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I 

 
Sammanfattning 
Detta examensarbete omfattar hur datoriserade beställningssystem används inom den 
avdelning i livsmedelsbutiker som står för störst andel svinn i förhållande till den 
levererade mängden, det vill säga frukt- och gröntavdelningen. Med datoriserade 
beställningssystem menar vi ett system som kan samla in data på hur mycket som 
beställts in, sålts och svunnit, och baserat på det automatiskt sätta nya order till nästa 
beställning. Syftet med studien var att ta reda på hur resurseffektivt systemet är. De 
resurser rapporten inriktar sig på är personal, pengar, tid, energi och lagerhållning.  

 
Studien genomfördes med hjälp av en litteraturstudie, personlig kommunikation med 
Whywaste och besök hos fyra olika livsmedelsbutiker där frukt och grönt ansvariga 
intervjuades. Utifrån resultatet av intervjuerna kunde slutsatsen dras att med ett 
datoriserat beställningssystem sparas tid och pengar. Personalens arbete underlättas och 
energin kan gå åt att exempelvis fokusera mer på utseendet av frukt- och 
gröntavdelningen, eftersom upplägget och kvalitén på varorna har stor betydelse för 
kunderna. Systemet hjälper också ny personal att anpassa sig genom att de enkelt kan 
beställa in efter statistik, i de fall utan autoorder-system behövs en del erfarenhet av hur 
mycket som ska beställas in. En del förslag på hur tillämpningen av autoorder-systemet 
skulle kunna förbättras har presenterats, bland annat en våg under de lutande hyllorna 
för att få vikten i realtid. Rapporten uppmärksammar även automated grading system, 
ett system som kan klassificera mognadhetsgraden på frukt och grönt, samt Whywaste 
datadrivna lösning till hantering av datummärkta varor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II

Abstract 
This thesis covers how automated ordering systems are used within the department in 
grocery stores that account for the largest share of waste in relation to the quantity 
delivered, i.e. the fruit and vegetable department. In this report, the term automated 
ordering system is defined as a system that can collect data on the amount ordered, sold 
and wasted, and based on that automatically put new orders. The purpose was to 
determine how resource-efficient the system is. The resources we focused on were staff, 
money, time, energy and inventory.  
 

The study was conducted using a literature study, personal communication with 
Whywaste and visits to four different grocery stores where the managers of produce 
department were thoroughly interviewed. Based on the results of the interviews, it was 
concluded that automated ordering system saves both money and time. The workload on 
the staff is facilitated and more energy can be spent on creating value for the customers. 
For example, focusing more on the appearance of the fruit and vegetable department, as 
the structure and quality of the goods are of great importance. The system also helps 
new staff to adapt by making it easy to order according to statistics. Some suggestions 
on how the automated ordering system could be improved have been presented in the 
report, such as having a scale under the inclined shelves to get the weight in real time. 
The report also draws attention to automated grading system, a system that classifies the 
degree of maturity of fruits and vegetables, as well as Whywaste computerized solution 
for the management of date-labeled goods. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III 

Förord 

Rapporten är ett resultat av ett examensarbete från kursen MG110X Examensarbete inom 
industriell produktion, grundnivå. Kursen läses på Kungliga Tekniska Högskolan i cirka 10 
veckor på vårterminen och täcker 15 högskolepoäng. Arbetet har varit givande och 
intressant.  

 
Vi vill tacka Whywaste som gett stöd till oss under arbetets gång. Tack till de 
butikspersonal som ställt upp för att bli intervjuade. Ett speciellt tack till vår handledare 
Hamzah Ssekiunga Ssemakula för att ha väglett oss genom arbetet med stort engagemang.  

 
 
Stockholm, maj 2019 

 
 
_____________________     _____________________ 

Ajanth Vaseigaran         Areeba Khan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IV  

Begrepp och förkortningar 

FoG: Frukt och Grönt  
 

Karma: En applikation för privatpersoner som vill köpa osåld mat för halva priset. 
 

Självutcheckning: Kassa där konsumenten själv registrerar och betalar för sina varor.  
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1. Inledning
Detta kapitel introducerar bakgrunden till examensarbetet, tillsammans med syftet och 
problemformuleringen. Därefter redogörs en beskrivning av metoder som använts och 
de avgränsningar som gjorts.  
 

1.1 Bakgrund  
Matsvinn är ett omfattande och resurskrävande problem som mänskligheten står inför 
idag. Inte nog med att vi som konsumenter står för en stor del av svinnet, gör också 
livsmedelsbutiker det. Varje år slängs ungefär 1,3 miljarder ton mat, vilket betyder att 
cirka 30–50% av maten går förlorad antingen i försörjningskedjan eller i konsumtionen 
[1].  
 

Faktum är att 50% av det som slängs i livsmedelsbutiker är ätbart. Av anledningar som 
till exempel att konsumenter endast väljer de produkter som utseendemässigt ser bra ut, 
går de frånstötande produkterna till spillo innan de ens hinner komma ut till 
butikshyllorna [2]. Detta är en faktor som endast konsumenterna kan styra trots att det 
räknas som svinn från butiker. Andra anledningar såsom bäst före-datum och 
lättnadssvinn har butiker mer kontroll över. Med åren har de engagerat sig mer till att 
minska på svinnet genom exempelvis göra rätt beställningar från början eller genom 
reproduktion till ny produkt.  

 
Med tanke på att matsvinn betyder ekonomisk- såväl som klimatsvinn, är detta ohållbart 
ur alla synvinklar. Globalt har den årliga resulterande ekonomiska förlusten beräknats 
till att vara någonstans mellan 780 miljarder och 1 biljon dollar, vilket räcker till för att 
förse åtta miljoner människor med föda varje dag under ett år [3]. På samma sätt 
påverkas vattenförsörjningen då produktionen av många livsmedel är enormt 
vattenkrävande. Miljön belastas även upp till en mängd som motsvarar utsläppen från 
700 000 bilar eller 460 000 oljeeldade villor [4]. Det är uppenbart att lösningar som 
minskar på matsvinnet kan göra betydande framsteg mot att eliminera hungern över 
hela världen och ta vara på våra resurser. Detta bör driva varje företag, även de som inte 
är direkt relaterade till mat, att jobba mot lösningar. Ett ledande exempel i Sverige är 
Whywaste som strävar efter att minska svinnet genom datadrivna lösningar, mer om 
detta under kapitel 2.  
 
De tekniska lösningar Whywaste anfört är inte lika synliga för konsumenter som 
exempelvis självutcheckning, en teknik som idag är den mest anmärkningsvärda 
framstegen i livsmedelsbutiker. Andra tekniska lösningar som inte är lika synliga för 
konsumenten är lagersaldo och autoorder-system. Lagersaldo avser hantering av varor i 
lager i siffror och autoorder-system sköter automatisering av inköpsfunktionen [5]. I 
jämförelse med framsteg inom andra branscher, är dessa framsteg i livsmedelsbutiker 
små.  
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I en tidigare studie har färskvarusvinnet undersökts i sex olika livsmedelsbutiker under 
ett år. Resultatet från den butik som hade störst andel svinn i förhållande till den 
levererade mängden presenteras i Figur 1. FoG avdelningen var kategorin som 
viktmässigt stod för störst mängd svinn i alla sex butiker [6]. I en senare undersökning 
av samma författare drogs också slutsatsen om att denna avdelning även dominerade vid 
beräkningar av ekonomiskt avfall och kolavtryck [7]. Då dessa undersökningar 
genomfördes år 2011 och 2015, bekräftade Whywaste, genom personlig 
kommunikation, att det än idag (2019) uppkommer mest svinn inom FoG avdelningen. 

Figur 1: fördelning av svinn inom färskvarukategorin [6]. 

 
I en annan tidigare undersökning har en butik också nämnt att svinnet är i sin helhet lika 
stor som vinsten, vilket tyder på att reducering av matsvinnet kan skapa betydande 
förändringar i vinstmarginalen [5]. 

 
1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur ett datoriserat beställningssystem, 
även kallat autoorder-system, används i den avdelning i livsmedelsbutiker som 
dominerar svinnet, det vill säga FoG avdelningen. Vi vill undersöka hur resurseffektivt 
detta system är, till vilken grad det används, om det minskar på matsvinnet, vilka 
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möjligheter, hinder och utmaningar som förekommit vid implementering och hur dessa 
överkommits. Vi vill också identifiera de förbättringsmöjligheter som finns och se över 
vilka andra resurser som kan effektiviseras.  

 
Med autoorder-system menar vi ett system som kan samla in data på hur mycket som 
beställts in, sålts och svunnit, och baserat på det automatiskt sätta nya order till nästa 
beställning.  

 
1.3 Problemformulering   
Studien kommer redogöras utifrån följande huvudfrågeställning:  

• Hur används datoriserade beställningssystem på frukt och gröntavdelningen i 
livsmedelsbutiker för resurseffektivisering?  

 

Studien kommer också att innefatta följande frågeställningar:  
• Kan ett autoorder-system reducera mängden svinn inom frukt- och 

gröntavdelningen?  
• Hur resurseffektivt är systemet? (personal, lagerhållning, tid) 

• Finns det någon ny teknik som kan underlätta processen?  
• Kan man ge ett bäst före datum på alla frukter och grönsaker? Är det gynnsamt?  

• Vilka för- och nackdelar finns det med implementering av ett sådant system i 
livsmedelsbutiker? 

• I vilka andra fall kan systemet vara fördelaktigt?  
 

1.4 Metod  
Denna studie har genomförts med hjälp av en litteraturstudie, som redogörs i kapitel 2, 
och en kvalitativ empirisk studie. Litteraturstudien användes huvudsakligen till för att 
grunda en förståelse för problemet med matsvinn inom FoG avdelningen. Vi använde 
oss av sekundära källor som undersökt samma tema för att ge ett säkert grundval för 
studien.  

 
Den kvalitativa empiriska studien bestod av personlig kommunikation med personal på 
Whywaste och besök hos fyra olika livsmedelsbutiker i Stockholm. Besöken utgick från 
semi-strukturerade intervjuer, det vill säga att intervjuerna bestod till stor del av öppna 
frågor, se Bilaga 1, för att sedan kunna anpassa frågorna till den aktuella situationen. 
Intervjuerna var riktade till personal som var ansvariga över FoG avdelningen. 
Personalen hade flera års erfarenhet av arbete i butiker med och utan autoorder-system. 
De kunde därmed diskutera de skillnader, utmaningar och hinder som finns med ett 
sådant system.  
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1.5 Omfattning och Avgränsningar  
Som tidigare nämnt är matsvinn ett omfattande problem och därför har vi valt att 
begränsa oss till autoorder-system i enbart FoG avdelningen i livsmedelsbutiker. 
Systemet tillämpas redan i avdelningar såsom ost, mejeri, kolonial och chark, men inte i 
samma utsträckning inom FoG. Vi valde också att begränsa oss till fyra olika butiker 
som tillhör olika svenska företag för att se om det finns några större skillnader på hur de 
väljer att använda beställningssystemet. Vid val av butiker hade vi i förväg bestämt att 
besöka minst en relativt nyöppnad livsmedelsbutik, då vi vill veta om de, redan i tidigt 
stadie, har kunnat implementera systemet. Hur beställningssystemet fungerar på 
detaljnivå kommer inte att inkluderas, då vi anser att det är irrelevant för vårt arbete.  
 

Temat för detta examensarbete är resurseffektiv produktion i tillverkande företag. Vi ser 
livsmedelsbutiker som ett tillverkande företag på så sätt att de, i viss mån, producerar 
egna fysiska produkter. Frukter och grönsaker kan betraktas som en del av 
livsmedelsproduktion, då de omvandlas från råvaror (vid plock) till fysiska produkter 
med ett tillfört värde efter en del processer och resurser. Detta har vi tydliggjort med ett 
ICOM-diagram, se Figur 2.  

 
Figur 2: översiktlig bild på hur ämnet relateras till temat. 

 
Tillämpningen av ett autoorder-system i en butik effektiviserar både arbetssätt, transport 
och lagerhållning samt personal, pengar, tid och energi, vilket förklarar varför systemet 
är en del av processer såväl som resurser.   
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2. Litteraturstudie 
I detta kapitel lyfts grundläggande fakta om FoG avdelningen, vilka olika typer av svinn 
som förekommer och hur det hanteras. Utöver detta diskuteras också automated 
grading system och datoriserade beställningssystem samt hur dessa används idag. 
Kapitlet beskriver dessutom bolaget Whywaste datadrivna lösning för hantering av 
datummärkning. Denna bakgrundsfakta har kommit till användning för att identifiera 
lämpliga åtgärder.  
 

2.1 Frukt- och gröntavdelningen i dagsläget 
Enligt en analys av livsmedelsbutikers FoG avdelning där tjugo olika butiker 
intervjuades framkom det att denna avdelning beskrivs som en av de viktigaste 
kategorierna. Hur konsumenten ser på FoG har en stor betydelse för butikens intryck. 
Detta kräver att produkter jämt ska förekomma i stora volymer och placeras i varierande 
färger. Idag löses detta genom inredning av spegelväggar och lutande hyllor då butiker 
strävar efter att kunden ska se betydligt fler produkter än vad som egentligen finns ute. 
Dessa lösningar minimerar också tryckskador samtidigt som det underlättar för kunden 
att plocka [8]. 
 

Vid leverans av FoG, det vill säga innan de kommer fram till butikshyllorna, 
kontrolleras temperatur, kvalitet och vikt av butikspersonalen. Detta för att se om 
leverantörerna uppfyller kraven som anslagits under upphandlingen. Om inte 
ankomstkontrollen utförs står butiken för svinnet som uppstår. Det gäller också att ha 
uppsikt över vilka varor som är nyanlända då butikerna vill få ut varor i den följd de 
beställts in på. De varor som varit belägna i lager ett tag, placeras på ett sätt som ska 
vara lättåtkomligt för kunden. Utöver placeringen kan vissa varor även få större ytvidd 
med förhoppningen om ökad försäljning av dessa. De varor som har en datummärkning 
hanteras i tid av personalen, medan de utan markering, nämligen varor i lösvikt, beaktas 
med ögonmått. Ser personalen att en specifik hylla är i behov av påfyllning kan hen 
med hjälp av synen uppskatta hur mycket som kan behöva beställas in. Dessutom har 
FoG avdelningen ett oregelbundet beställningsmönster, det vill säga under vissa 
säsonger säljs det mer av en viss typ av vara, vilket personalen måste ta hänsyn till om 
de beställer in manuellt [5]. 

 
2.2 Orsaker till svinn inom frukt- och gröntavdelningen?  
Nedan presenteras olika typer och orsaker till att svinn uppstår i FoG kategorin. Dessa 
används som underlag vid granskning av hur datoriserade beställningssystem kan 
tillämpas.  

Reklamationssvinn 
Reklamerade varor utgör den största mängden svinn inom FoG avdelningen. Varor med 
bristande kvalité som levereras till butiker, reklameras då ankomstkontrollen utförs. 
Butiken betalar inte för dessa varor, men de räknas som en del av butikssvinn då de 
oftast slängs med det övriga avfallet. Returneras varan av butiken, står grossisten för 
svinnet [9].  
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Oregistrerat svinn 
Det ideala sättet att hantera svinnet är genom att registrera allt som slängs, vilket inte 
fungerar i praktiken för många butiker. Personalen uppskattar vikt eller mängd med 
ögonmått i stället, då det anses som ineffektiv tid att väga varje vara för sig. Detta kan 
däremot leda till en felaktig bedömning av svinnet. Denna typ av svinn klassificeras mer 
som en felkälla än en orsak [9]. 

Lättnadssvinn  
Lättnadssvinn omfattar livsmedel som tappar vikt genom exempelvis avdunstning av 
vatten vid mognadsprocessen. Denna typ av svinn är svår att ha kontroll över då det är 
många faktorer som vägs in. Hur mycket vikt som förloras beror på vilken typ av vara 
det är och hur länge varan stått i hyllan. Detta skapar en avvikelse vid mätning av hur 
mycket som beställs från leverantör och det som säljs [5]. 

Fysisk förstörelse 
När en vara utsätts för stötskador, skador vid transport eller generellt försämrats på en 
nivå att den inte är lämplig för försäljning, bedöms den som fysisk förstörd. Svinn av 
sådan kategori har butiken som mest kontroll över [5]. 

Bäst-före datum 
Livsmedel som är förpackade har oftast ett bäst före-datum. När datumet börjar närma 
sig slängs varorna med anledningar av att det kan förstöra ryktet samtidigt som det kan 
utsätta kunden för hälsorisker [10]. Problematiken här är att en stor del av det som blir 
svinn är ätbart. Varför vissa varor är förpackade, är för att en del FoG torkas ut av att 
ligga i lösvikt, som motverkning av detta får de en isolerad atmosfär. En vara som 
passerat bäst före-datumet kan fortfarande nyttjas både av kund men också butik. Anser 
personalen att varan håller sin standard kan den enligt lag säljas, men som nämnt ovan 
väljer butiker att ha som riktlinje att inte sälja livsmedel som passerat 
datummärkningen. Detta gäller inte för varor som passerat sista förbrukningsdag, då 
datumet avser den dag varan klassas som osund [5].  

Påskyndad hållbarhetstid 
Alla FoG har varierande egenskaper. Vissa behöver förvaras mörkt och kallt, andra 
förstörs av kyla. Dessutom utsöndrar FoG etylengas som påskyndar mognadsprocessen, 
men placeras dessa i nära samband till andra sorters FoG kan även deras hållbarhetstid 
påverkas [5].  

Osynligt svinn  
Denna typ av svinn är svår att igenkänna och relativt svårlöst då den orsakas av stöld 
samt varor som säljs trots att de inte identifieras i kassan [5]. 
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Årsvariationer 
Beroende på säsong, väder och högtider varierar efterfrågan på olika varor, vilket 
påverkar försäljningen men också svinnet. En ökad försäljning av FoG kan observeras 
den veckan lönen betalas ut och specifikt under midsommar [6]. 

Felbeställning och brist på kunskap hos personal 
Beställning av fel vara eller fel mängd av varor har också stor påverkan på svinnet. 
Problemet med detta är oftast att personalen inte har nog med kunskap om vilka sorter 
som är som bäst under årstiderna [11]. Dubbelbeställning är något som minimerats med 
åren då autoorder-system tillämpas i andra avdelningar, men detta är något som 
fortfarande kan ske i FoG avdelningen då beställningarna görs manuellt [12]. 

 
2.3 Hur hanteras svinnet idag?   
Livsmedel som närmar sitt bäst-före datum sätts oftast till ett lägre pris tillsammans 
med tips på hur de kan användas vid tillagning. Detta för att endast prissänkning kan 
uppfattas som att butiken inte håller bra standard. De varor som nått datummärkningen 
skänks till välgörenhet, förbränns, förvandlas till kompost eller används i butikens kök 
för att tillaga färdigrätter. Utöver det fryses vissa varor ner för att kunna tillhandahålla 
företag som tillagar och levererar mat [5].  

 
Projektet Matmissionen används också som ett sätt att minska på matsvinnet samtidigt 
som det gynnar människor i ekonomisk utsatthet. Livsmedel som butikerna är medvetna 
om att dessa inte kommer säljas på grund av exempelvis kort datum eller andra skador, 
doneras till Matmissionens lokaler. Vem som helst kan handla på Matmissionen, men 
medlemmar som är i besittning av någon form av ekonomiskt stöd eller ersättning får 
handla för nedsatta priser [10]. 
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2.4 Automated grading system  
Nedan introduceras ett system som kan klassificera och betygsätta frukter och 
grönsaker, se Figur 3. Senare i diskussionsdelen används informationen för att resonera 
hur systemet kan tillämpas och användas för resurseffektivitet.  

 
Figur 3: Modell på hur en automated grading system kan se ut [13]. 

 
En teknologi som är befintlig i nuläget och används av vissa producenter är en så kallad 
automated grading system. Det är ett system som har utvecklats i syfte att klassificera 
och betygsätta frukter och grönsaker. Den exakta metoden på hur det går till och vilka 
verktyg som används, skiljer sig mellan olika tillverkare. Dock är det huvudsakliga 
syftet att ge data på diverse parametrar som läses av från frukter och grönsaker. Vilka 
parametrar det är beror på metod, men i allmänhet används kamera- och 
strålningsteknik för att läsa av färg, storlek, form, externa defekter, sockerhalt, surhet 
och andra interna kvaliteter. Hädanefter kan dessa frukter och grönsaker betygsättas och 
kategoriseras baserad på den data som fås ut. 

 
Denna typ av teknologi har hög träffsäkerhet och eliminerar de mänskliga felkällorna 
som uppkommer vid visuell inspektion, däribland subjektivitet av kvalité och 
inkonsekvens. Klassificering och betygsättningen medför också att en homogen 
fruktkvalité upprätthålls. Systemet påskyndar därmed inte bara, ett annars fysiskt 
intensivt arbete för människan, utan minskar också felaktigheter.   

 
För den produktdata som genereras av klassificeringen och betygsättningen finns det 
senare en möjlighet att sammankoppla med mottagardata (bland annat mottaget datum, 
produktvariation och produktnummer) och packningsdata (tid för packning och vilket 
datum m.m.). Allt detta kan sedan sparas i en databas. Det är även möjligt att lägga till 
data från jordbruksverksamheten, som till exempel information om gödseln, 



 9 

bevattningen, använda bekämpningsmedel, skördetid och datum, och dessutom 
information om miljön som klimat- och väderinformation och andra geografiskt 
relevant information till den plats där produkten kommer ifrån. Hädanefter kan 
distributionsfasen också dokumenteras och läggas till i produktinformationen, som till 
exempel transportmetod, miljöförhållanden, förpackning, distans, tid och så vidare. När 
återförsäljaren får produkten kan sedan ytterligare information adderas som när 
produkten blev såld. Denna inhämtning och dokumentation av data ger upphov till 
spårbarhet av frukt och grönsaker, även efter att produkten har blivit såld [14]. 
 

2.5 Datoriserade beställningssystem  
Ett datorbaserat system för att rationalisera beställning av mat är något som flera 
varukedjor använder sig av. Coop har ett system som heter Computer Assisted Ordering 
(CAO), ICA:s heter Automatisk Order i Butik (AOB) och andra kedjor har olika namn 
på sitt autoorder-system. Samtliga fungerar på liknande sätt men är anpassade efter den 
egna organisationen [5]. 

 
Huvudsakligen har autoorder-systemet syftet att hjälpa butiker med att automatisera 
inköp och ge ett jämnare flöde av ingående varor. Programmet ger statistik på hur 
mycket varor som finns i lager och när dem förväntas ta slut. Detta genererar ett 
beställningsunderlag som är baserad på flera parametrar som sortiment, lagersaldo, 
tidigare försäljningsstatistik, vilket buffertlager som önskas, leveranstider och vid 
vilken lagernivå en ny beställning ska göras. En fördel med det här programmet är att 
parametrarna ständigt kan justeras av personal för att uppnå optimala 
beställningsunderlag. Exempel på åtgärd för noggrannare underlag är spontana och 
obligatoriska kontroller av saldo. Saldokontroll innebär att personal räknar igenom 
mängden produkter av en vara och skriver in antalet i systemet. Dessa ger systemet en 
bild på om mängden artiklar stämmer överens med verkligheten och korrigerar därefter, 
då avvikelser sker på grund av snatteri, fysisk förstörelse med mera [5] [15]. 
 

Autoorder-system fungerar bra på artiklar som har en jämn efterfrågan under hela året. 
Hursomhelst förekommer svårigheter när beställningarna följer ett oregelbundet 
mönster [16]. En stor del av försäljning av FoG är både säsongs- och viktbaserat, detta 
skapar stor fallenhet för oregelbundenhet. Dessutom är frukter och grönsaker sällan 
konsekventa i hållbarhet. Exempelvis kan samma fruktsort från olika leverantörer 
mognas olika fort. Detta kan medföra till okunskap i förhand om när nästa beställning 
ska göras av den specifika frukten. Dessutom finns storleksvariationer av samma frukt- 
eller grönsakssort som medför skiljande egenskaper i mogenhet. Generellt avdunstar 
frukter och grönsaker vatten över tid, detta betyder att den vikt FoG hade när de anlände 
i butiken skiljer sig för varje dag som går.  
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2.6 Whywaste   
Som tidigare nämnt, är Whywaste ett ledande foodtech bolag som strävar efter att 
minska matsvinnet i livsmedelsbutiker genom datadrivna lösningar. De har funnits i tre 
år på marknaden och har idag 350 butiker (Coop, ICA, Hemköp och City Gross) som 
prenumeranter.  
 
Whywaste erbjuder sina kunder, det vill säga livsmedelsbutiker, en tjänst som hjälper de 
att kontrollera produkter med ett bäst före-datum. Kunderna får en surfplatta med 
tjänsten installerad, där de registrerar ett utgångsdatum med varje streckkod. Genom att 
ha olika kategorier med alla produkter listade efter hur nära utgångsdatum produkten är, 
kan personalen på ett smidigt sätt antingen prissänka varan i god tid eller utlysa direkt 
på Karmas portal. Whywaste uppgav att det är vanligt att konsumenter granskar 
datummärkning innan köp. Om konsumenten av misstag tar en produkt som passerat 
bäst före-datumet genererar det oftast till kundklagomål eller att de till nästa gång väljer 
en annan butik. Med hjälp av Whywaste-tjänsten får butiker bra träffsäkerhet på 
produkter som håller på att gå ut, det sparas dessutom tid då personalen vet vilka 
produkter som behöver hanteras först. De uppgav också att butiker betalar för 
hanteringen av svinnet, vilket leder till att prissänkta varor som blir sålda gynnar 
butiken mer även om de säljs för ett lägre pris än inköpspriset [12]. 

 
Denna datadrivna lösning har medfört en förändring i personalens arbetssätt. Man har 
övergått från att personalen ständigt själva höll koll på datummärkningar till att ett 
system underlättat den processen åt dem. Detta betyder också att ny eller annan personal 
kan ta över arbetsuppgifter utan att behöva vara tillräckligt med erfaren inom området. 
På motsvarande sätt kan också autoorder-system underlätta för den ersättande 
personalen att göra beställningar baserat på statistik. Whywaste tror väldigt mycket på 
datoriserade lösningar, vilket också betyder att de tror väldigt mycket på autoorder-
system. Precis som bolaget själv konstant försöker utveckla sin egna datoriserade 
lösning, anser de att de redan existerande autoorder-system också är i behov av 
utveckling.  
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3. Teori 
Nedan presenteras två teorier relaterade till examensarbetet. Dessa 
produktionsfilosofier har använts som diskussionsunderlag. 
 

3.1 Kaizen   
Kaizen är ett sammansatt begrepp av två självständiga ord: Kai (förändring) och Zen 
(till det bättre). Det är från grunden ett japanskt ord som blivit allt vanligare hos de 
västerländska företagen. Teorin anvisar en process där man ständigt vill uppnå 
förbättringar av det vanliga arbetssättet genom små, men flera modifieringar. Det vill 
säga, om företag vill framstå som ledande bland dagens konkurrensutsatta marknader, 
ska kontinuerlig förbättring ses som en av de viktigaste strategierna. Forskare har också, 
under den senaste tiden, visat ett stort intresse för teorin då man sett att Kaizen 
konceptet har lett till en ökad produktivitet, samtidigt som det bidragit till tillverkning 
av högkvalitativa produkter med minimal ansträngning.  

 
Många författare har diskuterat Kaizen filosofin och lyft fram flera olika aspekter av 
ämnet. En aspekt som vi anser är relaterad till examensarbetet beskriver hur Kaizen är 
mer än bara ett hjälpmedel för förbättring. Detta perspektiv syftar på att filosofin kan 
användas för att övervinna de dagliga kamper som förekommer på arbetsplatser. Teorin 
kan alltså tillämpas i områden som kräver en förbättring. 

 
En annan aspekt förklarar hur Kaizen bygger på att små regelbundna förändringar leder 
till minskat avfall och ständigt förbättrad produktivitet, säkerhet och effektivitet. Det 
påpekas också att teorin tillämpats, historiskt sett, mycket inom produktionen, men att 
den nu även tillämpas på servicefronten [17]. 
 

Analyserar man det manuella beställningssättet, som de flesta butiker än idag jobbar 
efter, kan slutsatser dras om att det finns en del förbättringsmöjligheter. Implementering 
av autoorder-system inom FoG avdelningen är en typ av förändring för att underlätta 
personalens arbete. Det kan upplevas som svårt att ändra på det gamla arbetssättet och 
tillämpa ett nytt system, men med Kaizens filosofi i baktanke och de aspekter vi 
framfört, kan små förändringar medföra bättre arbetsförhållanden och resultat.  

 
3.2 Bullwhip effekten    
Bullwhip effekten handlar om hur variation i efterfrågan kan leda till stora förändringar 
längre bak i handels- och informationskedjan i ett företag. De fyra vanligaste 
huvudorsakerna till Bullwhip effekten har identifierats till att vara hur efterfrågekurvan 
uppdateras, hur ofta beställningarna utförs, prisfluktuationer och bristspel. Den 
sistnämnda orsaken inträffar när en ‘’falsk efterfrågan’’ skapas, det vill säga när kunden 
beställer en produkt från flera leverantörer. Detta är vanligt när kunden är medveten om 
att lagret inte kommer räcka till, exempelvis vid utsläpp av nytt datorspel. Effekten kan 
i sin tur orsaka till onödigt stora lagerinvesteringar, försämrad kundservice, förlorade 
intäkter, felaktig kapacitetsplanering, onödig transport och instabilt produktionsschema 
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[18]. Man kan se detta som att kunden håller i ett snöre, och vid varierad efterfrågan 
från kunden skapas en våg som blir större och större ju längre ut man kommer i 
handelskedjan, se Figur 4. För att undvika Bullwhip effekten vill man ha 
efterfrågekurvan i realtid och bra kontroll på lagerhållningen, vilket man får med ett 
autoorder-system.  

 

 
Figur 4 Bullwhip effekten förklarad med vågor som illustrerar förändringar i 
handelskedjan 
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4. Resultat  
Detta kapitel presenterar den information vi fått ur den kvalitativa empiriska studien. 
Eftersom det fanns många likheter mellan butikerna, redogörs resultatet som en 
sammanfattning under tre rubriker.  

Autoorder-system 
Övergripande för samtliga livsmedelsbutiker är att det konstant ska finnas varor på 
hyllan och gärna att det ska se ut att finnas mycket eller vara välexponerat. För att 
uppnå detta används diverse hjälpmedel som speglar som ger intryck av välfyllt 
sortiment och blindbotten för att fylla ut och trycka upp varorna m.m. I slutändan 
handlar det om att en välbetänkt mängd produkter finns på hyllan, för att säkerhetsställa 
detta skiljer butiker i sitt förhållningssätt.  
 

Synen på autoorder var lite delad i vår intervjustudie. Majoriteten var dock övertygad 
om att autoorder-system för beställning av varor är positivt. En person som vi 
intervjuade jobbar i skrivande stund på en Willys butik där enbart en liten mängd 
produkter står på autoorder. Resterande sköts manuellt där den FoG-ansvarige går runt i 
butiken, ser över saldot och gör en ny beställning om så behövs. Han menar att det är 
väldigt svårt att implementera fullständig autoorder på just FoG-avdelningen eftersom 
den i stora drag är viktbaserad. När kunden plockar frukter eller grönsaker som inte har 
en streckkod på produkten förekommer mycket fel. Det scannas och vägs fel. Ett 
exempel som gavs var vid köp av paprika. Av den orsaken att gul, grön och röd paprika 
kostar lika mycket, händer det ofta att kunder plockar en av varje, lägger alla tre 
tillsammans i en påse och därefter på grund av lathet, väljer en av de tre färgerna vid 
vägning och scanning. Detta skapar stora saldofel. Eftersom autoorder-system inte tar 
hänsyn till dessa parametrar som är oregelbundna i sin karaktär, tror inte denna person 
på ett fullständigt autoorder-system i FoG-avdelningen.  
 

En annan butik, Coop, som dessutom är tämligen nyöppnad, har också en liten del på 
autoorder. Mer eller mindre bara på paketerad sallad som har datum, resten håller de 
koll på själva. Här sker även en manuell beställning i form av att personal går igenom 
butiken varje morgon och lägger en ny order baserad på vad som kommer in den dagen 
samt hur mycket som finns i lager. Den intervjuade FoG-ansvarige på denna Coop har 
tidigare haft samma typ av anställning på en ICA-butik där det förekommer en 
fullständig autoorder på FoG. Enligt honom är det datoriserade beställningssystemet 
bättre. Den är väldigt smart. Vid oregelbunden försäljning korrigerar systemet 
automatiskt baserat på hur mycket som bör finnas ute och därefter skickar ny 
beställningsunderlag. Systemet registrerar inte enbart hur mycket som såldes förra 
torsdagen, eller alla torsdagar innan, utan den anpassar sig också till hela veckans 
försäljning och korrigerar därefter. Det som styr beställningen är den MPL (minsta 
prestationslager) som har angetts för varje artikel i autoorder-systemet, alltså vid vilken 
lagernivå nästa beställning ska göras. Eftersom speciella högtider och storhelger kan 
medföra en högre efterfrågan av en produkt ger systemet, baserad på tidigare statistik, 
förslag på hur mycket som kan behövas. Systemet vet även när en produkt har 
annonserats till ett nytt pris. Dessutom nämnde han fördelen att kunna göra saker 



 14 

manuellt, om man vill. Exempelvis finns möjlighet att pausa en produkt på autoorder 
om ett särskilt klipp är relevant. Följaktligen är implementeringen av systemet väldigt 
enkel. Om den körs på någon vecka känner den av en prognos och skapar därefter bra 
beställningsunderlag. Särskilt för en vanlig vardag. Till storhelger, som påsk, är det 
svårare och mer statistik krävs och därmed en längre tidsperiod för bättre underlag. 
Även resterande intervjuer poängterade på att autoorder-systemet är betydligt bättre och 
enklare vid användning.  

Effektivitet 
Det kom tydligt fram att autoorder-system ger upphov till resurseffektivitet. En FoG-
ansvarig för en ICA-butik förklarade att hon jobbat både före och efter autoorder-
system tillämpades där. Innan skiftet gjordes beställningar, enligt henne, på så vis att 
man fick prata med en säljare och diskutera hur mycket av en vara man ville ha. 
Dessutom nämndes från en annan butik som inte har tillämpat autoorder att man varje 
morgon spenderar över en timme på att gå runt i butiken, samtidigt som man måste 
hålla koll på exakt vad som kommer in den dagen för att försöka göra en order till 
nästkommande dag. Utan autoorder-system i en butik, är det lätt hänt att felbeställningar 
eller dubbelbeställningar utförs. En annan sak som blev aktuellt under studien var 
osäkerheten vid beställning. Ett exempel som gavs vid beställning var när den FoG-
ansvarige själv skulle tagit fyra lådor medan autoorder hänvisade till två lådor av den 
produkten. “Med systemet igång, slipper man springa fram och tillbaka med extra varor. 
Om det kommer en hel pall med FoG, vet man att hela pallen kommer gå åt och då har 
man allting ute”. Detta medför att lagerhållningen är väldigt liten i en butik med 
autoorder, vilket vi även fick se.  
 

För en nyanställd som inte alls har koll på hur stora beställningar som är relevanta, 
förenklar det datoriserade beställningssystemet processen avsevärt. Det är garanti på att 
varor alltid kommer levereras. En annan bra konsekvens som autoorder ger upphov till 
är att mer tid kan spenderas på att optimera annat. Ett exempel som togs upp var 
försäljningen av citron. Om man märker att den inte säljer så bra, kanske bara på den 
platsen, eller mer generellt, finns möjlighet att optimera med hjälp av att byta plats, göra 
hyllplatsen mindre och sänka MPL (t.ex. ändra i autoorder till en istället för två lådor 
citron). Det blir förbättringar och fokus kan läggas på att ge bättre upplevelse för 
konsumenten.  
 

Hursomhelst poängteras väsentligheten med inventering vid utnyttjandet av autoorder. 
För att systemet konstant ska ge så bra beställningsunderlag som möjligt krävs 
uppdatering på hur mycket som finns ute på hyllorna. Därmed är autoorder-systemet 
beroende av att personal tar ansvar, går runt i butiken och korrigerar i systemet där det 
behövs. En insats som görs är bland annat att väga svinnet och därefter justera 
lagersaldot. Denna åtgärd är inte lika relevant för en FoG-avdelning utan autoorder, 
vilka i stora drag bara fokuserar på att ha fyllda hyllor.  
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Matsvinn 

Svinnet på FoG är onekligen oundvikligt. Frukter och grönsaker blir dåliga eller 
skadade väldigt ofta. Konsumenter är väldigt kräsna, minsta lilla defekt och produkten 
köps inte. Kunder beter sig dessutom på olika sätt när de handlar. Något generellt är att 
de väljer den finaste frukten eller grönsaken. Dock handlar dem olika när det gäller 
mognaden. Vissa väljer kanske en mjukare apelsin då de vet att den kommer 
konsumeras samma dag och andra tänker mer långsiktigt, somliga blandar även. Det 
finns en oregelbunden efterfrågan. Mognadhetsgrads-tänket som kunden har, påvisar 
även varför många prickiga bananer slängs, då de för kunden anses vara övermogna. 
Dock poängterade de anställda att prickiga bananer är giftfria, då allt 
bekämpningsmedel gått ut genom dem. En bidragande faktor till svinnet är därmed 
konsumenternas okunskap och kräsenhet. En annan orsak som bidrar till svinn är när det 
blir saldofel och fel mängd varor beställs in. Största boven här är att kunder tenderar att 
göra misstag när de själva scannar och väger produkter, vilket resulterar i att det senare 
slås in fel i kassan eller självutcheckningen.  

 
I samtliga butiker vi besökte finns krav på att leverantörer tillhandahåller frukter och 
grönsaker som håller hög kvalitet. Däremot förekommer det att den batch FoG som 
levereras inte är konsekvent i mognadsgrad. Trots att det är fina produkter kan de vara 
olika långt in i mognad per batch som levereras. Det ges alltså ingen specifik 
information om leveransen av leverantörer.  

 
Majoriteten av de vi intervjuade ansåg att matsvinnet minskas med ett autoorder-
system. Dels på grund av ökad medvetenhet då man är tvungen att korrigera saldot 
genom att bland annat mäta svinnet, men också för att systemet avlastar personalen 
tidsmässigt och mer fokus kan läggas på annat. De kan exempelvis optimera storlek på 
hyllplats och därmed exponera mindre frukter eller öka kundmedvetenhet angående 
hållbarheten på frukter och grönsaker. För övrigt skapas, som tidigare nämnt, 
beställningsunderlag som är mer exakta och går åt fullständigt.  

 
En fråga vi ställde till de FoG-ansvariga var ifall ett bäst-före datum på alla frukter och 
grönsaker är något som skulle kunna hjälpa mot bland annat matsvinnet. Svaren var 
tvetydiga med delade åsikter. En tror absolut att ett bäst före-datum på FoG kan minska 
matsvinnet då det är lättare att ha koll på dem. Dock svårt då kunden enbart kommer 
plocka efter datumet. Personen menar också att frukterna eller grönsakerna kan visa sig 
vara dålig ändå, eftersom produkter blir dåliga oavsett uppsatt datum. En annan var mer 
kritisk och förklarade att de tidigare haft ett bäst före-datum på packade morötter, men 
att det ersattes med packdatum istället, då morötterna oftast varit fräscha efter utgående 
datum. Hon tror att ett bäst före-datum på FoG skulle öka svinnet. Som alternativ gav 
hon exempel på fruktpåsar som kan minska på det. Hon menar att dessa fruktpåsar kan 
bestå utav fräscha produkter som gått ut i datum men säljs till halva priset. Dock 
poängterade hon att det inte får göras på bekostnad av de finare produkternas 
försäljning, vilket förmodligen kommer göras då kunder vill ha billigt. Det aktiva 
arbetet som utförs för att minska på svinnet, enligt henne, är att försöka rädda frukter 
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och grönsaker som börjar bli dåliga. Åtgärder som görs är bland annat att dela på 
produkten eller ta bort yttersta bladen istället för att kasta hela.  
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5. Slutsats och diskussion  
I diskussionsdelen sammankopplar vi våra egna idéer med hänvisning till 
bakgrundsinformation, teorier och resultat från intervjustudien för att effektivisera 
autoorder ytterligare. Dessutom ges exempel på fortsättningsstudier.  
 
Studien påvisar tydliga incitament på att ett tillämpat autoorder-system på FoG 
avdelningen är att föredra för resurseffektivitet. De förändringar som ses med systemet, 
är i enlighet med Kaizen, till det bättre. Vi märker att matsvinnet minskar dels på grund 
av ökad medvetenhet och bättre anpassad storlek på beställningar. Andra konsekvenser 
är att det blir enklare för nyanställda att anpassa sig till systemet och mindre 
lagerhållning. Om inte systemet påvisar tydlig tidsbesparing ges ändå förutsättning till 
att tiden utnyttjas mer effektivt och är värdeskapande.  

 
För att ytterligare skapa resurseffektivitet har vi några idéer som kan tillämpas eller 
åtminstone undersökas för att bevisa förbättring. Detta är också ett led i Kaizen, att 
kontinuerligt förbättra sig för att framstå som ledande i den konkurrensutsatta 
marknaden. Eftersom mycket tid spenderas på att personal utför inspektioner i form av 
saldokontroll och datumkontroll, har vi två förslag som skulle kunna förenkla dessa 
arbetsuppgifter.  
 

Om ett autoorder-system ska ge upphov till korrekt och lämplig beställningsunderlag 
krävs det att systemet har koll på hur mycket av en produkt som finns i lager och ute på 
hyllan. Därför är konstant inventering en viktig arbetsuppgift för personalen. För att 
förenkla detta arbete och ge bättre siffror på antal kilogram och styck som finns på 
hyllan kan en våg som konstant väger vikten på hyllplatsen användas. Denna våg kan 
vara uppkopplat till autoorder-systemet och kan, i realtid, ge information om vikten i 
systemet, på så sätt kan även Bullwhip effekten undvikas. Ifall något inte stämmer 
överens och är märkligt kan signaler i form av meddelande skickas ut till personal som 
kan kontrollera platsen. Eftersom frukterna och grönsakerna oftast är bra avskilda finns 
inte stor risk att dem blandas på respektive hyllplatser. Enda problemet vi ser är att FoG 
oftast ligger utspridd på ett lutande plan och kan därmed vara svårt att väga. 
Hursomhelst bör detta inte vara ett stort problem att räkna på och programmera in vågen 
efter. 
 

Datumkontroll är också ett arbete som utförs för att kunder konstant ska få så färska 
varor som möjligt. På FoG-avdelningen har få produkter ett bäst före-datum, därmed 
består majoriteten av kontrollen på att se hur frukterna och grönsakerna ser ut. En åtgärd 
som vi har tänkt på är användningen av “automated grading system”. Systemet kan 
klassificera och betygsätta frukter och grönsaker baserad på en rad olika parametrar. 
Dessutom finns möjligheten att spåra transporten och samla data med mycket annan 
relevant information gällande produkten. Därmed finner vi det möjligt att även sätta ett 
exakt bäst före-datum på varje batch frukter eller grönsaker som levereras till butik. 
Detta ser vi är en insats som leverantörer gör i samarbete med butikerna. Hädanefter kan 
systemet som Whywaste erbjuder användas - tjänsten att kontrollera produkter med ett 
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bäst före-datum genom deras datadrivna lösning. Detta i korrelation med autoorder 
medför att mindre och mer lönsamma kontroller kan utföras. Vilket i sin tur innebär att 
förebyggande insatser mot matsvinn kan tas i form av att prissänka varor, rädda varor 
eller exempelvis göra fruktpåsar och dylikt.  
 

5.1 Fortsatt arbete 
Svårigheten är att veta hur lönsamt respektive förslag är. Det är här fortsättningsarbete 
behöver ske. Våra förslag är baserade på redan befintlig teknologi och ska inte vara svår 
att pröva. En större studie behöver förmodligen utföras för att hitta mönster mellan alla 
klassificerade varors resa till hyllan på FoG och tills de anses vara svinn. Här kan man i 
början begränsa sig till de produkter som svinnas mest och levereras med mest 
oregelbundenhet i mognad. Andra mer tekniska uppgifter är uppkopplingen av alla 
vågar direkt till autoorder-systemet. Även detta är något som bör vara fullt möjligt rent 
intuitivt, där lönsamhet i början kan kontrolleras på en mindre grupp varor. Ur en 
teoretisk synpunkt anser vi att dessa förslag kan förbättra arbetssituationen och ge 
upphov till resurseffektivitet i stora drag. Osäkerheten ligger dock i hur 
kostnadseffektivt förslagen är, vilket bör undersökas.  

 
5.2 Validitet 
En del aspekter bör beaktas i tolkningen av våra resultat från fältstudien. Först och 
främst är studien begränsad till fyra butiker på en ort i Stockholm. Detta medför att inga 
generella slutsatser kan dras, men ger riktlinje på ämnet och därmed grund för vidare 
forskning. Dock tog vi med olika butikskedjor som är stora i Sverige och på så vis ges 
ändå en bra helhetssyn. För ökad validitet skulle det vara bra med siffermässiga eller 
kvantitativa resultat. Detta i form av att till exempel olika arbetare på FoG följs för att 
se exakta tidsbesparingar som görs per arbetad timme eller mäta hur många kilogram 
som svinnas dagligen, med och utan ett fullständigt tillämpat autoorder. Dock måste 
man ta i hänsyn att svinn är ett känsligt ämne och nära kopplat till lönsamhet, vilket 
förmodligen innebär motstånd i informationsdelning från butikerna. Ännu mer 
trovärdighet kan fås genom att bekräfta våra resultat med flera butiker. Detta kräver 
besök hos många butiker, vilket vi tyvärr inte hade tid med.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  
 

Hur ser beställningen av FoG ut? 
 

Får ni samma fruktsort från olika leverantörer? Om ja, blandar ni samma fruktsort från 
olika leverantörer när ni lägger upp det på hyllan? 

 
Vilken information får ni från leverantörer när det gäller kvaliteten av FoG? Märker ni 
att ni får olika mogna FoG i olika omgångar? Har ni märkt av att samma batch FoG har 
oregelbundenhet i mognad? 

 
Använder ni autoorder-system inom FoG? Om ja, till hur stor del? Varför inte 100%? 
Hur fördelaktigt har det varit? Vad ser ni för hinder/problem med ett sådant system?  
 

Hur och varför uppkommer svinn i FoG för er? Finns det något ni slänger mer av? 
Har ni någon form av system/struktur på hantering av svinn, för att motverka/minska 
svinnet? 
 

Lagerhållning av säsongsbaserade frukter för att erbjuda året runt. 
Allmän lagerhållning, hur ser den ut. 

 
Vad tycker ni om att sätta ett exakt bäst före-datum för varje frukt och grönsak? Tror ni 
att det skulle minska svinnet? 
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