudtaget 
överleva på marknaden, vilket enligt intervjupersonerna kan innefatta bland annat 
certifieringar, källsortering och miljövänliga transporter. Detta kan styrkas av Ashby et al. 
(2018) och Samaranayake (2005) som menar att om verksamheter inte arbetar utefter 
standarder som marknaden bestämmer eller som den hållbara livsmedelskedjan fastställer, 
kan aktörer bli utbytta som inte rättar sig efter dessa standarder. Att använda hållbarhet som 
ett konkurrensmedel är därför fördelaktigt och även en investering till framtiden, där en del 
av respondenterna belyser det faktum att den yngre generationen som nu växer upp besitter 
mer kunskap om hållbarhetsrelaterade aktiviteter och kännedom om hur företag kan bli mer 
medvetna om sin situation gällande detta område. 
 
6.1.7	  Dagligvaruhandelns	  hållbara	  utveckling	  	  
Samtliga respondenter anser att dagligvaruhandeln går emot en mer hållbar framtid. 
Samtidigt menar Li et al. (2014, s. 5) att omvandlingen från en generell livsmedelskedja till 
en hållbar livsmedelskedja innebär en stor utmaning, eftersom samtliga aktörer inom kedjan 
bör vara redo att arbeta med hållbarhetsfrågor, som i detta fall innefattar att minimera 
matsvinnet. Majoriteten av respondenterna menar fortsättningsvis att kunder nu är villiga 
att betala mer för varor som är miljömässigt hållbart producerade jämfört med tidigare, 
vilket styrks av Europakommissionen (2016) som menar att livsmedelssystemet har blivit 
mer efterfrågedriven. Några respondenter berättar också att det är större antal anställda inom 
livsmedelsbutikerna som visar intresse för detta hållbarhetsarbete. Tidigare var det främst 
ledningens initiativ att livsmedelsbutiken i fråga skulle arbeta med hållbarhetsfrågor. Detta 
kan styrkas av Daugherty et al. (2001, s. 107) som menar att det nu krävs att samtliga 
anställda, både ledningen och övriga medarbetare, är aktiva i denna förändringsprocess och 
strävar mot gemensamma hållbarhetsmål. Denna utveckling kan bland annat tyckas komma 
från det faktum att samtliga respondenter i studien beskriver att de för statistik gällande det 
matsvinn som genereras. Detta gör det möjligt för butikerna att identifiera varifrån och 
varför svinnet uppstår, för att sedan aktivt kunna angripa problemet från roten. Utvecklingen 
ligger också i att efterfrågan tyder på att hela livsmedelskedjan ska agera hållbart och inte 
endast livsmedelsbutiker. Sammantaget ser alla respondenter en fortsatt utveckling i att 
arbeta med hållbarhet och att det kommer fortsätta bli en väsentlig del av livsmedelsbutikers 
framtida arbete.  
 
6.2	  Returlogistik	  
En livsmedelskedja skiljer sig, som tidigare nämnt, från en generell försörjningskedja 
baserat på det faktum att livsmedelskedjans avslutande aktivitet innefattar avfallshantering 
(Agrawal et al., 2015; Naturvårdsverket, 2013; Tibben-Lembke & Rogers, 2002). 
Livsmedelskedjan består därmed av aktiviteter som visar på ett enkelriktat varuflöde, från 
råvara, till slutkund och till sist avfallshantering, som i dagsläget används på ett mycket 
effektivt och sofistikerat sätt av livsmedelsaktörer (Bernon & Cullen, 2007, s. 41). På grund 
av detta menar Bernon & Cullen (2007) och Nuss et al. (2015) att mindre fokus har lagts på 
returflöden i livsmedelskedjan, vilket betyder att denna process inte är lika integrerad i 
organisationers dagliga verksamhet. Trots detta har returlogistik nu blivit ett alltmer 
uppskattat arbetssätt som en del i deras hållbarhetsarbete (Agrawal et al., 2016; Govindan 
et al., 2015; Rubio et al., 2008). I linje med detta menar majoriteten av studiens respondenter 
att deras hållbarhetsarbete inom respektive livsmedelsbutik har växt fram för att bli en 
naturlig del av deras strategiska hållbarhetsfokus, där samtliga intervjupersoner vittnar om 
att de på olika sätt återvinner, återanvänder och skänker bort överbliven mat. Detta visar 
med andra ord på att livsmedelsbutikerna arbetar med olika aktiviteter relaterat till 
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returlogistik, men att nio av tio respondenter trots detta vittnar om att de inte vet vad termen 
returlogistik innebär. Respondenternas svar kan styrkas av Rogers & Tibben-Lembke 
(1998, s. 33) som menar att bristfällig kunskap om returlogistikens innebörd kan leda till att 
dessa aktiviteter inte ses som relevanta. Trots okunskapen om returlogistik som begrepp, 
verkar samtliga respondenter eniga om att de arbetar och måste fortsätta arbeta med dessa 
aktiviteter i slutet av livsmedelskedjan för att kunna bidra till ett ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt hållbart samhälle. En hållbar livsmedelskedja är således grunden till en 
välfungerande returlogistik. 
 
6.2.1	  Returhantering	  från	  livsmedelsbutiker	  
Returlogistikens centrala aktiviteter handlar enligt Agrawal et al. (2015, s. 77) om att 
reparera, återanvända, återskapa, återvinna eller kassera en vara. Innan dessa returprocesser 
kan påbörjas måste den returnerade varan utvärderas för att se om den kan accepteras som 
en retur eller inte. Blir svaret ja kan produkten därefter samlas in (Agrawal et al., 2015, s. 
77). Som en första del i returlogistikens process kan det därför enligt Agrawal et al. (2015) 
och Rogers & Tibben-Lembke (1998) skiljas på om en vara returneras från återförsäljaren 
själv eller från en slutkonsument. Här menar samtliga respondenter, bortsett från en 
intervjuperson, att returhanteringen tillbaka till deras egna leverantörer i livsmedelskedjan 
sker på liknande sätt. Livsmedel som ska reklameras eller på annat sätt skickas tillbaka till 
koncernens redan förutbestämda leverantörsbas sker med hjälp av ett datoriserat och 
standardiserat system, där organisationens interna distributörer hämtar upp varorna. Detta 
motsäger Ravi & Shankar (2005, s. 1012) som menar att företag som inte besitter den 
expertis som krävs för att genomföra en effektiv returlogistik, anlitar tredjepartslogistiker 
som då utför aktiviteter som är associerade med den organisationens returlogistik. Trots att 
respondenterna berättar att de äger fristående livsmedelsbutiker, menar samtliga 
intervjupersoner att butikerna i fråga inte behöver anlita tredjepartslogistiker att utföra dessa 
typer av returer då koncernen har ett utbrett logistiknätverk som sköter detta centralt. Utöver 
detta menar en respondent att livsmedel inte alltid kan returneras på grund av bland annat 
utgånget datum, utan då räcker det med att kassera dessa matvaror i butiken. De 
respondenter som däremot erbjuder ett bredare sortiment från externa leverantörer menar 
att de själva ansvarar för att hitta en returpolicy som passar båda parter, där den mest 
förekommande åtgärden bland respondenterna trots allt är att kassera livsmedel direkt i 
butiken. Detta menar respondenterna främst är på grund av att det generellt låga värdet på 
livsmedel som ska returneras inte rättfärdigar den ekonomiska kostnad som transporten 
tillbaka till den externa leverantören innebär.  
 
6.2.2	  Returhantering	  från	  kunder	  
Vad gäller kunders returhantering menar samtliga respondenter att det måste skiljas på om 
det handlar om kolonialvaror, som exempelvis pasta och socker, eller färskvaror, där kylda 
och frysta livsmedel ligger i fokus. Denna kategorisering är väsentlig eftersom det finns 
lagstiftningar för hur kylda och frysta livsmedel får hanteras genom livsmedelskedjan. Detta 
kan styrkas av Svensk Dagligvaruhandel (2016, s. 6) som påpekar att det är 
Europaparlamentets och Europarådets förordningar och direktiv som bland annat skapar 
denna livsmedelslagstiftning. Trots att respondenterna inte tar upp denna 
livsmedelslagstiftning gällande returhanteringen tillbaka till deras egna leverantörer som 
ovan nämnt, förtydligar Svensk Dagligvaruhandel (2016, s. 6) att lagstiftningens syfte är att 
skapa och behålla en strikt livsmedelssäkerhet genom hela livsmedelskedjan. Vare sig en 
retur tas emot från en kund eller en butik, finns det således krav enligt Svensk 
Dagligvaruhandel (2016, s. 7) på att varje enskild aktör som bedriver livsmedelsverksamhet 
ska kontrollera produkttemperaturen när en vara tas emot, oavsett från vem. Här menar dock 
respondenterna att returer gällande kolonialvaror inte går under någon specifik lagstiftning. 
Samtliga respondenter berättar att kunder får returnera koloniala livsmedel oavsett orsak 
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och även bli ekonomiskt kompenserade för detta, främst på grund av dess materiella 
karaktär som inte kräver samma uppsikt i temperaturförändringar som kyl- och frysvaror. 
Vad gäller dessa färskvaror menar därmed samtliga intervjupersoner att kylkedjan måste tas 
i beaktning, vilket enligt Svensk Dagligvaruhandel (2016, s. 9) är viktigt då avbrott i kyl- 
och fryskedjan inte bara påverkar kvalitén på livsmedel som levereras, utan även säkerheten 
att konsumera livsmedlet. Här menar hälften av respondenterna att de inte tar tillbaka kyl- 
och frysvaror på grund av felköp från konsumentens sida då de inte kan säkerställa att 
kylkedjan hållits, men att returer till följd av kvalitetsbrister av ett livsmedel i kylkedjan 
alltid accepteras. Andra hälften tar tillbaka returer av färskvaror oavsett orsak på grund av 
servicen de vill erbjuda kunderna och de låga kostnaderna associerade med att kompensera 
kunden. Trots varierande skillnader i mottagandet av returer gällande kylda och frysta 
livsmedel, vittnar samtliga respondenter om att deras policy gällande dessa färskvaror är 
mer sträng än för kolonialvaror, beträffande hur butiken tar hand om livsmedlet efter att det 
returnerats från kunden. Här menar alla intervjupersoner att returnerade kyl- och frysvaror 
kasseras direkt i butiken eftersom att livsmedelsbutikerna inte kan garantera att kylkedjan 
har hållits av kunden.  
 
Trots att respondenterna vittnar om skillnader gällande returer för olika livsmedelsgrupper, 
är den övervägande andelen intervjupersoner eniga om att livsmedelsbutikers returpolicy är 
mer liberala än returer från andra branscher. Detta kan dock enligt Rogers & Tibben-
Lembke (1998, s. 44) leda till att kunder utnyttjar livsmedelsbutikers liberala returpolicy till 
den grad att det inte blir ekonomiskt lönsamt för företag att hantera dessa returer. Samtliga 
respondenter motsätter sig dock detta påstående och menar att denna ekonomiska 
kompensation inte innebär några större kostnader för respektive livsmedelsbutik på grund 
av livsmedels relativt låga prisklass. Majoriteten menar därmed att det är bättre att 
kompensera oavsett returorsak för att göra kunden nöjd. Fortsättningsvis berättar 
respondenterna att andelen returer från kunder är mycket låg, vilket motsäger Guintini & 
Andel (1995) och van Hoek (1999) som argumenterar för att andelen returer ökar i många 
branscher. Utifrån respondenternas enhetliga svar verkar emellertid inte detta vara fallet 
inom dagligvaruhandeln.  
 
6.2.3	  Returlogistikens	  inledande	  aktiviteter	  	  
Den identifierade liberala returpolicyn som majoriteten av respondenterna vittnar om, 
innebär att aktiviteten produktsförvärv, som enligt Rogers & Tibben-Lembke (1998, s. 12) 
betyder att en vara tas emot av återförsäljaren för att sedan utvärdera dess möjlighet att 
returneras, inte används av livsmedelsbutiker i samma utsträckning jämfört med andra 
branscher. Nästintill alla respondenter beskriver istället att de direkt accepterar och samlar 
in returnerade livsmedel från kunder, vilket enligt Fleischmann et al. (2000, s. 657) är det 
andra steget i den generella returlogistikprocessen. Efter denna insamling menar 
respondenterna att det är livsmedlets materiella karaktär som avgör om varan måste 
inspekteras och sorteras, eller om aktiviteten disposition kan tillämpas direkt. Vad gäller 
kolonialvaror berättar endast två respondenter vad som sker med varan efter kundens 
returnering. En respondent förklarar att torrvaror kasseras direkt i butiken då de inte kan 
garantera att kunden har förvarat livsmedlet på rätt sätt. Den andra intervjupersonen menar 
däremot att de säljer varan igen om det rör sig om ett vanligt byte eller felköp, annars 
kasseras den. Detta kan likställas med Fleischmann et al. (2000, s. 657) som menar att 
aktiviteten inspektion och sortering fastställer om och på vilket sätt en vara kan fortsätta 
säljas när den returnerats och hur varan exempelvis ska sorteras. I det här fallet menar 
respondenten att kolonialvaran inspekteras för att sedan besluta om produkten fortfarande 
är ämnad för mänsklig konsumtion och kan ställas tillbaka i butikshyllorna för försäljning 
eller inte. Därefter kommer steget med disposition som enligt Agrawal et al. (2015, s. 77) 
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handlar om vilka slutprocesser den returnerade produkten ska genomgå för att utnyttja dess 
kvarvarande resurser på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt.  
 
Vad gäller färskvaror som är en del av kylkedjan, säger samtliga respondenter att de kasserar 
dessa kundreturer direkt i butiken, vilket gör att steget beträffande inspektion och sortering 
förbises gällande denna typ av kyl- och frysvaror. Till skillnad från kolonialvarornas 
naturliga steg från insamling, till inspektion och sortering fram till disposition, motsäger 
respondenternas svar angående kylvarorna den generella returlogistikmodellen beskriven 
av Fleischmann et al. (2000, s. 657). Istället för att utvärdera den returnerade färskvarans 
möjlighet att återigen säljas, som innefattar steget inspektion och sortering, leder 
respondenternas enhetliga svar till att steget disposition tillämpas direkt efter att kylvaran 
har samlats in. Som en följd av de livsmedel som returneras från kunder, vare sig det handlar 
om kolonial- eller färskvaror, beskriver samtliga respondenter att den efterföljande 
livsmedelshanteringen av returerna kan ske på olika sätt beroende på vilken livsmedelsbutik 
det handlar om. Respondenterna menar således att de livsmedelsreturer som inte kan säljas 
åter i butiken klassas som matsvinn, vilket betyder att detta svinn räknas som en del av det 
totala matsvinnet som uppstår i livsmedelsbutikerna. Det är med andra ord 
livsmedelsbutikernas beslut om vilket steg inom returlogistiken detta totala matsvinn ska 
genomgå för att försäkra sig om att de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna 
uppnås på bästa möjliga sätt.  
 
6.2.4	  Returlogistikens	  centrala	  delar	  	  
Enligt den generella returlogistikmodellen tas det, efter aktiviteten disposition, beslut om 
varan ska repareras, återanvändas, återskapas, återvinnas eller kasseras (Agrawal et al., 
2015, s. 77). För att därmed fastställa vilken central aktivitet som är mest lämpad för 
livsmedelsbutikerna att använda sig av gällande matsvinnet som uppstår, menar 
respondenterna som tidigare nämnt, att det måste skiljas på kolonialvaror och färskvaror 
samt utvärderas huruvida den överflödiga maten är ämnad för mänsklig konsumtion eller 
inte. Här påpekar samtliga intervjupersoner att livsmedel som har passerat bäst-före-datum 
inte går att sälja, där även Papargyropoulou et al. (2014, s. 110) styrker det faktum att 
livsmedel endast kan konsumeras inom en given tidsperiod eftersom övergången från fullt 
ätbara livsmedel till matsvinn är väldigt subtil. Därför gäller det enligt respondenterna, i 
enlighet med Papargyropoulou et al. (2014, s. 110), att ta hänsyn till livsmedels materiella 
karaktär, där mat har begränsad hållbarhet och enklare bryts ned jämfört med andra material, 
som exempelvis glas och plast.  
 
På grund av livsmedels ömtåliga natur menar även samtliga respondenter, bortsett från en, 
att deras lager av främst färskvaror, som bland annat frukt och grönt, måste omsättas mer 
ofta än vad andra branschers lager kräver. Detta kan även styrkas av Rogers & Tibben-
Lembke (1998, s. 16) som menar att livsmedelsbutiker måste byta ut lagret mer frekvent för 
att upprätthålla konsumentens förväntade standard på varorna. I linje med detta menar även 
intervjupersonerna att konsumenter sällan köper frukt och grönt som endast fått en mindre 
fläck på sig, främst på grund av de höga kvalitetsstandarder som förväntas från kunderna. 
Detta betyder enligt FAO (2015) att varor som är fullt ätbara endast slängs på grund av dess 
utseende, vilket enligt Scholz et al. (2015, s. 57) innebär att kvalitén på maten som slängs 
ofta är väldigt hög. Inte oförväntat medför detta att färskvaror som frukt och grönt är den 
största källan till matsvinn i respondenternas respektive livsmedelsbutiker. Trots detta 
vittnar intervjupersonerna fortsättningsvis om att färskvaror i allmänhet, där bland annat 
charkprodukter, mejerivaror och bröd är inkluderat, till stor del bidrar till det matsvinn som 
genereras i butikerna. Livsmedelsbutiker kan då med detta som grund, lättare bestämma 
vilka centrala aktiviteter inom returlogistiken som ska tillämpas för den mat som dels 
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klassas som matsvinn, och den mat som dels blir överflödig men som fortfarande är ämnad 
för mänsklig konsumtion.  
 
Enligt Thierry et al. (1995, s. 118) är det första steget i den generella returlogistikmodellen 
att reparera en redan använd vara. Huruvida detta steg kan tillämpas inom 
dagligvaruhandeln kan däremot ifrågasättas, eftersom ingen av respondenterna i studien 
bekräftar att de på något sätt tar emot redan utnyttjade livsmedel för att genomgå en 
reparation eller modifikation. Vad gäller återanvändning menar Agrawal et al. (2016), 
Fleischmann et al. (2000) och Thierry et al. (1995) att syftet är att förbättra en varas kvalitet 
och förlänga dess livslängd, vilket även detta kan kritiseras i dagligvaruhandelns kontext. 
En respondent nämner däremot att butiken har som rutin att ställa tillbaka returnerade 
kolonialvaror i hyllan så länge utgånget datum inte har passerat, vilket är den process som 
närmast kan likställas med att återanvända ett livsmedel utifrån denna modell. Till följd av 
detta menar då Agrawal et al. (2016) och Fleischmann et al. (2000) att detta kan ses som 
ekonomiskt försvarbart med tanke på de resurser som återanvänds. Det kan även hävdas att 
livslängden förlängs eftersom livsmedlet är åter till försäljning, men baserat på påståendet 
att varans kvalitet förbättras kan respondenternas svar inte rättfärdiga detta steg inom 
returlogistiken. Fortsättningsvis beskriver Thierry et al. (1995, s. 119) att den tredje 
aktiviteten innebär återskapande av en produkt. Här ingår bland annat nedmontering för att 
ersätta varan med nya komponenter, där livsmedels materiella karaktär inte heller 
rättfärdigar denna typ av returlogistikprocess. Ingen respondent vittnar om att de under 
några omständigheter plockat isär eller inspekterat ett livsmedel med syfte att återskapa 
varan för att sedan sälja den som ny.   
 
Samtliga respondenter beskriver dock att de på ett eller annat sätt använder sig av 
återvinning både gällande livsmedel som returnerats och livsmedel som blivit till matsvinn 
i butiken. Detta kan rättfärdigas av Thierry et al. (1995, s. 120) som beskriver att återvinning 
innebär att en vara monteras ned till mindre beståndsdelar som i sin tur sorteras i tydliga 
kategorier motsvarande materialet som samlas in. I linje med detta berättar alla respondenter 
att de källsorterar och återvinner tillhörande kartong- och metallförpackningar och övrigt 
emballage som uppstår till följd av de livsmedel som köps in, oavsett omsättning eller 
etableringsår av butiken. Vidare berättar hälften av respondenterna att de använder sig av 
en BioSimplex, som enligt Suez (u.å) innebär att denna anordning förhindrar matsvinn från 
att förbrännas genom att istället utnyttja den kvarvarande energin från livsmedelsbutikers 
svinn till biogasproduktion. Enligt Fleischmann et al. (2000, s. 663) kräver dock denna typ 
av returlogistikaktivitet i många fall omfattande investeringar på grund av krav på avancerad 
teknisk utrustning, där det även krävs att volymerna är tillräckligt stora om värdet på den 
återvunna varan är låg. Detta för att göra denna process ekonomiskt försvarbar.  
 
I motsats till dessa påståenden hävdar några respondenter som använder sig av en 
BioSimplex, att denna container däremot inte ställer krav på stora ekonomiska investeringar 
eftersom det är en hyreslösning. Dessa respondenter understryker dock det faktum att de 
som livsmedelsbutik fortfarande måste betala för tjänsten, men att tiden och pengarna de 
istället skulle lagt på att själva hantera det genererade matsvinnet, nu kan överlåtas till en 
verksamhet som kan använda sin expertis för att utnyttja matsvinnets kvarvarande resurser 
maximalt. Detta kan styrkas av Bernon & Cullen (2007) och Ravi & Shankar (2005) som 
inflikar att verksamheter outsourcar vissa aktiviteter och anlitar tredjepartslogistiker 
eftersom de inte själva besitter tillräcklig kunskap för att på ett effektivt sätt återvinna en 
produkt. Till följd av detta menar även Suez (u.å) att denna BioSimplex-lösning bidrar till 
att sänka livsmedelsbutikers kostnader med upp till 20 % genom minskade 
hanteringskostnader av matsvinnet, vilket respondenterna understryker rättfärdigar det 
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faktum att denna anordning inte medför någon stor ekonomisk investering, som däremot 
Fleischmann et al. (2000, s. 663) hävdar.  
 
Resterande respondenter som inte använder sig av en BioSimplex berättar istället att de 
sorterar det genererade matsvinnet i specifika matavfallskärl, förutom en intervjuperson 
som menar att allt deras matsvinn slängs i sopkärl för brännbart. Detta kan tyckas ha en 
koppling till att butiken är nyetablerad på marknaden och i dagsläget inte har de ekonomiska 
förutsättningarna att förfoga över kärl till varje enskild produktgrupp. Detta kan dock 
motsägas av de respondenter som innehar BioSimplex-lösningen då de hävdar att denna 
anordning inte bidrar till en direkt omfattande investering, som tidigare nämnt. Med andra 
ord kan den nyetablerade butiken tyckas uppleva att de inte haft tid till att inrätta hållbara 
lösningar för varje produktgrupp, eftersom det ekonomiska motivet inte verkar rättfärdiga 
det som andra respondenter menar. Fortsättningsvis vittnar ett fåtal intervjupersoner att det 
bröd som blir över efter dagens verksamhet hämtas upp och bland annat omvandlas till 
etanol, där även några respondenter vittnar om att de ger bort överbliven mat som sedan blir 
till djurfoder. Sammantaget visar respondenterna att de på olika sätt återvinner matsvinnet 
och att det för många inte visar sig vara en ekonomisk barriär att på bästa sätt använda sig 
av denna returlogistikaktivitet.  
 
Det sista steget handlar om att kassera en vara. Enligt Fleischmann et al. (2000, s. 657) kan 
en vara behöva kasseras om den inte kan återanvändas på grund av teknologiska eller 
ekonomiska skäl. Denna aktivitet menar Fleischmann et al. (2000, s. 658) kan appliceras på 
produkter som kräver omfattande reparationer, som exempelvis elektronikprodukter, vilket 
gör att livsmedel med dess ömtåliga karaktär inte genomgår detta steg i den generella 
returlogistikmodellen. Trots detta hävdar Fleischmann et al. (2000, s. 658) fortsättningsvis 
att denna aktivitet även innefattar varor som inte kan säljas på grund av utgånget datum, 
vilket däremot är jämförbart med dagligvaruhandeln. Om en vara till slut kasseras kan det 
enligt Fleischmann et al. (2000) och Rogers & Tibben-Lembke (1998) ske via förbränning 
eller att produkten skickas till en andrahandsmarknad, som exempelvis överskottsbolag. 
Enligt majoriteten av respondenternas redogörelser verkar däremot inte förbränning 
användas som en utbredd aktivitet. Detta kan även styrkas av en respondent som menar att 
deras BioSimplex-lösning används utifrån det syfte att matsvinnets kvarvarande resurser 
kan utnyttjas utifrån ett mer miljövänligt perspektiv, än att istället förbrännas som innebär 
att de resterande resurserna helt går förlorade. Fortsättningsvis redogör respondenterna för 
att överbliven mat som fortfarande är ämnad för mänsklig konsumtion inte tas om hand 
genom sekundära marknader, vilket motsätter det Fleischmann et al. (2000) och Rogers & 
Tibben-Lembke (1998) hävdar ovan.  
 
Sammantaget bekräftar respondenternas resultat att de tre första aktiviteterna inom den 
generella returlogistikmodellen, nämligen reparera, återanvända och återskapa, inte visar 
sig direkt applicerbara utifrån dagligvaruhandelns förutsättningar, men att aktiviteterna 
återvinna och kassera däremot kan appliceras. Trots detta verkar inte kassering av livsmedel 
vara utbrett fenomen bland respondenterna, då majoriteten vittnar om att de istället på olika 
sätt återvinner, återanvänder eller donerar mat till välgörenhet innan livsmedel har passerat 
utgångsdatum. Har livsmedel däremot passerat bäst-före-datum, hävdar respondenterna att 
de aktivt arbetar med att hitta orsaken till hur och varför den mängden matsvinn uppstår. 
Här menar intervjupersonerna att de jobbar med förebyggande åtgärder för att minska det 
genererade matsvinnet. Detta är dels för att reducerat svinn direkt bidrar till ekonomiska 
fördelar för butikerna, men även för att majoriteten av respondenterna menar att de 
miljömässiga och sociala fördelarna med att slänga mindre mat är det som främst driver 
butikerna att aktivt uppmärksamma detta ämne.  
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6.3	  Returlogistik	  inom	  dagligvaruhandeln	  
Hittills har returlogistikmodellen, hämtad från Agrawal et al. (2015, s. 77) analyserats 
utifrån respondenternas svar som finns sammanställt i tabell 3. Detta för att identifiera de 
hållbarhetsaktiviteter som ligger till grund för denna generella returlogistikmodell, vilket 
har presenterats i avsnittet innan, men även de aktiviteter som inte visar sig tillämpningsbara 
inom den kontexten. Med detta som grund kan det som tidigare nämnt konstateras att 
majoriteten av aktiviteterna från denna returlogistikmodell inte är applicerbar för 
livsmedelsbutikers praktiska arbete gällande matsvinnet som genereras. Eftersom 
livsmedelsbranschen enligt Svensk Dagligvaruhandel (2016, s. 6) bland annat präglas av 
strikta livsmedelslagstiftningar för att garantera livsmedels kvalité och säkerhet, kan det 
därmed fastställas att det krävs en returlogistikmodell som beaktar dessa omständigheter 
som dagligvaruhandeln kännetecknas av.  
 
För att därmed möjliggöra en returlogistikmodell som mer naturligt kan tillämpas inom 
dagligvaruhandeln har matavfallshierarkin använts som presenterats under avsnitt 3.4.2, 
som är hämtad från Papargyropoulou et al. (2014, s. 113). Denna hierarki ligger till grund 
för att tydliggöra hur livsmedelsbutiker kan utnyttja livsmedel och det genererade 
matsvinnets kvarvarande resurser för att bidra med ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbara fördelar. Denna matavfallshierarki består enligt Papargyropoulou et al. (2014, s. 
113) av förebyggande åtgärder, att återanvända, återvinna, återskapa och slutligen kassera 
matsvinnet som genereras i slutet av livsmedelskedjan. Dessa benämningar, bortsett från 
förebyggande åtgärder, kan tyckas likna de aktiviteter som består av Agrawal et al. (2015, 
s. 77) generella returlogistikmodell, men skillnaden är att matavfallshierarkin tar hänsyn till 
livsmedels materiella karaktär som under studiens gång har framhävts som en väsentlig del 
av livsmedelskedjan.  
 
Som tidigare nämnt innefattar definitionen returlogistik att samla ihop redan utnyttjade 
produkter där syftet är att utföra den aktivitet inom returlogistikmodellen som maximerar 
produktens kvarvarande resurser (Agrawal et al., 2015, s. 76). Med utgångspunkt från 
matavfallshierarkin kan därför aktiviteterna återanvända, återvinna, återskapa och kassera 
klassas som steg inom returlogistiken precis som den generella modellen visar på, men nu 
utifrån dagligvaruhandelns förutsättningar. Det steg inom matavfallshierarkin som däremot 
inte är en del av Agrawal et al. (2015, s. 76) definition av returlogistik är förebyggande 
åtgärder. På grund av detta kommer denna aktivitet inte vara en del av de centrala stegen i 
dagligvaruhandelns returlogistikmodell. Eftersom dessa förebyggande åtgärder däremot 
visar sig vara en väsentlig del av respondenternas arbete att reducera det matsvinn som 
uppstår i livsmedelsbutikerna, kommer detta inkluderas som en separat aktivitet genom 
livsmedelskedjans enkelriktade flöde, vilken nu kommer förklaras med ingående.  
 
6.3.1	  Dagligvaruhandelns	  förebyggande	  åtgärder	  avseende	  matsvinn	  
Enligt Papargyropoulou et al. (2014, s. 113) kan dessa förebyggande åtgärder innebära 
förbättring av datummärkning och teknologisk utveckling gällande förpackning av 
livsmedel. I likhet med detta påpekar somliga intervjupersoner att livsmedelsindustrin i stort 
kan bli bättre på att förlänga datummärkningen av livsmedel. Detta eftersom branschen 
sätter en säkerhetsmarginal gällande bäst-före-datum som respondenterna menar är för stor, 
vilket gör att livsmedel i själva verket håller sig fräscha längre än vad datummärkningen 
antyder. Respondenterna menar därmed att livsmedel som är fullt ätbara trots att bäst-före-
datum har passerat måste svinnas. Dessa intervjupersoner är eniga om att det därmed krävs 
att hela livsmedelsindustrin samarbetar om det ska ske förändringar gällande förlängda 
datummärkningar, men att problemet ligger i vilken aktör som ska ta ansvar och framför 
allt vilja ta ansvar för detta. Med detta som grund är således de två förebyggande 
svinnåtgärderna som Papargyropoulou et al. (2014, s. 113) redogör för, inte något som 
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livsmedelsbutikerna själva kan påverka i någon större utsträckning, eftersom det styrs av 
strikta livsmedelslagstiftningar som kräver att en hel industri ändrar inställning gällande 
datummärkningar. Dock påpekar en respondent att förpackningsindustrin gällande kött, fisk 
och fågel har skapat förpackningar med längre bäst-före-datum, vilket personen menar är 
ett steg i rätt riktning mot att förebygga onödigt matsvinn.  
 
Fortsättningsvis vittnar samtliga respondenter om ytterligare förebyggande åtgärder 
gällande matsvinn som den ursprungliga matavfallshierarkin av Papargyropoulou et al. 
(2014, s. 113) inte tar i beaktning. Här redogör samtliga respondenter för att de reducerar 
priset på livsmedel som närmar sig bäst-före-datum. Trots att intervjupersonerna säger att 
detta inte är den mest gynnsamma åtgärden ur ett ekonomiskt perspektiv jämfört med att 
sälja ut livsmedel till ordinarie pris, är rabatterade livsmedel mer fördelaktigt ur 
miljösynpunkt än att direkt svinna livsmedel som närmar sig utgånget datum. Detta är i linje 
med Eriksson & Strid (2013, s. 29) som menar att det oftast är mer ekonomiskt fördelaktigt 
för livsmedelsbutiker att angripa problemet vid roten genom att ser över inköpsrutinerna, 
än att istället tvingas reducera priser på varor. Detta kan styrkas av respondenterna där åtta 
av tio berättar att den mest effektiva förebyggande åtgärden innebär att se över butikens 
inköpsprocess. Trots att parametrar som bland annat säsong, kampanjer och väderlekar 
påverkar precisionen av inköpen, upplever respondenterna att detta initiativ direkt påverkar 
nivån av matsvinn positivt. Här framhäver samtliga intervjupersoner det faktum att de 
upplevt en stor minskning av svinnet som en direkt följd av dessa förebyggande åtgärder 
som helhet. Enligt Naturvårdsverket (2013, s. 7) finns det därmed stora företagsekonomiska 
vinster med att minska matsvinnet, där även Rytterstedt et al. (2008, s. 13) menar att de 
ekonomiska incitamenten för livsmedelsbutiker i många fall bedöms vara tillräckligt för att 
hålla svinnet på en låg nivå. Detta kan styrkas av respondenterna som öppet säger att dessa 
åtgärder bidrar till direkta ekonomiska fördelar, men majoriteten av intervjupersonerna 
menar trots detta att den miljömässiga vinningen av att reducera matsvinnet också är en stor 
drivkraft, vilket även kan styrkas av Nuss et al. (2015, s. 414-415). Dessa förebyggande 
åtgärder är avslutningsvis ett mycket viktigt steg i livsmedelskedjan för att minska 
matsvinnet i de efterföljande aktiviteterna, vilket även kan konstateras av Papargyropoulou 
et al. (2014, s. 113). 
 
6.3.2	  Returlogistikens	  centrala	  delar	  inom	  dagligvaruhandeln	  
Enligt den generella returlogistikmodellen (se figur 4) tas det efter steget disposition, beslut 
om varan ska repareras, återanvändas, återskapas, återvinnas eller kasseras (Agrawal et al., 
2015, s. 77). Med detta som grund är den första aktiviteten i returlogistikmodellen som nu 
är anpassad till dagligvaruhandelns kontext, återanvändning av livsmedel som då tillämpas 
som en naturlig del efter de förebyggande åtgärderna, istället för reparation som den 
generella modellen visar på (se figur 6 på nästkommande sida).  
 
De livsmedel som butikerna trots allt inte får sålt till följd av det förebyggande arbetet, men 
som fortfarande passar för mänsklig konsumtion, kan då enligt Papargyropoulou et al. 
(2014, s. 113) skänkas till välgörande ändamål. I den generella modellen motsvarar denna 
aktivitet däremot förbättrad kvalité och ökad livslängd på en vara, men eftersom strikta 
livsmedelslagstiftningar kraftigt begränsar livsmedels förutsättningar att modifieras eller 
hanteras felaktigt utifrån de standarder som är uppsatta, kan detta kritiseras i 
dagligvaruhandelns kontext. Därför kan denna aktivitet baserat på den generella 
returlogistikmodellen inte likställas med den som istället visas i figur 6. Fortsättningsvis 
beskriver majoriteten av respondenterna att de på ett eller annat sätt istället skänker 
livsmedel till välgörenhet. Enligt Papargyropoulou et al. (2014, s. 109) blir det allt vanligare 
för livsmedelsbutiker att donera överbliven mat till behövande, men trots detta beskriver 
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flertalet respondenter att de antar andra initiativ utöver detta för att återanvända överbliven 
mat.  
 

 
Figur 6. Framtagen returlogistikmodell med hänsyn till dagligvaruhandelns kontext.  
 
Nästan hälften av respondenterna redogör även för att de utnyttjar livsmedelsbutikens kök 
för att tillaga rätter med livsmedel som inte är i säljbart skick. Detta kan exempelvis handla 
om kantstötta grönsaker eller snart utgångna kylvaror som butikerna lagar färdiga maträtter 
från. Ett fåtal av alla intervjupersoner berättar även att de brukar skicka tillbaka bröd de inte 
får sålt till deras leverantörer, som även Naturvårdsverket (2013, s. 18) hävdar är ett 
förekommande beteende inom dagligvaruhandeln. Trots att Eriksson & Strid (2013, s. 29) 
påpekar att skänka mat till välgörande ändamål är ett effektivt sätt att skapa värde från de 
livsmedel som annars skulle svinnas, är det oftast mer ekonomiskt fördelaktigt för 
livsmedelsbutiker att dels se över inköpsrutinerna som tidigare nämnt, och dels genom att 
utnyttja bland annat färskvaror av nedsatt kvalité för att laga maträtter de sedan kan sälja 
med vinst. Eftersom flertalet respondenter säger att det inte finns någon ekonomisk vinning 
i att skänka till välgörenhet, gör intervjupersonerna det på grund av känslan att vara en 
ansvarsfull medborgare. Trots denna redogörelse verkar hälften av respondenternas 
förebyggande åtgärder baseras utifrån ekonomiska incitament grundat på teorin, men enligt 
intervjupersonernas egen uppfattning utför de aktiviteten återanvändning främst med fokus 
på miljön och sedan på grund av de sociala möjligheterna.  
 
Vad gäller återvinning, som är den andra returlogistikaktiviteten i den framtagna modellen, 
handlar det enligt Papargyropoulou et al. (2014, s. 113) om att överbliven mat som inte är 
ämnad för mänsklig konsumtion återvinns till djurfoder, eller komposteras om det 
förstnämnda inte är ett alternativ. Detta kan styrkas av några respondenter som menar att de 
ger bort överbliven mat som inte kan säljas så att det kan användas som föda till djur. Här 
menar även en respondent att det inte spelar någon större roll vem som äter upp den 
överblivna maten, oavsett om den är oätlig eller inte, bara maten äts upp. Detta kan tyckas 
motsäga vad FAO (2013), Stuart (2009) och Wrigley (2002) menar är moraliskt och etiskt 
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korrekt gällande överbliven mat. De menar att dagens “slit-och-släng”-mentalitet angående 
att slänga fullt ätbar mat kan anses oetiskt då det finns människor i vårt samhälle inte har 
mat för dagen. Trots respondentens påstående, vittnar ändå majoriteten av 
intervjupersonerna som tidigare nämnt i steget återanvändning, att de på olika sätt skänker 
överbliven mat till välgörande ändamål. Vidare visar detta på att aktiviteten återvinning 
skiljer sig från den generella returlogistikmodellen (se figur 4) som istället innefattar 
nedmontering och sortering av olika material, som tidigare framställts. Med figur 4 som 
utgångspunkt visar resultatet från respondenterna att detta innefattar källsortering, där 
BioSimplex spelar en central roll, men att det utifrån den framtagna modellen i figur 6 
handlar om återvinning till främst djurfoder när dagligvaruhandelns förutsättningar har 
tagits i beaktning. Trots att aktiviteten benämns likvärdigt i båda modeller skiljer sig därmed 
innebörden åt beroende på vilken bransch som studeras.  
 
Det tredje steget i dagligvaruhandelns returlogistikmodell handlar enligt Papargyropoulou 
et al. (2014, s. 113) om att utnyttja matsvinnet till att producera energi, nämligen att 
återskapa, via biologisk nedbrytning. Här visar resultatet att den generella 
returlogistikmodellen, där denna aktivitet innefattar ersättning av nya komponenter, inte kan 
appliceras utifrån dagligvaruhandelns förutsättningar på grund av att livsmedels materiella 
karaktär inte heller rättfärdigar denna typ av returlogistikprocess. För att återgå till modellen 
som visas i figur 6, säger över hälften av respondenterna som tidigare nämnt, att de använder 
sig av en BioSimplex som då samlar in matsvinnet som genereras i livsmedelsbutikerna för 
att sedan omvandla detta organiska material till biogas, vilket är i linje med vad 
Papargyropoulou et al. (2014, s. 113) säger. Bortsett från det ekonomiska perspektivet som 
har diskuterats av respondenterna gällande denna anordning, menar däremot majoriteten av 
dessa intervjupersoner att de främst använder BioSimplex utifrån miljösynpunkt. Detta 
skulle kunna vara till följd av att anordningen, som är en hyreslösning, kan möjliggöra för 
fler livsmedelsbutiker att agera miljösmart utan att medföra en stor ekonomisk uppoffring. 
Detta kan styrkas av Suez (u.å) som menar att denna avfallscontainer ger livsmedelsbutiker 
ett ökat värde genom att miljöprofilen förstärks gentemot konkurrenterna, vilket även 
bekräftar det faktum att samtliga respondenter förutom en, anser det konkurrenskraftigt att 
då arbeta med hållbarhet. Vidare menar Suez (u.å) att matsvinnet bearbetas till att få en 
högre volymvikt som även bidrar till att minska transporter, som direkt innebär minskade 
koldioxidutsläpp. Med detta som grund faller det därmed sig naturligt för majoriteten av 
respondenterna att bete sig som en ansvarsfull invånare och aktör för att bidra till ett 
miljömässigt hållbart samhälle. 
 
Det sista steget handlar om att kassera matsvinnet som uppstår, som exempelvis innebär 
förbränning av livsmedel, vilket även är i likhet med den generella modellens innebörd av 
denna aktivitet. Detta görs enligt Papargyropoulou et al. (2014, s. 114) som en sista utväg 
när de andra tre alternativen har tagits i beaktning. Det beror på att denna aktivitet inte kan 
generera något ytterligare värde från matsvinnet, som bland annat aktiviteten 
återanvändning kan. Om matsvinnet till slut förbränns visar det på att resurser som 
egentligen hade kunnat utnyttjas mer effektivt, helt går till spillo. I linje med detta är 
samtliga respondenter eniga om att kassering av livsmedel är det minst fördelaktiga beslutet, 
både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Detta eftersom att matsvinn är 
en direkt ekonomisk förlust för livsmedelsbutiker med tanke på att mat som hade kunnat 
säljas slängs. Samtidigt blir mat som slängs en direkt förlust för utsatta personer i samhället, 
eftersom överbliven mat istället hade kunnat tillgodose hungriga människor. Sist men inte 
minst bidrar matsvinn till att naturens resurser används i onödan, vilket enligt Garnett 
(2013), Hertwich & Peters (2009) och Pretty et al. (2005) utifrån ett globalt perspektiv bidrar 
till exploatering av naturresurser och klimatförändringar. Trots att majoriteten av 
respondenterna i studien inte vet vad begreppet returlogistik innebär, visar däremot 
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livsmedelsbutikerna att de aktivt utnyttjar denna logistikprocess för att skapa en hållbar 
livsmedelskedja där syftet är att minska det matsvinn som uppstår som en del av deras 
dagliga verksamhet.  
 
6.4	  Betydelsen	  av	  returlogistik	  inom	  dagligvaruhandeln	  
För att ytterligare förstå varför och hur dagligvaruhandeln är i behov av den framtagna 
returlogistikmodellen anpassad för dess kontext, är det enligt vår bedömning av stor vikt att 
slutligen visa på hur livsmedelsbutiker kan utnyttja denna process som en strategisk del i 
deras verksamhet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter.  
 
Den nya returlogistikmodellen som är anpassad för dagligvaruhandelns kontext, baseras 
främst på det faktum att uppmärksamma strikta lagar som präglar branschen. Som ett led i 
detta påvisar Nuss et al. (2015, s. 414-415) vikten av att organisationer implementerar 
returlogistik på grund av statliga regleringar, där strikta lagstiftningar gällande 
livsmedelssäkerhet ligger till grund för hela livsmedelsbranschen. Här spelar även 
kylkedjan en väsentlig roll, vilket framkommer från respondenternas uppgifter. De 
beskriver att kylkedjan inte endast måste tas i beaktning från leverantörer till butiker, utan 
även när det kommer till konsumenters avsikter att returnera kyl- och frysvaror och i sin tur 
livsmedelsbutikers slutliga hantering av dessa varor. I motsats till detta hävdar dock Rogers 
& Tibben-Lembke (1998, s. 35) att lagstiftningar upplevs minst utmanade för företag, vilket 
respondenterna i denna studie motsätter sig eftersom deras arbete med returlogistik bygger 
på dessa regleringar samt livsmedels natur och måste beaktas som en mycket viktig del av 
denna process. Detta speglas i figur 6 där två olika produktgrupper har tagits i beaktning 
som visar på betydelsen av livsmedels materiella karaktär. I motsats till detta framhäver 
dock den generella returlogistikmodellen inte relevansen av att skilja på olika 
produktgruppers karaktär, vilket tyder på att dagligvaruhandeln består av en bransch med 
följdriktiga lagkrav och standarder för hur livsmedel får och ska hanteras genom hela 
livsmedelskedjan, därav den nya modellens betydelse för branschen.  
 
Fortsättningsvis menar Ravi & Shankar (2005, s. 1017) att företag som implementerar 
returlogistik i deras dagliga verksamhet även kommer bidra med direkta fördelar gällande 
miljön. Detta kan styrkas av respondenterna som vittnar om att de på olika sätt återanvänder, 
återvinner och återskapar stora mängder av den överblivna maten som annars skulle klassas 
som matsvinn och därmed kasseras, vilket styrker det faktum att returlogistikaktiviteterna i 
den nya modellen utgör en central del av livsmedelsbutikernas hållbarhetsarbete (se figur 
6). Här visar även tabell 3 ur ett övergripande perspektiv vilka aktiviteter som dels ligger 
till grund för livsmedelsbutikers allomfattande hållbarhetsarbete, och dels vilka aktiviteter 
som utgör en central del gällande livsmedelsbutikernas returlogistikaktiviteter.  
 
Rodrigues Vaz et al. (2013, s. 475) menar fortsättningsvis att livsmedelsbutiker, under 
aktiviteten återanvändning, kan positionera sig som en socialt ansvarsfull verksamhet 
genom att skänka överbliven mat till välgörande ändamål. Detta kan styrkas av majoriteten 
av respondenterna som menar att de stundtals donerar mat till behövande, vilket tyder på att 
den sociala aspekten, utöver den miljömässiga, är relativt utbredd bland respondenterna. 
Bortsett från detta är livsmedelsbutikers avgörande och grundläggande syfte enligt Pagell 
& Wu (2009, s. 38) att främst hålla sig ekonomiskt verksamma på marknaden, vilket även 
kan konstateras av samtliga respondenter. Här menar två respondenter att det ekonomiska 
incitamentet är det primära fokuset på grund av dess relativa nyetablering på marknaden där 
de beskriver att de inte besitter de resurser som krävs för att systematiskt arbeta med de 
andra hållbarhetsaspekterna. I motsats till detta beskriver livsmedelsbutiker som varit 
verksamma under en längre period att de redan besitter de grundläggande ekonomiska 
förutsättningarna för att regelbundet kunna arbeta med miljömässiga eller sociala 
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hållbarhetsaspekter. Trots att det i teorin kan förefalla sig relativt enkelt att systematiskt 
arbeta med alla tre hållbarhetsdimensioner samtidigt som en del av livsmedelsbutikers 
returlogistikarbete, är det enligt Gibson (2006, s. 262) mer gynnsamt att fokusera på en eller 
två aspekter. I linje med detta menar Rogers & Tibben-Lembke (1998, s. 15) att 
organisationer måste inkorporera returlogistik som ett strategiskt arbetssätt i den dagliga 
verksamheten för att kunna ta tillvara på konkurrensfördelar som uppstår genom att, utöver 
det ekonomiska perspektivet, arbeta med sociala och miljömässiga hållbarhetsdimensioner. 
Detta kan bekräftas av majoriteten av respondenternas förutsägelser om att företags 
hållbarhetsarbete i framtiden kommer vara en väsentlig del av deras överlevnad på 
marknaden, där denna framtagna returlogistikmodell kan utgöra denna konkurrensfördel.   
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7.	  Slutsats	  och	  bidrag	  
 

Problemformulering: På vilket sätt använder svenska livsmedelsbutiker returlogistik för att 
skapa en hållbar livsmedelskedja utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter? 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att ge en fördjupad förståelse för hur svenska 
livsmedelsbutiker arbetar med returlogistik och dess relaterade processer utifrån en hållbar 
livsmedelskedja. Vidare undersöks om och hur svenska livsmedelsaktörer använder 
returlogistik i sin dagliga verksamhet för att identifiera vilka aktiviteter som ligger till grund 
för deras ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete. Som ett led i detta 
kommer vi utveckla en returlogistikmodell anpassad för dagligvaruhandelns kontext för att 
visa på hur en integrerad returlogistik kan minska det matsvinn som genereras i 
livsmedelsbutiker. 
 
7.1	  Slutsats	  
Med respondenternas djupgående svar som grund, kan vi konstatera att returlogistik är ett 
begrepp som inte är allmänt känt inom dagligvaruhandeln, men att livsmedelsbutikerna trots 
detta vittnar om att de outtalat arbetar med aktiviteter relaterat till returlogistik, där 
återanvända, återvinna och återskapa har identifierats som de centrala processerna. Detta 
returlogistikarbete grundar sig i att minska det matsvinn som genereras i livsmedelsbutiker, 
vilket direkt kan kopplas till ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter.  
 
För att besvara problemformuleringen kan vi dra slutsatsen att samtliga livsmedelsbutiker 
arbetar med returlogistik, men att systematiskt arbeta med alla tre hållbarhetsaspekter inte 
verkar vara allmänt förekommande. Resultatet av vår studie visar att det enbart är en 
respondent som arbetar regelbundet med ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer, 
trots att det enligt teorin framställs som problematiskt. Detta arbete kan tyckas ha en 
koppling till att butiken har den näst största registrerade omsättningen och därmed redan 
besitter de ekonomiska förutsättningarna för att kontinuerligt arbeta med både sociala och 
miljömässiga hållbarhetsaktiviteter. Vad gäller den miljömässiga aspekten källsorteras 
samtliga förpackningsmaterial, butikens genererade matsvinn återskapas till biogas och 
överblivet bröd återskapas även till etanol som används som förnybart drivmedel i 
närliggande städer. Den sociala dimensionen innebär att butiken veckovis skänker 
överbliven mat till välgörande ändamål. Sammantaget visar detta på att respondentens 
livsmedelsbutik utnyttjar samtliga centrala returlogistikprocesser för att minska det 
matsvinn som genereras som en del av deras dagliga verksamhet.  
 
Vad gäller resterande nio respondenter visar studiens resultat att den ekonomiska aspekten 
ligger till grund gällande på vilket sätt livsmedelsbutiker arbetar med sociala och 
miljömässiga dimensioner. Här kan det konstateras att samtliga källsorterar 
förpackningsmaterial i respektive avfallskärl och där majoriteten av dessa respondenter 
beskriver att de återskapar matsvinn till biogas. Gällande dessa aktiviteter verkar omsättning 
och etableringsår inte spela en väsentlig roll, vilket tyder på ett relativt utbrett miljömässigt 
arbete för livsmedelsbutikerna. Vad gäller den sociala aspekten visar resultatet på att 
samtliga utom tre av dessa respondenter skänker överbliven mat till välgörande ändamål när 
möjlighet finns. Majoriteten av de livsmedelsbutiker som inte donerar mat till behövande är 
en butik som är relativt nyetablerad respektive har den näst lägsta registrerade omsättningen, 
vilket tyder på att dessa parametrar spelar en större roll gällande sociala initiativ.   
 
Utöver detta bekräftar majoriteten av respondenterna att de nu ökar sitt fokus på dessa tre 
hållbarhetsaspekter genom externa påtryckningar i form av krav från konsumenter och 
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livsmedelslagstiftningar. Intervjupersonernas resultat visar att den hållbara 
livsmedelskedjan blivit mer efterfrågedriven, där konsumenter ställer mer hållbara krav på 
livsmedelsbutiker och att livsmedelsbutiker i sin tur ställer krav på sina leverantörer. I denna 
efterfrågedrivna och hållbara livsmedelskedja är det samtidigt konsumenten som är den 
aktör som bidrar till mest matsvinn. Därmed kan det utifrån denna studie konstateras att 
livsmedelskedjan inte visar sig vara tillräckligt integrerad framåt i det enkelriktade flödet, 
från leverantör, till livsmedelsbutiker och slutligen konsumenten, då dessa hållbara krav 
endast riktas från motsatt håll, således från konsument, till livsmedelsbutik och till 
leverantör. En ytterligare faktor till att livsmedelskedjan inte förefaller sig vara integrerad 
är på grund av att livsmedelsbutikers och konsumenters incitament till att minska det 
matsvinn som uppstår för respektive aktör, verkar skilja sig markant. Resultatet visar på att 
livsmedelsbutiker besitter mer utbredd kunskap och ser en direkt ekonomisk fördel med att 
arbeta med detta. Konsumenter verkar däremot inte besitta samma kunskap om hur 
livsmedel ska hanteras korrekt och inte heller vilka direkta fördelar som kan uppstå till följd 
av att minska matsvinnet.  
 
Vi kan även dra slutsatsen att respondenternas förebyggande arbete för att minska 
matsvinnet direkt påverkar livsmedelsbutikens ekonomiska resultat positivt, samtidigt som 
det gynnar miljön då redan utnyttjade resurser kan tas tillvara på istället för att livsmedlets 
värde helt går förlorad. Trots denna indirekta positiva påverkan på miljön, påvisar 
majoriteten av respondenterna att de även antar andra initiativ som är direkt gynnsamma för 
miljön, som att exempelvis använda grön el, källsortera och byta ut kyl- och 
frysanläggningar. I linje med detta påverkas livsmedelskedjan av ytterligare regleringar vid 
hantering av livsmedel, där resultatet visar på att kylkedjan är den mest framträdande. Det 
är därmed denna lagstiftning samt livsmedels materiella karaktär som ligger till grund för 
en ny identifierad modell som bättre kan tillämpas inom dagligvaruhandelns kontext. Som 
ett led i detta visar även resultatet att det är av stor vikt att skilja på olika slags livsmedel, 
nämligen kyl- och frysvaror och kolonialvaror, då dessa kräver olika hanteringssätt efter 
aktiviteten insamling i returlogistikflödet. Denna modell ämnar därmed till att minska det 
matsvinn som genereras i livsmedelsbutiker genom att den baseras på de tre 
hållbarhetsfaktorer som genomsyrat studien, vilket kan bidra till att företag agerar mer 
hållbart. I linje med detta visar resultatet från studien även tecken på att aktörerna utökat 
sitt fokus från det traditionella ekonomiska kriteriet till att istället främja samtliga 
dimensioner av hållbar utveckling. Detta tyder på att livsmedelsbutikerna börjar använda 
returlogistik som en del av deras långsiktiga hållbarhetsarbete, där de även hävdar att detta 
arbetssätt kommer bli mer betydande i framtiden på grund av den hållbara utvecklingen 
samhället står inför.  
 
7.2	  Praktiska	  rekommendationer	  
Studiens resultat visar på att livsmedelsbutiker arbetar med returlogistik, men att begreppet 
i sig inte verkar allmänt känt bland respondenterna. Med detta som grund är vår förhoppning 
att den framtagna returlogistikmodellen som är anpassad till dagligvaruhandelns kontext, 
ska fungera som ett praktiskt hjälpmedel för livsmedelsbutiker som vill förbättra eller 
utveckla dessa aktiviteter som ett led i deras hållbarhetsarbete. Eftersom dagligvaruhandeln 
styrs av strikta livsmedelslagstiftningar kan denna modell även underlätta förståelsen för 
hur olika livsmedel kräver olika hantering i slutet av livsmedelskedjan och hur den 
överblivna matens kvarvarande resurser kan utnyttjas maximalt, istället för att helt gå 
förlorade.  
 
Inte nog med att denna modell kan fungera som ett verktyg för livsmedelsbutikers arbete 
med att reducera matsvinn, är även en praktisk rekommendation för livsmedelsbutikerna att 
dela med sig av den kunskap som de besitter angående livsmedelshantering till 
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konsumenter. Detta eftersom konsumenter i dagsläget står för den största mängd matsvinn 
i livsmedelskedjan och att majoriteten av respondenterna anser att de bär ansvar samt har 
en påverkan på det matsvinn som uppstår i hushållen. Därför är rekommendationen att 
livsmedelsbutiker anordnar informationsträffar för konsumenterna där butikerna bland 
annat kan dela med sig utav de ekonomiska fördelarna med att inte kassera mat, vilket vi 
anser kan vara av stort intresse för kunderna. Fortsättningsvis kan även butikerna ge 
konkreta exempel på hur konsumenter ska hantera livsmedlet och vad som är viktigt att 
tänka på gällande produkters datummärkning. Trots ansvaret livsmedelsbutikerna känner 
att de har gentemot konsumenterna, är matsvinnet en problematik som gäller samtliga 
aktörer i slutet av livsmedelskedjan. Dessa träffar tror vi därmed kan bidra till att kunder 
blir bättre på att planera sina inköp och att de får en uppfattning om de resurser som går 
förlorade när överbliven mat kasseras. Ytterligare en rekommendation är att detta arbete 
även ska ske mellan leverantörer och livsmedelsbutiker, för att skapa en större förståelse 
kring arbetet med att transportera livsmedel till butikerna. Ett alternativ kan vara att 
leverantören förser livsmedelsbutikerna med information om hur dessa livsmedel 
produceras och vilka resurser som går till spillo när livsmedel kasseras. Slutligen visar 
resultatet i denna studie på att livsmedelsbutiker vill ta ansvar för att hela livsmedelskedjan 
ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar, där ett steg på vägen är att öka 
förståelsen för livsmedels ursprung och det arbete som samtliga aktörer utför för att bidra 
till en hållbar livsmedelskedja.  
 
7.3	  Teoretiskt	  bidrag	  	  	  
Denna studie ämnar undersöka ett forskningsgap inom returlogistiken där 
dagligvaruhandelns betydelse visar sig bristfällig i den befintliga forskningen. Som ett led i 
detta uppfattade vi ett teoretiskt tomrum för hur svenska livsmedelsbutiker använder 
returlogistik som en del i deras ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsarbete för 
att minska det matsvinn som genereras i butikerna. Genom att ge en fördjupad förståelse för 
hur dessa livsmedelsbutiker arbetar med returlogistik och dess relaterade processer utifrån 
en hållbar livsmedelskedja, har vi därmed identifierat och tagit fram en teoretisk 
returlogistikmodell som mer naturligt kan tillämpas inom dagligvaruhandelns kontext. 
Detta beror på att dessa livsmedelsaktörer tillhör en bransch som präglas av strikta 
livsmedelslagstiftningar och ömtåliga varor med en materiell karaktär som snabbt kan 
ändras från att vara ätbar till att klassas som matsvinn. Med detta som grund anser vi att vår 
framtagna returlogistikmodell, som bygger på modellen hänvisad av Agrawal et al. (2015, 
s. 77), har bidragit med viktiga teoretiska faktorer som måste tas i beaktning inom denna 
dynamiska bransch. Slutligen ämnar denna modell bistå som ett praktiskt såväl som 
teoretiskt verktyg för hur livsmedelsbutiker kan minska det matsvinn som genereras genom 
att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter som ett led i att 
bidra till en mer hållbar livsmedelskedja.  
 
7.4	  Studiens	  begränsningar	  och	  framtida	  forskning	  
Studiens resultat är på grund av den valda forskningsstrategin inte generaliserbar till andra 
branscher där den framtagna modellen, med livsmedelslagstiftningar som grund, även 
bidrar till att överförbarheten är begränsad till en annan kontext än dagligvaruhandeln. Med 
det faktum att undersökningen präglas av strikta livsmedelsregleringar som gäller för 
Europeiska Unionens medlemsländer, ser vi därför en möjlighet för studien att appliceras 
på länder likställda med Sverige. Det gäller då att landet som jämförs med Sverige klassas 
som ett välställt land där även konsumenters ökade medvetenhet om hållbart producerade 
livsmedel är på uppgång. En ytterligare begränsning är att vi undersökt och intervjuat 
svenska livsmedelsbutikers returlogistikarbete utifrån en hållbar livsmedelskedja, vilket i 
sin tur betyder att livsmedelsbutikernas närliggande aktörer, nämligen leverantörer och 
konsumenter, har legat i fokus. Detta innebär att information om resterande aktörer och 
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aktiviteter som är en del av livsmedelskedjan, som exempelvis primärproduktion och 
förädling, har bortsetts ifrån eftersom det skulle krävas mer djupgående information från 
koncernnivå för att erhålla denna information.  
 
Vad gäller framtida forskning är ett förslag att se till hur svenska livsmedelsbutiker arbetar 
med returlogistik efter att de blivit klassade som miljöbutik. Detta för att se om och hur 
returlogistikarbetet utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsfaktorer kan 
tänkas vara mer utbrett eftersom dessa butiker direkt tilldelas förutsättningar att agera mer 
hållbart. En ytterligare komplettering till detta skulle kunna vara att undersöka vilken roll 
köldmedieregleringen som ska instiftas år 2020 spelar i livsmedelsbutikers miljömässiga 
hållbarhetsarbete. Sammantaget skulle en till liknande undersökning te sig mycket 
intressant om några år för att dels se hur lagstiftningen påverkar dagligvaruhandeln och dels 
hur returlogistik som begrepp har fått en ökad medvetenhet från livsmedelsbutiker. Att även 
genomföra en kvantitativ studie av livsmedelsbutikers returlogistikarbete skulle bidra till en 
ytterligare dimension av generalisering för att se hur utbrett detta fenomen är bland 
livsmedelsaktörer. Ett sista förslag är att intervjua konsumenter om hur de förväntar sig att 
livsmedelsbutiker agerar utifrån dessa hållbara perspektiv, hur kunder själva kan påverka 
det matsvinn som genereras i deras hushåll samt hur de tror att de kan bidra till ett mer 
moraliskt och etiskt korrekt samhälle där livsmedel inte tas för givet.  
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8.	  Sanningskriterier	  
 
8.1	  Tillförlitlighet	  
För att bedöma hur resultatet kring den framtagna returlogistikmodellen för 
livsmedelsbutiker integrerar med verkligheten ska vi nu diskutera studiens tillförlitlighet. 
Vid en kvalitativ forskningsansats ska tillförlitligheten analyseras i fyra delkriterier 
(Bryman, 2012, s. 354). Det första delkriteriet innebär att se trovärdigheten av resultatet i 
studien. För att uppfylla detta ska forskarna enligt Bryman (2012, s. 354) återkoppla till 
studiens respondenter för att möjliggöra för de medverkande att jämföra resultatet som 
framställts, i detta fall den nya returlogistikmodellen med butikernas verkliga arbete. I denna 
studie har respondenterna däremot inte fått någon återkoppling gällande sammanställningen 
av empiriavsnittet, där vi är medvetna om att validiteten i vår uppfattning av empirin inte 
kan bekräftas. Istället uppmanade vi respondenterna att under intervjuernas gång 
exemplifiera deras svar för att underlätta tolkningar, de fick möjlighet att tillägga 
information vid intervjuns slut och att transkriberingar har utförts för att inte missa 
potentiellt avgörande information som respondenten delgivit. Genom att vi båda deltog 
under intervjuernas gång, anser vi att detta underlättade sammanställningen av empirin då 
vi gemensamt kunnat bekräfta och acceptera varandras interpretation av det insamlade 
materialet. Eftersom vi även utförligt har förtydligat studiens praktiska tillvägagångssätt i 
tidigare kapitel, anser vi att det bidrar till att läsaren har möjlighet att själv bilda sig en 
uppfattning om trovärdigheten, varvid vi anser att detta kriterium är uppfyllt.  
 
Det andra delkriteriet innebär överförbarhet som visar på om resultatet av studien går att 
använda inom den angivna branschen eller inom en annan bransch och vid en annan tidpunkt 
(Bryman, 2012, s. 355). Utifrån respondenturval och empirin som framställts, kan vi 
konstatera att den framtagna returlogistikmodellen inte är överförbar till andra branscher, 
men att samtliga livsmedelsbutiker på den svenska marknaden kan tillämpa denna som en 
del i deras strategiska hållbarhetsarbete. Den begränsade överförbarheten beror på att 
dagligvaruhandeln präglas av strikta livsmedelslagstiftningar där kylkedjan spelar en 
väsentlig roll, vilket har legat till grund när modellen utformades. Denna modell kan i sin 
tur inte överföras till andra industrier, men den generella returlogistikmodellen som den nya 
bygger på, kan däremot modifieras och anpassas efter den kontext som ämnar undersökas.  
 
Det tredje delkriteriet är pålitlighet, vilket innebär att samtliga kapitel i studien har tydligt 
och fullständigt redogjorts för och utgått från ett granskande synsätt (Bryman, 2012, s. 355). 
Studiens pålitlighet har därmed framställts under studiens gång, där handledare och externa 
individer har läst arbetet under processens gång och återkopplat med värdefull feedback. 
Utöver detta har studiens innehåll även haft ett granskande synsätt där teorier, vetenskapliga 
artiklar och övriga källor, har kontrollerats källkritiskt under arbetets gång. Även val av 
forskningsstrategier och teoretiska angreppssätt har redogjorts för att möjliggöra för läsaren 
att granska arbetets pålitlighet. Det sista delkriteriet för studiens tillförlitlighet är enligt 
Bryman (2012, s. 355) konfirmering, vilket handlar om att säkerställa att studien har utförts 
utan medvetna personliga värderingar eller skapat egna teoretiska inriktningar för att 
påverka slutsatsen av studien, med andra ord att det har skett utifrån god tro. Utifrån vår 
forskningsdesign är vi medvetna om att våra tolkningar exempelvis kan präglas av vår 
förförståelse, men att vi tydliggjort att vår ambition under arbetets gång är att anamma ett 
objektivt angreppssätt för att undvika detta. För att bidra till att uppfylla kriteriet bekräftelse 
har vi försökt motverka subjektiva tolkningar genom att vår teoretiska referensram baseras 
på information från granskade vetenskapliga artiklar och där studier inom bland annat 
returlogistik och hållbar livsmedelskedja har framställts från empiriska påvisade studier 
skrivna av författare inom olika branscher. Som ett led i detta har inga personliga 
värderingar eller medvetna vinklade tolkningar gjorts för att vinkla studien utifrån ett 
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speciellt resultat. På dessa grunder bedöms därför det sista delkriteriet bekräftelse vara 
fullgjort. 
 
8.2	  Äkthet	  
I denna del ska studiens äkthet kontrolleras för att se om studien bidrar till god tro. Inom 
äkthet återfinns fem olika delkriterier. Det första kriteriet handlar enligt Bryman (2012, s. 
357) om att studien återger en rättvis bild av undersökningen som genomförs, vilket denna 
studie har eftersom den baseras på livsmedelsbutikernas verklighetsuppfattning kring det 
matsvinn som genereras, hållbarhetsrelaterade aktiviteter och returlogistik. Eftersom vi 
även öppet har presenterat de frågor och det insamlade empiriska materialet som 
respondenterna har bidragit med, anser vi att kriteriet rättvis bild är uppfyllt. Det andra 
delkriteriet är ontologisk autencitet. Denna studie uppfyller detta kriterium då 
respondenterna och respektive livsmedelsbutik erhåller nya teoretiska ingångsvinklar på hur 
de kan hantera livsmedel för att bidra till en välfungerande returlogistik, där den framtagna 
returlogistikmodellen som presenterats ligger till grund för detta. Detta medför att 
intervjupersonerna får en bättre förståelse kring ämnet, där studien bidrar till att skapa en 
bättre förståelse kring den sociala situation och miljö som livsmedelsbutikerna arbetar inom 
(Bryman, 2012, s. 357). Detta går hand i hand med det tredje kriteriet pedagogiskt 
autencitet, där livsmedelsbutiker kan använda sig utav denna studie och få en övergripande 
bild för hur livsmedelsbutiker arbetar med hållbarhetsrelaterade aktiviteter, matsvinn och 
returlogistik (Bryman, 2012, s. 357). Fortsättningsvis bidrar katalytisk autencitet till att de 
medverkande respondenterna kan förändra eller förbättra sitt förhållningssätt och situation 
i förhållande till de övergripande teman som har framställts under arbetets gång. Med andra 
kan denna studie bidra till en praktisk förändring gällande livsmedelsbutikers arbete med 
returlogistik. Det sista kriteriet är taktisk autencitet, som enligt Bryman (2012, s. 357) 
innebär att de medverkande respondenterna kan erhålla information och kunskap om hur de 
praktiskt kan arbeta med returlogistik för att minska det matsvinn som genereras i deras 
livsmedelsbutiker.  
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Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  	  
 

Intervjufrågor Koppling till litteratur 

Inledande frågor  

1  Vad har du för position i livsmedelsbutiken? 
 

2  Vilka är dina främsta arbetsuppgifter och 
ansvarsområden? 

3  Hur länge har du arbetat inom företaget? 

4 Hur länge har butiken funnits som du arbetar i för 
närvarande?  

Hållbar livsmedelskedja 

5 Hur ser en inköpsprocess ut gällande livsmedel? 
-   Hur många leveranser tar ni emot veckovis? 

Ahi & Seracy (2013) 
 
Ashby et al. (2018)  
 
Carter & Rogers (2008) 
 
Eriksson et al. (2015) 
 
Fawcett et al. (2008) 
 
Gibson (2006) 
 
Govindan (2018) 
 
Gustavsson et al. (2011) 
 
Li et al. (2014) 
 
Naturvårdsverket 
(2013) 
 
Pagell & Wu (2009) 
 
Samaranayake (2005) 
 

6 Hur arbetar ni som butik med social och miljömässig 
hållbarhet? 

-   På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet? 

7 Hur har ert hållbarhetsarbete utvecklats över tiden? 
-   Vem har tagit initiativet till detta 

hållbarhetsarbete? 
-   Vilka positiva eller negativa effekter anser ni att 

detta arbete har lett till? 
-   Hur ser ni på detta hållbarhetsarbete som en del av 

er verksamhet? 

8 Hur anser du att livsmedelsbutikens hållbarhetsfokus 
speglas ut mot kund?  

9 Upplever du några drivkrafter med att arbeta med 
hållbarhet? 

10 Upplever du några hinder med att arbeta med hållbarhet? 
-   Anser du att det finns några konkurrensfördelar 

med att arbeta med hållbarhet?  

11 Hur upplever du att leverantörer ställer krav på att ni som 
livsmedelsbutik måste agera utifrån hållbara aspekter? 

-   Vilka valmöjligheter och handlingsutrymmen har 
ni gällande era leverantörer? 

12 Hur sker livsmedelsbutikens egen returhantering tillbaka 
till era grossister eller leverantörer?  
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Returlogistik  

13 Hur hanteras returer från kunder i olika produktgrupper? 
-   Hur ser er generella returpolicy ut? 
-   Hur stor andel returer får ni in från kunder?  

Agrawal et al. (2015, 
2016) 
 
Bernon & Cullen 
(2007) 
 
Fleischmann et al. 
(1997, 2000) 
 
Papargyropoulou et al. 
(2014) 
 
Ravi & Shankar (2005) 
 
Rodrigues Vaz et al. 
(2013) 
 
Rogers & Tibben-
Lembke (1998, 2002) 
 
Thierry et al. (1995) 
 

14 Finns det riktlinjer från koncernnivå gällande vilka 
handlingsutrymmen har ni för att hantera returer?  

15 Vilken produktgrupp eller livsmedel slänger ni mest av? 
-   Vad beror det på? 
-   Vad händer med det som slängs? 
-   Hur hanterar ni källsorteringen av förpackade 

livsmedel? 

16 Hur för ni statistik på hur mycket mat ni slänger eller 
kasserar? 

17 Hur använder ni er av förebyggande arbeten för att 
reducera matsvinn i butiken? 

-   Hur har dessa förebyggande åtgärder speglat den 
ekonomiska biten?  

18 Har ni något systematiskt arbete för sociala möjligheter 
avseende matsvinn?  

-   På vilket sätt skänker ni överbliven mat till 
välgörande ändamål? 

-   Vem står för upphämtning och transporten av 
maten från livsmedelsbutiken? 

19 Hur förhåller ni er till riktlinjer angående hur mycket mat 
ni får slänga? 

20 I Sverige slänger vi mycket mat som egentligen hade 
kunnat konsumeras om det tagits om hand på rätt sätt. 
Vad anser ligger bakom detta? 

21 Vilket ansvar anser du att ni som livsmedelsbutik har 
gällande matsvinn som konsumenter genererar?  

-   Vad tror du krävs för att ändra detta beteende? 

22 Känner du till begreppet returlogistik?  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


