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Sammanfattning 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva resonemang som förs i livsmedelsbutiker kring 

prissättningsstrategier på färskvaror, och vilken roll matsvinn spelar i detta sammanhang. 

  

Teoretisk referensram: I detta kapitel redovisas olika faktorer som kan ha effekt på val av 

prissättningsstrategier. Därför presenteras tidigare studier om olika prissättningsstrategier 

samt effekter på matsvinn och lönsamhet. Även institutionella teorin beskrivs, vilken förklarar 

krafter som kan påverka organisationers beteenden. Denna teori kan därmed hjälpa till att 

förklara varför prissättare i livsmedelsbutiker resonerar som de gör gällande prissättning och 

matsvinn.  

  

Metod: För att uppfylla syftet med studien har en kvalitativ ansats tillämpats. Besöksinter-

vjuer har genomförts i sex olika ICA-butiker med anställda som har kunskap om prissättning 

av färskvaror. Butiker av olika storlekar har inkluderats för att möjligtvis kunna upptäcka om 

en butiks storlek har någon betydelse gällande val av prissättningsstrategier på färskvaror 

samt hänsyn till matsvinn i dessa. 

  

Empiri: Detta kapitel innehåller insamlade data från intervjurespondenterna. Här redovisas 

deras syn på matsvinn och hur prissättningen i deras butiker går till. 

  

Slutsatser: Empirin har analyserats utifrån institutionella teorin samt utifrån lönsamhet då det 

är en betydande faktor som styr verksamheter. Slutsatserna som framkommit är att faktorer 

som påverkar vilka prissättningsstrategier som tillämpas och vilken hänsyn som kan tas till 

matsvinn i dessa är lönsamhet, normer, konkurrenter och tryck från samhället. Det har också 

visats att endast dynamisk prissättning tillämpas och att butikens storlek inte har någon bety-

delse för hur de väljer att prisnedsätta. Ännu en slutsats är att butikens storlek inte behöver ha 

någon betydelse för den hänsyn som tas till matsvinn i prissättningen. 



Abstract 

 

Purpose: The purpose of this study is to describe the reasoning of food retailers about pricing 

strategies for perishable food, and what role food waste plays in this regard. 

  

Theoretical perspectives: This chapter presents various factors that may affect the choice of 

pricing strategies. Therefore, previous studies about different pricing strategies and their ef-

fects on food waste and profitability are presented. The institutional theory is also described, 

which explains forces that can affect organizations' behavior. This theory can therefore help 

explain why price setters in food stores argue in the way they do regarding pricing and food 

waste. 

  

Method: To qualify for the purpose of the study, a qualitative approach has been applied. 

Interviews have been conducted in six different ICA-stores with employees who have know-

ledge of pricing of perishable food. Stores of different sizes have been included in order to be 

able to discover if a store’s size has any significance in selecting pricing strategies for pe-

rishable food, as well as consideration to food waste in these. 

  

Empirical results: This chapter contains collected data from the interview respondents. In-

formation about the pricing strategies applied in the stores of the study, as well as the respon-

dents views of food waste, are presented. 

  

Conclusions: Our empirical results have been analyzed on the basis of the institutional theory 

as well as profitability as it is a significant factor in managing activities. The conclusions 

found are that factors affecting the pricing strategies applied and the consideration that can be 

taken to food waste in these, are profitability, norms, competitors and pressures from society. 

It has also been shown that only dynamic pricing is applied and that the size of the store does 

not matter in their strategy of mark downs. Yet another conclusion is that the size of the store 

does not have any significance for the consideration taken to food waste in the pricing. 
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1. Inledning 

 

Detta inledande kapitel beskriver problematiken med och uppkomsten av matavfall och matsvinn, dess mängd, 

samt möjliga åtgärder för att reducera matsvinn. Även en problemdiskussion om prissättningsstrategiers 

påverkan på matsvinn och lönsamhet förs vilket utmynnar i syfte och frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs 

centrala begrepp i uppsatsen samt regler kring datummärkning. 

 

1.1. Problembakgrund  

Enligt Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2017), slängs globalt 1,3 miljarder ton 

mat producerad för människor årligen, vilket är en tredjedel av all producerad mat. Det slängs ätbar mat i hela 

livsmedelskedjan. Det börjar med ätbara grödor på åkrarna som inte tas om hand (Halloran, Clement, 

Kornum, Bucatariu & Magid, 2014), för att fortsätta med bortsortering hos producenter, för stora beställningar 

hos grossister som leder till kasserad mat, passerade bäst före-datum i livsmedelsbutiker och mat hos 

konsumenter som inte äts upp (Eriksson & Strid, 2011). Ju längre fram i livsmedelskedjan, desto större slöseri 

av resurser som använts för bland annat produktion av livsmedlen (Eriksson & Strid, 2011). En del av avfallet 

är oundvikligt, men den största delen går att förebygga (Halloran et al., 2014). Sådant avfall som går att 

förebygga benämns matsvinn och innebär avfall av sådana livsmedel som vid annan hantering hade kunnat 

konsumeras. Oundvikligt avfall kan vara exempelvis äggskal, bananskal och kaffesump (Jensen, Stenmarck, 

Sörme & Dunsö, 2011). I matavfall ingår både avfall som går att förebygga, det vill säga matsvinn, samt 

oundvikligt avfall (Naturvårdsverket, 2016a).  

Majoriteten av matsvinnet kommer från industriländerna. I Nordamerika och Europa uppskattas konsumenters 

matsvinn nå 95–115 kilo per person per år. Denna siffra är betydligt lägre i Sydostasien och i Afrika söder om 

Sahara där den uppgår till 6–11 kilo per person och år (Halloran et al., 2014). I Sverige gjordes år 2014 en 

kartläggning över den totala mängden fast slängd mat, det vill säga exklusive flytande mat som hälls ut i 

avloppen. Detta visades uppgå till 1,3 miljoner ton per år, varav hushållen stod för den största delen: 717 000 

ton (Naturvårdsverket, 2016b). Hos livsmedelsbutiker i Sverige tros matsvinnet utgöra ungefär 125 000 ton 

årligen, exklusive flytande matsvinn (Eriksson & Strid, 2013). Matsvinn hos livsmedelsbutiker är litet i 

förhållande till mängden som slängs i hela livsmedelskedjan (Jensen et al., 2011) men det är ändå stora 

mängder mat som kasseras i onödan (Eriksson & Strid, 2013). FN hade år 2015 som mål att halvera mängden 

matsvinn till och med år 2030 i hela livsmedelskedjan, inklusive på konsumentnivån (United Nations, 2015). 

Enligt Naturvårdsverket (2016c) minskar Sveriges matsvinn men de framhäver även att det behövs en 

långsiktig strategi för att lyckas minska det enligt FNs mål. Deras exempel på hur livsmedelsbutiker kan 
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minska sitt matsvinn i större utsträckning är att planera varubeställningar bättre och att sänka priser på varor 

som närmar sig sina bäst före-datum. Andra svinnreducerande åtgärder, det vill säga åtgärder för att minska 

matsvinn, som kan tillämpas i butik är bland annat att sälja fryst köttfärs i stället för färsk vilket förlänger 

hållbarhetstiden, och att skänka mat till välgörenhet (Eriksson & Strid, 2013).  

Minsta ordergräns är en faktor som kan bidra till matsvinn hos livsmedelsbutiker. Är denna gräns för hög för 

butikens behov kan det resultera i för stora lager och att de varor som inte hinner säljas innan de nått sin 

datummärkning slängs. Därmed är även varors datummärkning en faktor som påverkar mängden matsvinn i 

livsmedelsbutiker. Även fluktuerande efterfrågan på varor kan påverka svinnmängden då det medför 

svårigheter vid beställningar för butikerna (Eriksson, Strid & Hansson, 2016). Andra orsaker till matsvinn i 

butik är att säljare ofta hellre köper in för mycket varor med risk för att behöva slänga en del, än att lagret ska 

ta slut. Det kan även finnas standarder angående livsmedlens utseende som butikerna ska följa, vilket kan leda 

till utsortering av de livsmedel som inte uppfyller kraven (Thyberg & Tonjes, 2016). 

Att slänga ätbar mat är ett moraliskt dilemma, då nästan en miljard människor i världen svälter (FAO, 2017). 

Dessutom förväntas efterfrågan på mat öka med 60 procent till år 2050 på grund av en växande befolkning, 

samt växande ekonomisk tillväxt och urbanisering, vilket förhöjer problematiken med att slänga ätbar mat. 

Matsvinn bidrar också till miljöproblem. För att tillverka och producera livsmedel krävs naturresurser såsom 

mark och vatten, liksom insatser i jordbruk som energi, vatten, gödningsmedel och arbetskraft. Livsmedlen 

ska sedan transporteras, distribueras och lagras innan konsumenten kan köpa hem livsmedelsprodukten. Att 

slänga ätbar mat leder därmed till onödig användning av bland annat mark, vatten och energi vilket bidrar att 

växthusgaser avges, som i sin tur bidrar till klimatförändringarna (Halloran et al., 2014). Exempelvis bidrar 

Sveriges livsmedelshantering till 50 procent av landets totala övergödning, men också till 20–25 procent av 

landets totala klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2016b).  

Att slänga mat påverkar även hela detaljhandelsled ekonomiskt. Naturvårdsverket (2016a) har kommit med 

förslag på ett etappmål för att minska matavfallet i Sverige. Detta mål innebär att matavfallet ska minska med 

20 procent från år 2020 jämfört med år 2010 vilket även skulle innebära en reducering av matsvinnet med 

cirka en tredjedel. Om detta etappmål uppnås kan det medföra årliga besparingar på 3,2 till 5,7 miljarder 

kronor för alla inblandade företag (Naturvårdsverket, 2013). Kärkkäinen i Wang och Li (2012) fortsätter med 

att varor som slängs i butik på den europeiska marknaden för att de passerat sina bäst före-datum, kostar 

detaljhandelsleden flera miljarder dollar årligen.  

Eriksson och Strid (2011) skriver att det för livsmedelsbutiker är svårt att kunna undgå matsvinn och samtidigt 

ha ett brett sortiment. Men att försöka minska svinnet kan enligt Lagerberg-Fogelberg, Vågsholm och 
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Birgersson (2011) innebära bättre lönsamhet då matsvinn medför ökade kostnader för varuinköp, för hantering 

i butik av de inköpta varorna, för avfallshantering, samt kan ge butiken ett gott rykte. 

1.2. Problemdiskussion 

Lönsamhet är det mest betydelsefulla för en butik för att överleva på lång sikt och denna påverkas bland annat 

av butikens prissättning (Hernant & Boström, 2010). Detta innebär att butikers beslut om prissättningsstrate-

gier är av stor vikt. Då upp till 50 procent av försäljningen inom dagligvaruhandeln består av färskvaror, är 

prissättning av dessa speciellt betydelsefullt (Chung & Li, 2013). Då de dessutom utgör majoriteten av 

livsmedelsbutikers matsvinn (Eriksson & Strid, 2011), samt har begränsad hållbarhet, kräver dessa varor 

passande prissättningsstrategier för att reducera svinnet (Adenso-Diaz, Lozano & Palacio, 2017).   

Ju närmre datummärkning en färskvara närmar sig, desto mindre kommer en kund att vilja betala för den 

(Tsiros & Heilman, 2005). Rabatterar butiker inte priserna på äldre färskvaror har kunden valet att antingen 

köpa en äldre färskvara till fullpris, eller en ny färskvara till fullpris (Chung & Li, 2014). Eftersom 88 procent 

av kunderna i Chung och Lis (2014) studie kontrollerar datummärkningen innan de köper en färskvara, menar 

författarna att det går att förvänta sig att kunderna i regel väljer den vara med längst hållbarhet då priset är 

detsamma för en vara med kortare hållbarhet. En följd av detta kan enligt författarna vara minskad försäljning 

för butikerna och även en ökad mängd matsvinn av varor som närmar sig sitt utgångsdatum. För att både 

minska matsvinn av färskvaror, uppnå matsäkerhet för konsumenter, samt maximera sin vinst, menar Wang 

och Li (2012) att butiker måste försöka sälja dessa varor innan de når sina utgångsdatum. Tidigare forskning 

har påvisat att den prissättningsstrategi som lämpar sig bäst för detta ändamål är dynamisk prissättning 

(Chung & Li, 2014) och sådan prissättning innebär att priset på en vara kan justeras (Lin, 2006). 

Chung och Li (2014) har i sin studie inte tagit hänsyn till de kostnader som dynamiska prissättningsstrategier 

kan medföra, som exempelvis ökade driftskostnader för att prisändra varor och menar att ju mer dynamisk en 

prissättningsstrategi är, desto större merkostnader borde kunna medföras. Wang och Li (2012) uttrycker också 

att dynamiska prissättningsstrategier kan innebära merkostnader, samt medföra osäkerhet kring hur kunder 

reagerar på prisändringar, vilket gör att införande av dynamisk prissättning kan vara riskabelt. Det motsatta 

till dynamisk prissättning är statisk prissättning, vilket innebär att ett initialt pris sätts på en vara och inte 

ändras under hela dess livslängd (Chakraborty, Huang & Khanna, 2013). Sådan prissättning kan enligt 

Cachon och Feldman (2015) vara mest fördelaktig för en butik i de fall då kunder strategiskt inväntar rabatter.  

Utifrån denna diskussion anser vi det relevant att undersöka faktorer som kan spela in i val av prissättnings-

strategier gällande färskvaror hos livsmedelsbutiker.  
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1.3. Problem och syfte  

Färskvaror är den kategori av livsmedel som bidrar till mest matsvinn. Ur ett brett perspektiv är matsvinn ett 

moraliskt dilemma och det orsakar dessutom miljöproblem samt påverkar hela detaljhandelsled negativt 

ekonomiskt sett. Ur ett smalt perspektiv påverkas även enskilda företag i detaljhandelsleden negativt 

ekonomiskt sett, och kan därmed motivera till olika åtgärder för att minska matsvinnet. Vi riktar i denna 

uppsats in oss på prissättning som en sådan åtgärd och vill skapa förståelse för hur man i livsmedelsbutiker 

resonerar kring prissättning av färskvaror och om matsvinnets roll. Syftet med denna uppsats blir därmed att 

beskriva resonemang som förs i livsmedelsbutiker kring prissättningsstrategier på färskvaror, samt vilken roll 

matsvinn spelar i detta sammanhang. 

För att uppnå syftet med studien ska följande problem utredas: 

 Vilka prissättningsstrategier tillämpas på färskvaror i livsmedelsbutiker och varför? 

 Vilka faktorer kan påverka den hänsyn som tas till matsvinn i prissättningen av färskvaror? 

1.4. Centrala begrepp och regler  

1.4.1. Färskvaror   

I denna studie avses livsmedel då färskvaror nämns, även fast Adenso-Diaz et al. (2017) menar att produkter 

som exempelvis tidningar och biljetter också kan anses vara färskvaror, då de vid ett visst datum inte längre 

har samma värde för konsumenten. Färskvaror kan bland annat innebära frukt, grönsaker, mejeri- och 

charkprodukter (Eriksson & strid, 2011) samt bakverk (Tsiros & Heilman, 2005). De flesta färskvarors 

hållbarhet påverkas av temperatur, tid, samt hur de förvaras och hanteras (Wang & Li, 2012). 

1.4.2. Bäst före-dag och sista förbrukningsdag 

Bäst före-datum är en kvalitetsmärkning (Lagerberg-Fogelberg et al., 2011) och indikerar fram till vilket 

datum en vara av tillverkaren garanteras besitta de egenskaper som vanligen förknippas med varan 

(Livsmedelsverket, 2017). Det kan handla om exempelvis krispighet, smak, näringsinnehåll och tuggmotstånd 

(Lagerberg-Fogelberg et al., 2011). Livsmedel som försämras i snabb takt och som efter en kort tid kan vara 

riskabla för hälsan att konsumera, märks med sista förbrukningsdag istället för bäst före-dag (Livsmedelsver-

ket, 2017).  

Vissa färskvaror har dock ingen datummärkning, såsom frukt och grönsaker (Livsmedelsverket, 2016). 

Butiker utgår då ofta i stället från standarder att följa baserat på livsmedlens utseende. De livsmedel som inte 

uppfyller kraven sorteras i dessa fall bort (Thyberg & Tonjes, 2016). 
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1.4.3. Regler kring datummärkning 

Livsmedelsbutiker har regler kring datummärkning att förhålla sig till, vilket påverkar vad de får och inte får 

sälja till konsumenter. I normala fall går det bra att äta livsmedel som passerat bäst före-datum, men kvaliteten 

blir sämre ju längre tid som går (Lagerberg-Fogelberg et al., 2011). Livsmedelsbutiker får sälja varor som 

passerat detta datum så länge de anses vara säkra att konsumera. Det är då livsmedelsbutikerna som har 

ansvaret gentemot konsumenterna (Livsmedelsverket, 2017), och vid skada för hälsan kan de behöva 

kompenseras ekonomiskt (Adenso-Diaz et al., 2017). I livsmedelsbutiker är det lagligt att använda livsmedel 

som passerat bäst före-datum som ingrediens i exempelvis maträtter som de tillagar och därefter säljer, så 

länge de inte anses otjänliga. Ett exempel på detta är att butiker får grilla en fläskfilé som tidigare varit till 

försäljning, för att sedan sälja den. Då får livsmedlet ett nytt bäst före-datum som butiken anger (Lagerberg-

Fogelberg et al., 2011). 

Efter att sista förbrukningsdag har passerat anses ett livsmedel vara ohälsosamt och kan innebära en fara att 

konsumera. Livsmedelsbutiker får därför inte sälja några av dessa varor eller använda som ingrediens med 

andra livsmedel (Livsmedelsverket, 2017). 
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel beskrivs två huvudtyper av prissättning samt olika prissättningsstrategier inom dessa 

huvudtyper. Detta beskrivs för att kunna redogöra för vilka prissättningsstrategier som tillämpas på 

färskvaror hos livsmedelsbutiker. Även matsvinnets och prissättningens påverkan på lönsamhet 

samt institutionell teori presenteras. Denna teori beskriver krafter vilka kan påverka organisationers 

beteenden, och dessa krafter tillsammans med lönsamhet presenteras som faktorer som kan påverka i val av 

prissättningsstrategier och hänsyn till matsvinn i dessa.  Slutligen presenteras en sammanfattande text som 

kopplar samman institutionella teorin med resterande teoretiska referensram, vilken har använts för att 

underlätta analysarbetet. 

 

  

2.1. Tidigare studier om prissättningsstrategier i livsmedelsbutiker 

Lönsamhet är det allra viktigaste för en butik för att kunna fortsätta verka. Det är nödvändigt för att kunna 

klara av perioder som går mindre bra och för att exempelvis kunna ha råd med nya investeringar (Hernant & 

Boström, 2010). Prissättning är en kritisk aspekt gällande lönsamhet då det har stor påverkan på denna 

(Perakis & Sood, 2006). Olika prissättningsstrategier har visat sig ha skilda effekter på reducering av 

matsvinn (Adenso-Diaz et al., 2017; Wang & Li, 2012) och att minska mängden kan för livsmedelsbutiker 

innebära bättre lönsamhet (Lagerberg-Fogelberg et al., 2011). Exempelvis medför matsvinn onödiga 

kostnader för varuinköp, kostnader för hantering i butik av de inköpta varorna samt kostnader för 

avfallshantering. Reducerat matsvinn kan dessutom bidra till ett gott rykte (Lagerberg-Fogelberg et al., 2011). 

Thyberg och Tonjes (2016) förklarar att om en butiks åtgärder för att minska matsvinn kommuniceras till sina 

kunder, kan det vara en faktor som ökar butikens goda rykte. Författarna fortsätter med att intresset för att 

minska matsvinn har genomgått en snabb ökning i delar av världen.   

För en butik är priset det monetära värde som tilldelas en vara, och för en konsument innebär priset den 

ekonomiska uppoffring som måste göras för att tillägna sig varan, samt nyttan denne upplever av att äga den 

(Hernant & Boström, 2010). I sin studie har Ellickson och Misra (2008) redogjort för att det finns en stor 

blandning av prissättningsstrategier hos livsmedelsbutiker. Två vanliga strategier är att antingen erbjuda 

genomgående låga stabila priser, eller att erbjuda kraftiga temporära prisnedsättningar på utvalda varor. Men 

det är också vanligt med blandningar av dessa, exempelvis genom att variera antalet prisnedsatta kategorier av 

varor.  
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Ellickson och Misra (2008) fortsätter med att kunders efterfrågan är en faktor som spelar stor roll vid val av 

prissättningsstrategier i livsmedelsbutiker. Exempel på detta är att prissättningsstrategin EDLP, som erbjuder 

genomgående låga priser, ofta används i områden där många låginkomsttagare handlar. Detta eftersom det är 

vad denna kundkrets efterfrågar. I motsats tillämpas ofta strategier med kraftiga temporära prisnedsättningar 

på utvalda varor i områden där höginkomsttagare handlar, eftersom det är vad de föredrar. Författarna 

fortsätter med att vilka prissättningsstrategier ens konkurrenter använder också kan spela in vid val av strategi. 

De fann i sin studie tendenser till att, i stället för att differentiera sig mot konkurrenterna, välja liknande 

strategier. De menar att detta beror på att butikernas kunder efterfrågar konsekventa priser.  

Nedan presenteras två olika huvudtyper av prissättning: då stabila priser tillämpas samt då prisändringar 

tillämpas.  

2.1.1. Statisk prissättning 

En prissättningsstrategi är statisk om säljaren sätter ett fast pris på en vara och inte ändrar priset på denna i 

framtiden. Priset på varan är alltså densamma för alla köpare under hela säljperioden (Chakraborty et al., 

2013). Med statisk prissättning tas alltså ingen hänsyn till konsumenters efterfrågan (Cachon & Feldman, 

2010) och enligt Cachon och Feldman (2015) är statiska prissättningsstrategier att föredra i de fall då 

prisnedsättningar leder till att kunder strategiskt inväntar de rabatter som vanligen brukar uppkomma.  

En av de mest förekommande statiska prissättningsstrategierna som erbjuder genomgående låga priser är 

Every Day Low Price (EDLP). Denna strategi används mest då livsmedelsbutiker riktar sig till konsumenter 

med en lägre inkomst, och den förekommer oftast i större butiker och kedjor. Strategin tillämpas främst då en 

butik har kunder som vill köpa alla varor under ett och samma tillfälle och inte avstår från inköp för att 

invänta ett eventuellt rabatterat pris (Ellickson & Misra, 2008).  

2.1.2. Dynamisk prissättning   

Med dynamisk prissättning kan priset på en vara justeras under dess hållbarhetstid (Lin, 2006). Då 

livsmedelsbutiker i sin prissättning tar faktorer som överskott i lager, fluktuerande efterfrågan och försämrad 

kvalitet på varor i beaktande, använder de ofta en typ av dynamisk prissättning (Wang & Li, 2012). Logiken 

om sådana prissättningsstrategier går att koppla till flygbranschen, där de ofta används. Flygbolag kan erbjuda 

olika priser för en flygbiljett beroende på tid för avgång och säte. Ju närmare avresa, desto större incitament 

har de till att försöka sälja de platser som ännu inte blivit sålda, eftersom varje ledig plats inte genererar något 

värde (Lin, 2006). Dynamiska prissättningsstrategier förekommer även på färskvaror. En sådan typ av strategi 

är en som Chung och Li (2013) kallar two-period pricing, vilken är en av de vanligaste metoderna vid 

prissättning av färskvaror. Det är en strategi med två olika prislägen. Ett initialt pris sätts och under de två till 
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tre sista dagarna innan datummärkningen passerat diskonteras priserna vanligtvis med cirka 20 till 50 procent 

(Chung & Li, 2014).  

En annan dynamisk prissättningsstrategi är en som Chung och Li (2013) benämner multi-period pricing. Med 

denna strategi utgör en varas hållbarhetstid hela dess försäljningsperiod. Ett initialt pris sätts och försäljnings-

perioden delas in i fler än två steg i vilka priset diskonteras. Antingen kan en säljare i förväg bestämma hur 

stor diskonteringen ska vara, eller så bestäms det allt eftersom.  

Det har enligt tidigare forskning visat sig att dynamisk prissättning minskar matsvinn i högre grad än statisk 

(Adenso-Diaz et al., 2017). Det beror på att kunder föredrar att köpa en färskvara som närmar sig 

utgångsdatum till ett lägre pris än ordinarie pris (Adenso-Diaz et al., 2017; Chung & Li, 2014). Dock kan för 

stora prisnedsättningar enligt Konuk (2015) leda till att kunder känner sig kritiska till kvaliteten på varan och 

därmed låta bli att köpa den. Det har också visats att kunder föredrar multi-period pricing före two-period 

pricing då de i större utsträckning får betala för varans kvarvarande hållbarhetstid (Chung & Li, 2014). Detta 

har enligt Chung och Li (2014) stor betydelse för reduceringen av matsvinn och menar att multi-period 

pricing minskar matsvinn i större grad än two-period pricing. Tsiros och Heilman (2005) fortsätter med att 

tidpunkten för en prisnedsättning kan vara viktig ur försäljningssynpunkt. Känsliga livsmedel såsom färsk 

kyckling kan behöva större prisnedsättningar tidigt i dess hållbarhet, för att kunder som bryr sig mycket om 

datummärkningar ska vilja köpa livsmedlet, annars är det risk för matsvinn.  

Anderson et al. (2015) skriver att prisnedsättningar kan skapa alternativkostnader. Ju fler varianter det finns 

av en vara som ska prisnedsättas, desto mer tid tar det för en anställd att ändra priserna och ju mindre tid har 

denne till andra arbetsuppgifter som att fylla på med varor och hjälpa kunder i butik. Detta skapar 

alternativkostnader för butikerna. Även Adenso-Diaz et al. (2017) menar att prisnedsättningar inte alltid är 

gynnsamma, utan i stället kan orsaka stora intäktsförluster. Det kan bland annat vara i de fall då priserna sänks 

kraftigt och då kunderna inte är så känsliga för att varorna närmar sig sina utgångsdatum. 

2.2. Institutionell teori  

Institutionella teorin beskriver hur organisationer inom samma bransch tenderar att bli institutionaliserade, det 

vill säga likna varandra i sina strukturer och ageranden (Oliver, 1997). Institutionaliseringen förklaras utifrån 

tre olika krafter som kan påverka organisationer i att bli likformiga (DiMaggio & Powell, 1983). Dessa krafter 

kan därmed vara faktorer som kan påverka resonemang inom livsmedelsbutiker, exempelvis kring val av 

prissättningsstrategier och vilken hänsyn som tas till matsvinn i dessa. Därmed anses denna teori kunna vara 

behjälplig i att besvara studiens frågeställningar. Teorin anses också vara lämplig för denna studie då det går 

att anta att livsmedelsbutiker liknar varandra i sina strukturer och ageranden eftersom de verkar inom samma 

bransch. Detta medför att teorin utgör en bra förklaringsmodell.  
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Institutionalisering sker genom påverkan av traditioner, normer och social omgivning, vilket bidrar till att 

organisationers strukturer och ageranden blir socialt accepterade, det vill säga anses vara legitima. Inom denna 

teori beskrivs att de framgångsrika organisationerna är de som rättar sig inom dessa led och på så sätt får stöd 

och därigenom erhåller legitimitet (Oliver, 1997). De som inte rättar sig i leden tenderar i stället att inte 

överleva på marknaden (Meyer & Rowan, 1977). Institutionella teorin består av decoupling och isomorfism. 

Decoupling innebär att faktiska ageranden hos organisationer kan skilja sig från formella strukturer eftersom 

dessa strukturer inte alltid går hand i hand med vad som är mest rationellt och effektivt (Meyer & Rowan, 

1977). Nedan presenteras isomorfism. 

2.2.1. Isomorfism 

Isomorfism är en process som bidrar till likformighet (DiMaggio & Powell, 1983) och institutionell 

isomorfism riktar in sig på varför organisationer inom en bransch liknar varandra (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Detta beskrivs med hjälp av tre så kallade isomorfa krafter: tvingande, imiterande och normativa 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). DiMaggio och Powell (1983) framhäver att fler än en av de tre isomorfa 

krafterna kan förekomma samtidigt, vilket kan medföra en svårighet i att urskilja från vilken kraft trycket 

kommer ifrån. De betonar också vikten av att förstå att organisationer som liknar varandra inte behöver vara 

mer effektiva än organisationer som inte tenderar att likna organisationer inom dess bransch 

2.2.1.1. Tvingande krafter 

Tvingande krafter innebär formella och informella påtryckningar, som kan påverka hur organisationer 

institutionaliseras. Det kan exempelvis ske i form av regler och lagar från stat eller andra stora aktörer. Kraven 

kan exempelvis handla om att alla tillverkande organisationer måste införskaffa ny teknologi som kontrollerar 

förorening, för att anpassa sig till nya miljöregler. Det kan också innebära krav om att följa införseln av en ny 

skatteregel. Regler kan även förekomma internt i en organisation, som att de anställda måste följa en budget, 

en policy, en viss redovisningsstandard eller krav på utformning av finansiella rapporter som organisationen 

tillämpar (DiMaggio & Powell, 1983). Informella krav kan ske i form av tryck från samhället, vilket för 

organisationen kan kännas antingen som ett tvång eller som en inbjudan (Deegan & Unerman, 2011). 

2.2.1.2. Imiterande krafter 

Isomorfism kan också uppstå på grund av imiterande krafter. Dessa krafter beskriver hur organisationer 

medvetet eller omedvetet kan efterlikna varandra genom imitation. Imitationen kan bland annat uppstå på 

grund av att organisationer vill uppnå lika stor framgång som en annan organisation inom branschen, och 

därmed imiterar dess lösningar eller strategier (DiMaggio & Powell, 1983). På så sätt behöver organisationen 

inte heller lägga tid på att tänka ut egna lösningar. Vid osäkerhet kan det också bli en enkel och säker utväg att 

imitera en specifik typ av organisering som redan används av andra inom branschen (Eriksson-Zetterquist, 
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2009). Osäkerhet kan bland annat uppstå på grund av tvetydiga mål. En annan orsak till imitering är den 

ökade pressen av att erbjuda liknande tjänster som andra organisationer inom branschen erbjuder. Pressen kan 

öka ju fler kunder organisationen servar och ju fler anställda de har (DiMaggio och Powell, 1983). 

2.2.1.3. Normativa krafter 

Betydelsen av normativa krafter är att organisationer tenderar att likna varandra eftersom professioner och 

utbildningar har stort tryck på utformningen av organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). Dessa 

påtryckningar kan uppstå genom kulturen på den specifika arbetsplatsen och de arbetssätt som har utvecklats 

där, vilka kan bidra till en kollektiv syn gällande vad som anses vara de bästa sätten (Deegan & Unerman, 

2011). Då formella utbildningar blir allt mer betydelsefulla i dagens samhälle är utbildning ofta något som 

eftersträvas vid rekrytering (Eriksson-Zetterquist, 2009). Genom att rekrytera personer med liknande 

professionell bakgrund till de olika organisationerna inom branschen, skapas ett generellt sätt att organisera i 

hela branschen (DiMaggio & Powell, 1983). 

Enligt Kärreman och Rennstam (2012) kan normer införlivas i en organisation genom så kallad normativ 

rekrytering och genom socialisation. Vid traditionell rekrytering utgår man från att finna den mest 

kvalificerade kandidaten medan man vid normativ rekrytering utgår från att hitta en kandidat med de 

egenskaper som söks. Det kan handla om mål, värderingar, personlighet och ambitioner. På så sätt rekryteras 

personer som faller inom ramen för organisationens normer, attityder och värderingar. Efter rekryteringen 

sker en socialisationsprocess. Det handlar om att göra den nyanställde bekant med organisationens normer och 

kan exempelvis ske medvetet genom introduktions- och vidareutbildningar, men kan också ske under vanlig 

arbetstid, vilket är då den största delen av socialiseringsprocessen oftast sker. Det är då den nyanställde lär sig 

om både uttalade och outtalade regler (Kärreman och Rennstam, 2012). 

2.3. En institutionell ansats till prissättning  

I detta avsnitt presenteras en kort sammanfattning av ovan nämnda teoretiska referensram i samband med att 

en institutionell ansats till prissättning tillämpas. Denna ansats tillämpas för att koppla samman institutionella 

teorin till studiens valda kontext. Detta sker genom att studier kring prissättning från den teoretiska 

referensramen kopplats samman med institutionella teorin. Dessutom framhävs lönsamhet som en faktor som 

kan påverka val av prissättningsstrategier på färskvaror på grund av dess stora betydelse. Detta avsnitt har 

konstruerats för att underlätta analysarbetet av den insamlade empirin och dessutom för att skapa en 

övergripande bild av den teoretiska referensramen.  

Lönsamhetens påverkan 

Lönsamhet är enligt Hernant och Boström (2010) det viktigaste för en butik för att kunna fortsätta bedriva 

verksamhet. Det kan därmed antas vara en faktor som har stor påverkan när det kommer till val av olika slag 
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hos livsmedelsbutiker som påverkar lönsamhet, däribland prissättningsstrategier. Därmed borde även 

prissättningsstrategiers olika effekter på̊ matsvinn vara något som tas i beaktande, då matsvinn enligt 

Lagerberg-Fogelberg et al. (2011) har en påverkan på̊ lönsamhet bland annat genom kostnader för hantering i 

butik och avfallskostnader. Exempelvis har tidigare forskning påvisat att dynamisk prissättning minskar 

matsvinn i högre grad än statisk (Adenso-Diaz et al., 2017), samt att multi-period pricing minskar matsvinn i 

högre grad än two-period pricing (Chung & Li, 2014). Dock har det framkommit att dynamiska prissättnings-

strategier kan medföra alternativkostnader (Anderson et al., 2015) samt orsaka intäktsförluster (Adenso-Diaz 

et al., 2017).  

Tvingande krafters påverkan 

Tvingande krafter kan ske i form av interna och externa regler och lagar (DiMaggio & Powell, 1983) eller i 

form av tryck från samhället som kan upplevas som ett tvång eller som en inbjudan (Deegan & Unerman, 

2011). Intresset för att minska matsvinn har ökat (Thyberg & Tonjes, 2016) och detta kan därmed skapa ett 

tryck från samhället om att livsmedelsbutiker ska agera på ett lämpligt sätt gällande matsvinn. Detta intresse 

kan därmed ses som en tvingande kraft eftersom det skulle kunna medföra att livsmedelsbutiker upplever det 

antingen som ett tvång eller som en inbjudan, att ta större hänsyn till matsvinn i sin prissättning. Om deras 

ageranden dessutom kommuniceras till sina kunder, kan det enligt Lagerberg-Fogelberg et al. (2011) bidra till 

att butikens goda rykte ökar.  

Det finns tvingande regler som påverkar hur livsmedelsbutiker måste agera. Exempel på en sådan är att man 

inte får sälja livsmedel som passerat sista förbrukningsdag. Dock är det tillåtet att sälja varor som passerat bäst 

före-datum (Livsmedelsverket, 2017).  

Imiterande krafters påverkan 

Imiterande krafter beskriver hur organisationer medvetet eller omedvetet kan efterlikna varandra genom 

imitation. Orsaker till imitering kan handla om osäkerhet, att man vill vara lika framgångsrik som andra 

butiker inom branschen, att man slipper tänka ut egna lösningar, samt upplever press av att erbjuda samma 

tjänster som andra inom branschen (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). Prissättares 

resonemang kring prissättning och matsvinn kan därmed, i enlighet med imiterande krafter, påverkas av hur 

konkurrenter och icke-konkurrerande butiker inom branschen resonerar och agerar angående detta. Ellickson 

och Misra (2008) har påvisat att konkurrerande livsmedelsbutiker har en tendens att välja liknande 

prissättningsstrategier, vilket kan bero på att deras kundkrets efterfrågar konsekventa priser av alla butiker 

inom ett visst område. Att butikerna väljer liknande strategier kan därmed vara ett tecken på att de känner 

press av att erbjuda liknande priser som andra inom branschen. 
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Normativa krafters påverkan 

Med normativa krafter tenderar organisationer att likna varandra genom professioner och utbildningar, vilka 

kan ha stort inflytande på utformningen av organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). Dessa krafter kan 

uppstå genom den kultur och de arbetssätt som utvecklats inom en organisation (Deegan & Unerman, 2011). 

Normer kan enligt Kärreman och Rennstam (2012) uppstå genom normativ rekrytering, då kvalificerade 

personer rekryteras utefter de egenskaper som faller inom organisationens värderingar. I dessa fall är alltså 

utbildning viktigt, vilket Eriksson-Zetterquist (2009) hävdar, samt kandidatens personliga egenskaper, som 

Kärreman och Rennstam (2012) framhäver. Vidare menar Kärreman och Rennstam (2012) att normer kan 

uppstå i en socialisationsprocess, antingen i form av introduktions- eller vidareutbildningar inom organisation-

en, eller genom det vanliga arbetet då den anställde lär sig uttalade och outtalade regler. Normativa krafter är 

alltså en faktor som kan bidra till att personer i livsmedelsbutiker som beslutar om prissättning på färskvaror, 

tänker på ett liknande sätt angående matsvinn och dess roll i prissättningen. 
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3. Metod  

 

I detta kapitel redogörs för den metod som har tillämpats i studien för att kunna utreda våra problemformule-

ringar. Dessutom redogörs för urval, hur tillförlitlighet har skapats, den metodkritik som existerar samt de 

etiska aspekter som tagits hänsyn till. 

 

3.1. Forskningsansats 

Då syftet med denna uppsats är att beskriva de resonemang som förs kring prissättning och matsvinnets roll i 

detta sammanhang, har vi behövt genomföra djupgående intervjuer. Detta har medfört att vi valt att tillämpa 

en kvalitativ ansats, eftersom man med en sådan ansats enligt Ghauri och Gronhaug (2010) undersöker 

personers erfarenheter och tolkningar, snarare än att mäta och jämföra olika resultat som skulle innebära en 

kvantitativ ansats.  

3.2. Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att begränsa oss till att undersöka livsmedelsbutiker i Sverige. Dessutom har endast 

matsvinn av färskvaror tagits i beaktande även fast det förekommer matsvinn hos andra kategorier av 

livsmedel. Färskvaror har valts ut eftersom denna kategori enligt Eriksson och Strid (2011) utgör majoriteten 

av livsmedelsbutikers matsvinn. Vi har även valt att undersöka prissättningsstrategier på färskvaror hos 

livsmedelsbutiker och inte hos andra delar i leverantörskedjan. Varor i samband med stöld, bedrägerier och fel 

vid leveranser har inte räknats med som matsvinn i studien.  

En avgränsning gällande institutionell teori från teoretiska referensramen är att decoupling fortsättningsvis 

inte berörs i studien. Detta då det efter analyskapitlet framkom att denna del av teorin inte tillför studien något 

i större utsträckning. I stället fokuseras på isomorfismen som är desto mer relevant, vilket förklarats i den 

teoretiska referensramen. 

3.3. Urval  

ICA är den ledande aktören på svenska marknaden (DLF, 2017) samt den livsmedelskedja vi valt att rikta in 

oss på i denna studie. Denna kedja har valts av olika anledningar. För det första är det betydande att de är den 

största aktören på svenska marknaden, då det blir extra viktigt att belysa vilka faktorer som kan ha inverkan 

på vilken hänsyn som tas till matsvinn i butikernas prissättning. Detta med tanke på den problematik matsvinn 

orsakar. För de andra får anställda i ICA-butiker själva sätta sina priser (ICA, uåa), vilket innebär att vi 

intervjuat personer som känner till de bakomliggande orsakerna till varför de gör på ett visst sätt, eller arbetar 

nära personer som gör det. För det tredje har det varit av betydelse att välja en kedja som skyltar med att de 
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arbetar för att minska matsvinn, eftersom vi ansåg det finnas större möjligheter till att dessa butiker för 

dokumentation angående sitt matsvinn, vilket skulle ge oss större chanser till användbart material för 

undersökningen.  

Med en kvalitativ metod erhålls ett brett dataunderlag varav tolkningen av materialet är tidskrävande (Lind, 

2014). Med detta i åtanke och med tanke på studiens tidsbegränsning ansågs sex livsmedelsbutiker, med en 

intervjurespondent från vardera butiken, ge oss en lämplig mängd information. Vi har medvetet valt att variera 

storlekarna på butikerna i studien. Det har givit oss möjlighet att analysera skillnader och likheter i 

prissättningsstrategier och hänsyn till matsvinn i dessa, utifrån butikernas storlekar. Vi fann det intressant att 

exempelvis undersöka om större butiker tar mer hänsyn till matsvinn än vad mindre butiker gör. Detta då 

större butiker enligt Lagerberg-Fogelberg et al. (2011) riskerar att orsaka större mängder matsvinn, som en 

följd av sina bredare färskvarusortiment.  

Studien inkluderar en ICA Maxi-butik, tre ICA Kvantum-butiker, en ICA Supermarket-butik och en ICA 

Nära-butik. Utgångspunkten var att skapa en så jämn fördelning gällande butikernas storlekar som möjligt, 

men detta var svårt att uppnå då en del av de förfrågade butikerna tackade nej till att delta i studien. Detta 

medförde att fördelningen inte blev så jämn som vi hade tänkt, men då minst en butik vardera av ICA Maxi, 

ICA Kvantum, ICA Supermarket och ICA Nära tackade ja till att delta i studien var vi nöjda. Eftersom flest 

positiva svar erhölls från anställda i ICA Kvantum-butiker, har det även bidragit till att flest av dessa butiker 

ingår i studien. Vi har valt att kontakta butiker som är belägna i Göteborg och Skövde, samt inom närområden 

till dessa städer. Dessa områden har valts då vi ansåg dem vara inom rimliga geografiska avstånd i förhållande 

till oss, med tanke på restider och studiens tidsram.  

Genom telefonsamtal och mejlkontakt med anställda i livsmedelsbutiker har vi bett om att få intervjua någon 

av personalen som har kunskap om prissättning av färskvaror. Vi har fått ett antal nej, främst på grund av 

tidsbrist då förfrågningarna kom nära inpå påsk, men lyckades till slut få fram ett lämpligt antal respondenter. 

Om vi utifrån dessa intervjuer inte skulle fått tillräckligt med information var tanken att intervjua fler 

respondenter från fler butiker. Det var dock inget som behövdes och utfallet blev därmed sex stycken 

livsmedelsbutiker. Respondenterna blev dock fler än beräknat då det vid två intervjutillfällen tillkom 

ytterligare en respondent från vardera butiken. I ena fallet skedde det eftersom respondenten vi avtalat tid med 

befann sig på samma kontor som den respondent som tillkom. I andra fallet skedde det eftersom den tillkomna 

respondenten ville vara behjälplig samt tyckte det skulle vara intressant att delta. Respondenterna i studien har 

något blandade befattningar; handlare, butikschef, färskvaruchef, försäljningschef samt ansvarig för 

köttavdelning. Trots de skilda befattningarna har alla kunskap om prissättning av färskvaror i respektive butik. 



 15 

3.4. Datainsamling 

För att undersöka erfarenheter och tolkningar hos personer som arbetar med prissättning inom ICA-butiker har 

besöksintervjuer genomförts. Bryman och Bell (2013) menar att besöksintervjuer leder till personligare möten 

än telefonintervjuer och därmed kan ge djupare och längre intervjuer. Dessa fördelar har vi värdesatt eftersom 

det förhoppningsvis skulle bidra med grundligare information från intervjurespondenterna, vilket är 

anledningen till att besöksintervjuer valts som intervjuform.  

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär en semistrukturerad intervju att de ämnen som behandlas under 

intervjun har färdigställts i förväg, men att följdfrågor kan framföras under intervjuns gång. Vi har velat ha 

möjligheten att gå utanför intervjumallen eftersom vi då kunnat ställa frågor som uppkommit under tiden som 

intervjuerna skett. Detta har på så sätt givit oss möjlighet till en detaljerad empiriinsamling, då följdfrågorna 

anpassats utefter personens erfarenheter och kunskap. Därmed har semistrukturerade intervjuer ansetts vara 

den mest lämpliga intervjumetoden.  

Jacobsen (2002) menar att respondenten oftast hinner tröttna under en två-timmars-intervju, medan det kan bli 

svårt att hinna få fram tillräckligt med information på en halvtimme. Detta är något vi tror stämmer och därför 

haft som utgångspunkt. Därmed har längden på intervjuerna försökts hållas till cirka en timme. De frågor vi 

ställt under intervjuerna har vi försökt formulera så att de inte går att svara enbart ja eller nej på. Vi har i 

stället försökt formulera dem i syfte att skapa utvecklade svar i så stor utsträckning som möjligt. Vidare har 

intervjuerna spelats in och därefter transkriberats.  

Utöver det material som intervjuerna bidragit med har även information och litteratur i form av artiklar, 

rapporter, böcker, företagsinformation och diverse internetkällor använts. Sökningar har gjorts genom Google 

Scholar samt i databasen InfoTorg Företag. InfoTorg Företag har använts för att erhålla information om 

butikerna i studien, såsom deras omsättning och antal anställda. För att finna passande artiklar till den 

teoretiska referensramen använde vi i Google Scholar bland annat sökord som food waste in stores, cost of 

food waste och supermarket pricing strategy. Böcker har främst använts för att studera olika metodval samt 

för grundläggande information om lönsamhet i butik.  

3.5. Tillförlitlighet 

För att få så tillförlitliga data som möjligt har vissa åtgärder tagits. Intervjuerna har exempelvis utförts på 

dagtid i stället för på kvällstid för att vi, liksom Jacobsen (2002), anser att det finns större sannolikhet till 

koncentrationen från respondenterna då. Jacobsen fortsätter med att det kan öka chanserna för tillförlitliga 

svar. Inspelningar av intervjuerna har också gjorts för en större sannolikhet till fullständiga återgivningar av 
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intervjumaterialet vid transkriberingen. Intervjuerna har dessutom utförts i lugna miljöer för att minska risken 

att bli avbrutna eller distraherade, vilket skulle kunna innebära försämrad koncentration och dialog. 

Under intervjuerna har vi försökt vara så neutrala som möjligt för att inte påverka respondenternas svar. Detta 

har gjorts genom att ställa så öppna, icke-ledande frågor som möjligt. Även återkoppling till respondenterna 

har skett efter intervjuerna då det uppkommit nya frågor eller då det har varit någon del i en intervju som för 

oss varit otydlig, för att få bekräftelse på att det har uppfattats enligt respondentens avsikter.  

Källor till uppsatsen har valts ut med noggrannhet för att skapa så god tillförlitlighet som möjligt i vår studie. 

Detta har skett genom att främst använda oss av vetenskapliga artiklar i den teoretiska referensramen och 

genom att använda pålitliga hemsidor. 

3.6. Etiska aspekter 

En etisk aspekt är att respondenterna ska få reda på om intervjun planeras att spelas in innan den utförs 

(Bryman & Bell, 2013). Detta är något som tagits i beaktande i denna studie. Respondenterna har även fått 

möjligheten att vara anonyma i studien. Även fast bara en av dem skulle önska detta, skulle alla personer i 

studien få vara anonyma. Detta då det bidrar med en struktur i texten samtidigt som läsare inte kan lista ut 

vem personen är. Dock var det ingen av respondenterna som önskade vara anonym.  

3.7. Metodkritik  

Tidigare forskning har riktat kritik mot kvalitativa ansatser. Exempelvis för att dessa anses vara för subjektiva 

genom att forskares egna åsikter kan vinkla resultaten (Bryman & Bell, 2013). För att undvika detta har vi 

under intervjuerna, vilket tidigare nämnts, försökt ställa icke-ledande frågor för att inte påverka respondenter-

na. Kvale (1997) nämner även att en ständig fråga är ifall resultat från en studie med kvalitativ ansats kan 

generaliseras, det vill säga ifall resultatet går att tillämpa i en annan situation. Han menar att i fall då 

intervjurespondenterna ej väljs ut slumpmässigt utan i stället utefter andra kriterier, så kan inte generella 

slutsatser dras utifrån hela populationen. Vidare nämner han att det är mottagaren själv som får göra en 

bedömning av hur generaliserbart ett resultat är. En forskares uppgift är att göra så täta beskrivningar som 

möjligt av det fall som studeras så att läsaren kan göra en sådan bedömning. Vi är i denna studie medvetna om 

att de slutsatser som framkommit inte kan anses vara helt generaliserbara då vi exempelvis inte utfört något 

slumpmässigt urval, men generaliserbarheten har vi försökt stärka genom att göra rika beskrivningar av 

empirin.   

Kritik skulle kunna riktas mot metoden att vi enbart undersökt livsmedelsbutiker från endast en kedja 

samtidigt som vi försöker stärka generaliserbarheten i våra slutsatser. Då denna kedja utgör 50,8 procent av 

den svenska dagligvarumarknaden medan Coop som kommer på en andraplats endast utgör 19,0 procent 
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(DLF, 2017), betraktar vi som ett argument till att ICA-butiker kan anses svara för hur de generellt sett ser ut 

på svenska dagligvarumarknaden. Då Sverige utgörs av butiker i olika storlekar är det dessutom positivt att 

ICA-butiker av skilda storlekar finns med i studien, då fler enheter av populationen har inkluderats. Detta 

menar vi är en faktor som stärker generaliserbarheten.  

En nackdel med att genomföra besöksintervjuer skulle kunna vara att det under en begränsad tidsperiod kan 

vara svårt att inkludera många intervjurespondenter. Detta då vi märkt att det tar relativt lång tid att utföra 

varje intervju samt att transkribera materialet efteråt. Men då vårt syfte är att beskriva resonemang ansåg vi att 

besöksintervjuer var den mest fördelaktiga metoden, då det givit oss möjlighet att kunna ställa följdfrågor och 

be respondenterna att utveckla sina svar. Syftet ansågs därmed mest sannolikt kunna uppfyllas med hjälp av 

besöksintervjuer. 
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4. Den studerade organisationen samt butiker och respondenter i studien 

 

I detta kapitel redogörs för ICA som organisation. Detta för att tydliggöra hur ICA-butiker drivs, om deras 

interna utbildningar och om ICAs ståndpunkt gällande matsvinn. Det presenteras även en tabell med 

information om de butiker där våra intervjurespondenter arbetar. I slutet presenterar vi våra intervjurespon-

denter. 

 

4.1. ICA-gruppen 

Sveriges ICA-butiker ingår i ICA Sverige, vilket är en av ICA-gruppens segment. År 2016 fanns 1296 stycken 

ICA-butiker i Sverige (ICA-gruppen, 2016) med en marknadsandel på 50,8 procent av svenska marknaden 

(DLF, 2017). I koncernen ICA-gruppen ingår förutom dagligvarubutiker i Sverige, även Rimi Baltic, som 

främst driver dagligvaruhandel i Estland, Lettland och Litauen, ICA Fastigheter, som förvaltar och äger 

fastigheter, ICA Banken, som erbjuder banktjänster, Apotek Hjärtat, vilka bedriver apoteksverksamhet, och 

Hemtex, som är en heminredningskedja (ICA-gruppen, 2016). ICA-gruppen har fem olika butiksprofiler. ICA 

Maxi erbjuder ett stort sortiment av det mesta som behövs i vardagen, såsom livsmedel, böcker, dammsugare 

och köksattiraljer. ICA Kvantum stoltserar med sina frukt- och gröntavdelningar, medan ICA Supermarket 

skyltar med att de sällan är beläget för långt bort. ICA Nära utgör cirka hälften av ICAs butiker, och säger sig 

utgöras av personliga butiker. Den sista profilen är ICA To Go och de har exempelvis salladsbarer och 

erbjuder frukost och färdiglagade luncher. ICA To Go-butiker kommer fortsättningsvis enbart satsas på som 

förbutiker till ICA-butiker (ICA, uåb).  

4.2. Butikerna drivs av ICA-handlare 

Alla ICA-butiker drivs och ägs av enskilda ICA-handlare, där priserna sätts i butik. På så sätt kan lokalt 

anpassade erbjudanden ges till kunderna samtidigt som butikerna kan dra nytta av skalfördelar. Finansieringen 

av varje butik sker genom det så kallade ICA-avtalet, vilket är ett avtal mellan varje enskild butik och ICA 

Sverige. ICA Sverige står för alla gemensamma inköp samt logistik. Avtalet är ett aktieägar- och 

finansieringsavtal, som bland annat beskriver att handlaren är den som äger och driver butiken, medan ICA 

Sverige har rätten till varumärket och butiksläget (ICA-gruppen, uåa). Rekrytering av ICA-handlare sker ofta 

internt och faktorer som värdesätts högt vid rekrytering är bland annat att kandidaten har flera års erfarenhet 

av arbete i butik. Ju större butik, desto mer krav ställs på erfarenhet och utbildning inom ledarskap (ICA-

handlarna, uåb).  
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4.3. ICA-skolan 

ICA-skolan är en kompetenspartner till ICA vars mål är att kompetensutveckla medarbetare enligt koncernens 

affärsmål. Dessa har samarbetat med varandra sedan år 1955. Områden som behandlas inom skolan är bland 

annat ledarskap, värderingar, försäljning, att driva och utveckla butik, mat och färskvaror (ICA-gruppen, uåa), 

samt hållbarhetsfrågor (ICA-handlarna, uåa). Varje år deltar ungefär 4000 personer i deras lärarledda 

utbildningar och i deras webbutbildningar deltar cirka 52 500 personer årligen (ICA-gruppen, uåa). Inom 

ICA-skolan finns en utbildningstrappa, vars syfte i slutändan är att förbereda för ett handlarskap (ICA-

handlarna, uåb).    

4.4. Matsvinn och ICA 

ICAs högsta ledning är de som bestämmer den övergripande strategiska inriktningen på deras hållbarhetsar-

bete (ICA-gruppen, 2013). Det framhävs i ICAs årsredovisning från år 2016 att de på grund av sin storlek har 

ett stort ansvar för hållbarhet och utgångspunkten är att detta arbete ska gå hand i hand med god lönsamhet 

(ICA-gruppen, 2016). ICA centralt har avtal med flera lokala välgörenhetsorganisationer om att skänka mat 

som inte är i säljbart skick på grund av skadade förpackningar eller korta hållbarhetsdatum. Enskilda butiker 

kan även ta egna initiativ till att på något sätt ta hand om livsmedel som närmar sig datummärkning, 

exempelvis genom tillagning i butik (ICA, uåc). 

4.5. Butiker i studien 

I tabell 1 på nästa sida presenteras de butiker våra intervjurespondenter arbetar i och bakgrundsfakta kring 

butikerna. Eftersom alla butiker i studien ingår i livsmedelskedjan ICA, kommer “ICA” hädanefter inte 

skrivas ut då de olika butikerna benämns. Detta för att undvika upprepning.  
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Tabell 1: En tabell har skapats över studiens butiker, dess nettoomsättning, antal anställda och butikens andel 
matsvinn av färskvaror i förhållande till dess totala omsättning. Nettoomsättning och antal anställda är häm-
tade från databasen InfoTorg Företag, där vi använt de senast tillgängliga siffrorna (år 2016). Andel svinn av 
färskvaror har vi fått information om via intervjurespondenterna i studien.  
 
 

ICA-BUTIK NETTO- 

OMSÄTTNING (TKR) 

ANTAL  

ANSTÄLLDA  

(ST) 

SVINN AV 

FÄRSKVAROR (%) 

MAXI STORMARKNAD 

SKÖVDE* 

250 526 

 

81 0,64 

KVANTUM 

LANDVETTER 

260 923 

 

60 1,5 

 

KVANTUM 

SKÖVDE 

197 551 

 

47 1,0** 

KVANTUM 

FRÖLUNDA 

197 341 

 

54 -*** 

SUPERMARKET 

FALKÖPING 

87 974 

 

24 1,5 

NÄRA ÅKANTEN 

ALINGSÅS 

29 054 

 

11 1,8 

 

*Gällande Maxi Stormarknad Skövde fanns endast siffror från år 2015 tillgängliga via InfoTorg Företag 

** Gällande Kvantum Skövde har vi endast fått tillgång till andel matsvinn generellt, det vill säga inte enbart av 

färskvaror 

*** Kvantum Frölundas tal fanns ej möjlighet att få ta del av 

 

 4.6. Intervjurespondenter i studien 

4.6.1. Sirkka, butikschef  

Sirkka Hagberg blev butikschef på Maxi Stormarknad Skövde detta år (2017) och i denna roll agerar hon som 

en hjälpande hand till handlaren, sköter drift på golvet och ser till att saker och ting flyter på. Hon har arbetat 

inom branschen i fjorton år och inom ICA har hon bland annat arbetat som färskvaruchef, ställföreträdande 

handlare och försäljningschef för bageri och för frukt och grönt. Hon har dessutom i sex år arbetat som 

projektledare för åtta stycken Maxi-butiker i en specifik region med olika utvecklingsprojekt, då främst inom 

färskvaror.   
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Sirkka har bland annat utbildat sig inom ICA-skolan. Där har hon läst företagsledarutbildning (FLU), vilket är 

en sådan utbildning som behövs för att bli exempelvis handlare. Hon har även läst en annan handlarförbere-

dande utbildning inom ICA som är i syfte att 50 procent av alla handlare som ska rekryteras år 2020 ska vara 

kvinnor. Den säger hon sig ha stor nytta av i sin roll som butikschef. 

4.6.2. Alexander, färskvaruchef och Therese, butikschef 

På Kvantum Skövde intervjuades färskvaruchefen Alexander Melin och butikschefen Therese Andersson. 

Alexander är och har varit färskvaruchef i fyra år, varav ett av åren var i en annan butik. Therese berättar att 

hon nästintill är uppvuxen i butiken då hennes far äger den vilket har bidragit till hennes stora intresse för 

livsmedel. Alexander och Therese har inte läst utbildningar inom ICA-skolan, men Alexander berättar att han 

har läst andra interna utbildningar. 

4.6.3. Tomas och Patrik, försäljningschefer  

På Kvantum Landvetter intervjuades Tomas Karlsson som är försäljningschef för bröd, mejeri, djupfryst, 

kolonial och special. Han började arbeta i denna butik detta år (2017) men har arbetat inom ICA en stor del av 

sitt yrkesmässiga liv. Han började med att plocka varor, för att sedan bli bland annat jourchef och 

färskvaruchef. I sin roll som försäljningschef är han chef över säljledare för olika avdelningar som sköter den 

dagliga driften och bland annat prissättning. Han ser också till att bemanning finns samt utgör en länk mellan 

ledningen i butiken och resten av personalen. Han hjälper även till på golvet om någon blir sjuk, utvecklar 

avdelningarna och tar in information om vad som händer runt omkring. 

Tomas har bland annat läst interna utbildningar inom ICA inom marknadsföring, ledarskap och ekonomi. Han 

berättar att de inom ICA-skolan lär sig om alla grundläggande rutiner och tankesätt kring prissättning, som 

sedan oftast kopplas ihop med den butiksekonomi de lär ut i butiken. Även försäljningschefen för färskvaror, 

Patrik Ekstrand, deltog under en del av intervjun. 

4.6.4. Louise, ansvarig för köttavdelningen 

Louise Karlsson ställde upp i en intervju och är ansvarig för köttavdelningen på Kvantum Frölunda där hon 

arbetat i drygt fem år. I denna butik har de ingen färskvaruchef utan har istället delat upp det så att varje 

avdelning har en ansvarande person. Louise har tidigare arbetat i en fiskbil i anknytning till en ICA-butik i 

drygt sju år och blev anställd hos ICA eftersom hon hade erfarenhet inom deras system och inom 

livsmedelsbranschen. Hon har utbildat sig inom ICA-skolan och berättar att de inom denna diskuterar mycket 

kring prissättning, matsvinn, och främst om dess påverkan på ekonomin.  
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4.6.5. Jacob, handlare  

Jacob Wernersson är handlare på Supermarket Falköping. Hans far och farfar har arbetat som Coop-

föreståndare och detta har haft en påverkan till varför Jacob valde att arbeta inom livsmedelsbranschen. Han 

har tidigare arbetat som avdelningschef och butikschef innan han blev handlare som han nu har varit i femton 

år. Även Jacob har läst utbildningar inom ICA-skolan och berättar att de där bland annat lär sig om hur stora 

kostnader matsvinn kan bidra med och då speciellt av frukt, grönt och kött. 

4.6.6. Ulrika, handlare 

Ulrika Litzell är handlare på Nära Åkanten i Alingsås. För att kunna bli ICA-handlare har hon studerat tre 

olika interna utbildningar inom ICA-skolan under tiden hon arbetat i butiken. Hon har studerat bland annat 

butiksekonomi, ledarutveckling och företagsekonomi. Under utbildningarna har det diskuterats om bland 

annat drift i butik och hur matsvinn kan undvikas eftersom det påverkar både miljö och det ekonomiska 

resultatet. 
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5. Empiri  

 

I detta kapitel beskrivs vår insamlade data från intervjuerna i studien. Vi börjar med att ge en kort 

beskrivning om intervjurespondenterna för att därefter beskriva deras syn på matsvinn, då detta har betydelse 

för hur de resonerar kring matsvinn i prissättningen. Därefter redogörs för prissättningen i butikerna. 

 

5.1. Kort sammanfattning av intervjurespondenter i studien 

De flesta respondenter i studien har lång erfarenhet inom branschen. Samtliga respondenter har ett större 

ansvar i respektive butik, antingen som chef eller som ansvarig över en eller flera avdelningar. Majoriteten av 

dem har utbildat sig inom ICA-skolan, där de bland annat läst om hur man driver butik, försäljning och 

prissättning. De har berättat att det även diskuteras om färskvaror och matsvinnets påverkan på det 

ekonomiska resultatet och på miljön.  

5.2. Matsvinn  

Alla intervjuade hävdar att matsvinn är viktigt att förhindra, dels ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom det är 

en kostnad och påverkar lönsamheten. Tomas på Kvantum Landvetter uttrycker sig så här: 

Har man jobbat i butik så är det [att minska matsvinnet] ju en sån sak som alltid finns på dagordning-

en. Det är att öka försäljningen, förbättra marginalen och minska på svinnet.  

Det har också framkommit att det känns moraliskt fel att slänga ätbar mat, speciellt då det gäller kött eftersom 

djurs liv då går förlorade till ingen nytta. De intervjuade menar också att det är viktigt att ta hänsyn till miljön 

för att skapa ett hållbart samhälle och några påpekar att de känner press utifrån av att minska matsvinnet på 

grund av att det är ett så pass aktuellt problem. Samtidigt har alla butiker strikta policys om att inte sälja varor 

som passerat bäst före-datum, vilket kan orsaka matsvinn. Enligt Ulrika på Nära Åkanten Alingsås beror detta 

på att det finns mycket okunskap bland konsumenter angående livsmedels hållbarhet. Ulrika berättar vidare att 

ekonomiska och miljömässiga faktorer diskuteras dagligen i butiken bland de anställda.  

Hos Nära Åkanten Alingsås uppstår matsvinn bland annat genom felberäkningar vilket leder till att för stor 

mängd varor köps in. På Maxi Stormarknad Skövde kan det uppstå vid inköp av kampanjvaror, då de hellre 

köper in för mycket än att varorna ska ta slut. Detta för att kunder kan åka till butiken enbart för att köpa 

kampanjvaror och det skulle innebära dålig reklam för butiken om dessa då var slut. På Kvantum Frölunda 

kan matsvinn även uppstå genom att förpackningar går sönder eller att varorna inte säljer enligt vad som 

uppskattats vid exempelvis en kampanj. Ulrika på Nära Åkanten Alingsås berättar att det är viktigt för 

ekonomin att inte köpa in för mycket, och för att undvika matsvinn är det fördelaktigt att få sålt varor som 
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närmar sig utgångsdatum till reducerade priser för att förhindra att det slängs, då det leder till matsvinn och 

avfallskostnader. På Kvantum Frölunda och Supermarket Falköping står köttavdelningarna och avdelningarna 

med frukt och grönt för mest matsvinn kostnadsmässigt respektive mängdmässigt. Louise på Kvantum 

Frölunda berättar att det är styrelsen som bestämmer hur höga kostnaderna för matsvinn i deras budgetar bör 

vara och hon säger också att de har en veckobudget som är beräknad utifrån föregående års budget för samma 

vecka, vilken de helst ska ligga under. Ibland sätter de en lägre siffra så de har någonting att sträva emot.  

På Maxi Stormarknad Skövde, Kvantum Frölunda och Supermarket Falköping anses välplanerade inköp vara 

mycket viktigt för att undvika matsvinn. Sirkka och Ulrika på Maxi Stormarknad Skövde respektive Nära 

Åkanten Alingsås, nämner att de arbetar mycket med uppföljning. Sirkka berättar exempelvis att de har en 

tavla i personalrummet där de anställda ifrån alla avdelningar skriver upp hur mycket färskvaror som 

resulterar i matsvinn. Detta gör att de kan föra en öppen statistik och tillsammans arbeta för att lägre siffror. 

Ulrika fortsätter med att allt matsvinn registreras för att de ska kunna ha koll på vad som slängs, hur mycket 

och vilken dag. Detta för att kunna lära sig av sina misstag då de har fått slänga mycket.  

Jacob på Supermarket Falköping påstår att alla butikers målsättning är att nå noll procent i matsvinn men att 

det inte är relevant eftersom det alltid kommer existera hur duktig man än är. De flesta butiker hävdar att deras 

andel matsvinn av färskvaror ligger ungefär på den nivå de har som målsättning och Ulrika på Nära Åkanten 

Alingsås hävdar att en liten butik oftast har en högre andel än en större butik. Detta eftersom de bland annat 

ska kunna ha det sortiment kunden efterfrågar, samt att de inte har lika hög omsättning. 

På Kvantum Frölunda har man blivit inspirerade av andra livsmedelsbutikers prisnedsättningsåtgärder, det vill 

säga tillvägagångssätt för att prisnedsätta. Exempelvis har de fått sin idé om att sälja gårdagens bröd för halva 

priset av en konkurrent. Utöver prisnedsättning som en svinnreducerande åtgärd finns det andra åtgärder några 

av butikerna använder sig av. På Kvantum Skövde försöker de exempelvis ta fram recept och tillaga 

livsmedlen i sitt butikskök, i stället för att slänga vissa varor. Kvantum Landvetter skickar en del av 

matsvinnet till en välgörenhetsorganisation samt som föda till grisar, medan varken Maxi Stormarknad 

Skövde eller Supermarket Falköping använder någon ytterligare åtgärd än att prisnedsätta och att vara noga 

med inköpsmängder. Jacob på Supermarket Falköping hävdar att det inte är så enkelt att använda sig av andra 

åtgärder eftersom det kan medföra en del merarbete, som att fylla i formulär för att säkerställa att hanteringen 

av livsmedlen går rätt till. Samtliga intervjurespondenter berättar att de kan bli inspirerade gällande 

svinnreducerande åtgärder genom att observera andra butiker. 
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5.3. Butikernas prissättning 

5.3.1. Prisprofiler och egen prissättning 

Samtliga butiker använder sig av ICAs prisprofiler som prisstrateger centralt på ICA satt ihop. Alexander på 

Kvantum Skövde berättar att det finns olika prisprofiler för de olika butiksprofilerna (Maxi, Kvantum, 

Supermarket, Nära och To Go) och enligt Tomas på Kvantum Landvetter kan dessa anpassas ännu mer 

specifikt utefter den enskilda butiken, exempelvis gällande vilka konkurrenter som finns i närheten. Sirkka på 

Maxi Stormarknad Skövde berättar att den prisprofil som väljs går rakt in i deras system genom en fil och 

förekommer enbart på de varor som butikerna kan köpa in från ICAs centrallager. Om inköpspriset höjs på en 

vara, så ändras priset i butik automatiskt genom filen. Butikerna kan dock välja att göra avsteg från profilerna, 

men hälften av butikerna gör oftast inte det eftersom det är smidigast att följa profilerna då det är så många 

varor att hålla koll på prismässigt annars. Som Sirkka uttrycker det:  

Alltså vi har ju 20 000 artiklar, och man kan inte, vi kan inte liksom gå omkring här och… utan då 

kommer det en prisfil en gång i veckan, och då går den rakt in i våran dator och ändrar inpriser och 

utpriser.  

Den andra hälften justerar prisprofilerna ibland för att anpassa priserna så bra som möjligt till den enskilda 

butiken. Louise på Kvantum Frölunda förklarar också att profilerna kan användas för att säkerställa att butiken 

befinner sig på en rimlig nivå i sin prissättning. I hennes butik styckar de köttet själva, vilket medför att de 

kan sätta högre priser på detta kött än på det kött som levereras från ICAs centrallager, och genom att hålla 

koll på centrallagrets priser kan hon lättare sätta lämpliga priser på det egenstyckade köttet.  

Varor som köps från centrallagret är enligt Sirkka på Maxi Stormarknad Skövde förhandlade och prispressade 

så att ICA-butikerna ska kunna köpa in till så förmånliga priser som möjligt. Priserna är likadana för en liten 

Nära-butik som för en Maxi-butik även fast de sistnämnda köper in större volymer. Varor som butikerna inte 

köper in från centrallagret sätter samtliga butiker sina egna priser på. Det kan exempelvis handla om frukt och 

grönt samt kött. Egenproduktion, som mat som lagas i butik och juicetillverkning, sätter de också egna priser 

på. Det är tre av butikerna som har egentillverkning och dessa är Kvantum Skövde, Maxi Stormarknad 

Skövde och Kvantum Landvetter. På Kvantum Skövde utgår de vid prissättning av dessa varor bland annat 

utifrån vilken marginal butiken vill uppnå i sina budgetar, vad de själva hade kunnat tänka sig att betala för 

varan, och hur mycket personalkostnader som lagts ner för att tillverka produkterna. På Maxi Stormarknad 

Skövde berättar Sirkka att de vid prissättning av frukt och grönt och kött, som de köper från externa 

leverantörer, sätter priser utifrån vad som känns förtroendeingivande och lämpligt. Alla intervjuade hävdar att 

förutom stödet de får genom prisprofilerna också kan diskutera om prissättning med sina chefer och kollegor 

på arbetsplatsen, men även med kollegor på andra ICA-butiker som inte är deras direkta konkurrenter.   
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Alla berättar att de i viss mån påverkas av konkurrenters prissättning, som exempelvis vilka prisnivåer de har 

och om de gör prisändringar. Patrik på Kvantum Landvetter berättar att de började anpassa sin prissättning 

efter en Willys-butik när den startade upp mittemot dem för cirka fyra år sedan, men att de nu har återgått till 

den prisnivå de hade tidigare, om inte lite högre. Så här berättar Patrik:  

Jag tror inte att den typiska Landvetter-kunden är en Willys-kund. Här har man det hyggligt ställt, 

oftast har bägge två jobb, det är familjer. Man har bättre ekonomi än om man ska gå till Angered. 

Både jag och Tomas har ju jobbat i Frölunda och vi vet ju att där finns det en högre arbetslöshet. Här 

kan man unna sig att handla delikatesser. Sen självklart finns det ju en del som springer in och kom-

pletterar och köper billiga grejer [på Willys].  

  

5.3.2. Prisnedsättning 

Alla butiker använder sig av prisnedsättningar på färskvaror och de intervjuade berättar att de ser 

prisnedsättning som ett viktigt medel för att minska matsvinn, både ekonomiskt och miljömässigt sett. 

Alexander hävdar också att de inte har något annat val än att tillämpa prisnedsättningar eftersom de köper in 

så stora volymer och att det är svårt att beräkna hur mycket som kommer gå åt, samt att de inte vill ha tomma 

hyllor och bord. Louise på Kvantum Frölunda anser att fördelen med prisnedsättning är att livsmedlen som 

prissänks ofta blir sålda och en nackdel är att det blir till en vana att prisnedsätta i stället för att köpa in mindre 

mängder från början. Fyra av butikerna påpekar att de kan se tendenser till att kunder handlar strategiskt 

genom att invänta rabatter. Detta beteende benämner de kannibalisering, då det “äter upp” försäljningen av 

varor till fullpris. Tomas på Kvantum Landvetter pratar om prisnedsättning och berättar att: 

Det är nästan alltid bättre än att slänga. Och ju tidigare man sänker, så behöver man kanske inte 

sänka lika mycket heller. Utan att man kanske fortfarande har förtjänst på produkten men lite mindre 

än vad det hade varit annars.  

Enligt Jacob på Supermarket Falköping är det egentligen inte en fördel att använda prisnedsättning som en 

svinnreducerande åtgärd eftersom det då har skett ett handhavandefel. Med detta menar han att felberäkningar 

har gjorts och att för mycket varor har köpts in, vilket påverkar den ordinarie försäljningen.  

Majoriteten av respondenterna berättar att det ingår i deras rutiner att kolla datumen på färskvaror och att man 

då i vissa fall passar på att prisnedsätta det som behövs. Louise på Kvantum Frölunda och Alexander och 

Therese på Kvantum Skövde hävdar i dessa fall att prisnedsättningar inte medför några extra personalkostna-

der, men att själva prisnedsättningarna i sig påverkar butikernas lönsamhet. Sirkka på Maxi Stormarknad 

Skövde framhäver att man hela tiden måste tänka på om det är lönsamt att sänka priser i förhållande till de 

intäkter de prisnedsatta varorna genererar. Även Tomas på Kvantum Landvetter hävdar att avvägningar 
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förekommer mellan att tillämpa svinnreducerande prisnedsättningsåtgärder kontra att direkt registrera 

livsmedel som matsvinn. Avvägningar sker exempelvis när de funderar på att grilla kött från butiken som 

håller på att närma sig utgångsdatum för därefter sälja det. Ibland kan det nämligen kosta mer att ta hand om 

livsmedel än att slänga dem, på grund av tiden det tar att utföra dessa arbetsuppgifter. Hos Tomas, men även 

hos Louise, säljer de gårdagens bröd för halva priset vilket är en prisnedsättningsåtgärd. I Tomas butik 

funderar de dock på att sluta med detta då de avväger om det är lönsamt. Det tar nämligen en halvtimme att 

packa om brödet, och med alla personalkostnader inräknade för detta arbete landar de på cirka 120–130 

kronor per halvtimme. Så här uttrycker Tomas sig: 

...vi diskuterar det faktiskt, ska vi hålla på med det, tjänar vi något på det egentligen. Nja kanske inte. 

Vi slipper ju slänga, då är det ju positivt i det, vinst i det. Så... alla grejer är inte säkert att de är direkt 

lönsamma.  

 5.3.2.1. Hur prisnedsättningarna går till 

Fem av butikerna anger att de har som utgångspunkt att inte prissänka samma vara mer än en gång. Kunderna 

har en påverkan i detta och Jacob på Supermarket Falköping uttrycker sig så här:  

Det är för att ge lite sådär trygghet till kund. Kommer en kund in en dag och köper den [en vara] för 

nedsatt pris, säg fem kronor så kommer samma kund in nästa dag och ser att vi sänkt till tre spänn. 

Men ibland måste ännu en eller fler prisnedsättningar ske i dessa fem butiker och det är då de har för mycket 

varor kvar på lagret som inte blivit sålda efter en första prisnedsättning. Ulrika förklarar dock att hon helst 

försöker undvika detta:  

Nä, det blir väldigt oroligt för kunden, då undrar han eller hon vad vi sysslar med. Det blir liksom inte 

en trovärdig prissättning. Så det gör vi oftast inte mer än två gånger.  

Alexander och Therese på Kvantum Skövde förklarar att de inte kan prisnedsätta mer än en gång på grund av 

sitt bokföringssystem. När de prisnedsätter en vara blir det i bokföringen registrerat som svinn och då finns 

varan inte längre kvar i systemet. De varorna går då inte längre att prisnedsätta genom datorn. En del av 

färskvarorna som inte går åt efter en nedsättning tillagar de i sitt kök eller skickar iväg till ett musteri för 

must- och juicetillverkning.  

Hur butikerna agerar med enstaka livsmedel som närmar sig utgångsdatum eller håller på att bli för mogna 

skiljer sig lite. Louise på Kvantum Frölunda är den enda respondenten som sagt att de prisnedsätter enskilda 

frukter och grönsaker då de börjar bli för mogna eller är kantstötta, och detta gäller bara äpplen. Som en 

prisnedsättningsåtgärd förpackas dessa i påsar och säljs som mosäpplen för ett mycket reducerat pris. De 
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resterande butikerna plockar bort dem och antingen kastar eller gör juice på dem. En anledning till att de inte 

prisnedsätter enskilda frukter är på grund av den tid det skulle ta.  

Det allra vanligaste hos butikerna är att vid mycket varor kvar på lagret prisnedsätta dessa med 30 procent, 

men även 25 och 50 procent förekommer. På partier av färskvaror som inte har utgångsdatum görs också 

prisnedsättningar när butikerna har för mycket i lager. Sänkningarna på samtliga färskvaror sker från samma 

dag som utgångsdatum till fem dagar innan. När detta sker beror på hur mycket som finns kvar på lagret och 

hur lång hållbarhetstiden är. Köttprodukter sänks vanligtvis närmre utgångsdatum än andra färskvaror. Om de 

har mycket varor kvar på lagret väljer butikerna att göra en lägre prisnedsättning tidigt i hållbarhetstiden och 

om de fortfarande har en del kvar på lagret i slutet av hållbarhetstiden görs då en kraftig sänkning. Denna 

strategi tillämpar de för att undvika att inte få varorna sålda samt för att minska på matsvinnet.  
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6. Analys 

 

I detta kapitel analyseras empirin utifrån påverkan av de isomorfa krafterna, samt utifrån lönsamhet då detta 

är en faktor som styr verksamheter. Empirin förklaras utifrån den kraft vi anser har störst påverkan. Vi börjar 

med att förklara lönsamhetens påverkan och går därefter in på var och en av isomorfa krafterna. 

 

6.1. Lönsamhetens påverkan 

Alla butiker i studien använder sig av prisnedsättningar på färskvaror. Detta innebär att de justerar priserna, 

vilket enligt Lin (2006) betyder att dynamisk prissättning tillämpas. Varför samtliga butiker väljer att tillämpa 

sådan prissättning kan förklaras utifrån lönsamhet enligt resonemanget nedan. Detta går att koppla till det 

Hernant och Boström (2010) skriver, nämligen att lönsamhet är den viktigaste faktorn för en butik för att 

kunna fortsätta verka. Wang och Li (2012) menar att dynamisk prissättning ofta tillämpas då överskott i lager, 

fluktuerande efterfrågan och försämrad kvalitet av varor tas i beaktande vid prissättning. Detta går att koppla 

till butikerna i vår studie, då de bland annat prisnedsätter när de har mycket varor kvar på lagret. Detta gör de 

för att öka möjligheterna att få sålt sina lager och därigenom öka lönsamheten. Även fluktuerande efterfrågan 

tas i beaktande genom att vid exempelvis kampanjer köpa in mer än vad de tror kommer gå åt för att de inte 

vill att kampanjvarorna ska ta slut, då det skulle kunna bidra med dålig reklam för butiken. Även dåligt rykte 

kan påverka en butiks lönsamhet vilket kan bekräftas av Lagerberg-Fogelberg et al. (2011). På grund av 

färskvarors begränsade hållbarhet har det visats att butikerna i vissa fall hellre prisnedsätter dem när 

utgångsdatumen närmar sig för att erhålla mindre intäkter än inga alls. Om de inte prisnedsätter kan det 

medföra att kunder inte vill köpa en färskvara på grund av att priset är för högt i förhållande till dess 

hållbarhet. Att kunder hellre vill betala för det verkliga värdet på en färskvara bekräftas av Chung och Li 

(2014). Att ta hänsyn till försämrad kvalitet av färskvaror har därmed en påverkan på lönsamheten. De tre 

faktorerna Wang och Li (2012) nämner tar butikerna alltså hänsyn till och detta eftersom det anses vara mest 

lönsamt. Då samtliga butiker i studien oavsett storlek tillämpar dynamisk prissättning, kan vi skönja ett 

mönster angående att en butiks storlek inte har någon betydelse gällande val av dynamisk prissättningsstra-

tegi. 

Trots det Cachon och Feldman (2015) påstår, att statisk prissättning är att föredra då kunder inväntar rabatter 

så väljer ändå butikerna i studien att tillämpa dynamisk prissättning även fast de märkt av detta beteende. 

Detta kan förklaras utifrån butikernas resonemang kring att de inte har något annat val än att prisnedsätta då 

de köpt in för stora volymer. Detta för att de måste försöka få sålt sina lager för att öka lönsamheten. 
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Butikerna i studien tillämpar oftast en dynamisk prissättningsstrategi som liknar den strategi Chung och Li 

(2013) benämner two-period pricing. En likhet är att priserna i two-period pricing sänks med 20 till 50 

procent och att butikerna i studien sänker sina priser med 25 till 50 procent. Ännu en likhet är att priset på 

samma färskvara enligt two-period pricing inte sänks mer än en gång, vilket är det butikerna i studien har som 

utgångspunkt. Dock skiljer sig empirin lite då sänkningarna görs från fem dagar innan utgångsdatum till 

samma dag, medan sänkningarna i two-period pricing sker två till tre dagar innan utgångsdatum. Då det inte 

skiljer sig så mycket mellan tidpunkten för prisnedsättningarna i empirin jämfört med hur Chung och Li 

(2013) beskriver det, tolkar vi det fortsättningsvis i denna uppsats som att det är two-period pricing butikerna 

främst tillämpar.  

Då butikerna har mycket varor kvar i lager prisnedsätter fem av butikerna samma färskvara mer än en gång. 

Sådan prissättning kallas enligt Chung och Li (2013) multi-period pricing.  Dessa butiker prisnedsätter samma 

färskvara mer än en gång för att öka sannolikheten att hinna få sålt stora volymer innan utgångsdatumen 

passerat, vilket kan kopplas till lönsamhet. Då butikerna enbart tillämpar denna strategi i dessa situationer, är 

en analys att de oftast inte har överfyllda lager och att det därmed anses vara mest lönsamt att endast 

prisnedsätta samma vara en gång. Då får de sålt varorna för ett högre pris än då samma vara prisnedsätts flera 

gånger.   

Kvantum Skövde är den butik som inte tillämpar multi-period pricing eftersom de på grund av sitt 

bokföringssystem endast kan göra en prisnedsättning per vara. Det har inte gått att utläsa något mönster 

gällande butikernas storlekar angående vad för grad av dynamisk prissättningsstrategi de väljer att tillämpa. 

Det är upp till varje butik att välja den strategi som passar deras förutsättningar bäst. 

Lönsamhet är också en betydande faktor gällande butikernas hänsyn till matsvinn i sin prissättning. Det har 

exempelvis framhävts att avvägningar görs mellan om det är lönsamt att tillämpa prisnedsättningsåtgärder 

som kan minska matsvinn kontra att registrera det som matsvinn direkt. Detta beror på att dessa åtgärder tar 

tid och orsakar kostnader, som exempelvis personalkostnader vid ompaketering av gårdagens bröd och 

därefter försäljning för halva priset. Att prisnedsättningar kan skapa kostnader bekräftas av Anderson et al. 

(2015), som menar att dessa kan öka ju fler varor som måste prisnedsättas. 

6.2. Tvingande krafters påverkan 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) kan tvingande krafter förekomma i form av externa och interna regler 

som påverkar organisationer i att institutionaliseras. En form av tvingande kraft som påverkar butikernas 

prissättning är prisprofilerna. ICA centralt har ingen formell påverkan i de enskilda butikernas prissättning, 

men att alla butiker ändå väljer att följa dessa prisprofiler, med vissa avsteg, kan ses som en informell 

tvingande kraft som påverkar deras prissättning. Dessa prisprofiler påverkar därmed också till att butiker av 
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liknande storlek tillämpar likartade prisnivåer, då de olika butiksprofilerna har liknande prisprofiler att välja 

mellan.  

Det går att analysera kring vilken hänsyn butikerna tar till matsvinn i sin prissättning beroende på vilka 

interna regler de har satt gällande sin prissättning. Chung och Li (2014) hävdar att multi-period pricing 

minskar matsvinn i större utsträckning än two-period pricing. Detta för att kunder föredrar att i större grad få 

betala för en färskvaras kvarvarande hållbarhet, vilket de i större utsträckning kan göra då multi-period 

pricing tillämpas. Detta leder därmed enligt Chung och Li (2014) till mindre matsvinn. Trots att intervjure-

spondenterna berättat att de helst undviker flera prisnedsättningar på samma färskvara eftersom kunder kan 

uppleva otrygghet och orättvisa, kan det antas att kunderna faktiskt föredrar multi-period pricing. Detta 

eftersom butikernas lager minskar när de tillämpar en sådan prissättningsstrategi. Det här visar att färskvaror 

som blivit prisnedsatta flera gånger blir sålda, vilket kan påvisa att kunder anser att priset de får betala för en 

färskvara är av större betydelse än känslan av trygghet respondenterna talade om. Däremot kan vi inte 

bekräfta Chung och Lis (2014) påstående om att multi-period pricing nödvändigtvis minskar matsvinn i större 

utsträckning än two-period pricing. Detta på grund av att det även går att förädla en del varor efter en första 

prisnedsättning, i stället för att låta dem gå till avfall. Kvantum Skövde gör detta, som på grund av sitt 

bokföringssystem inte kan prissänka samma vara mer än en gång.  Efter en första prissänkning tillagas då en 

del livsmedel i butik eller skickas iväg till musteri för att bli till juice. Det går därmed inte att säga att butiker 

som tillämpar two-period pricing tar mindre hänsyn till matsvinn i sin prissättning än vid tillämpning av 

multi-period pricing, dock kan det vara så i de fall när butikerna inte tar hand om matsvinnet efter en första 

prisnedsättning. Eftersom livsmedelsbutiker med båda prissättningsstrategier kan ta lika mycket hänsyn till 

matsvinn i prissättningen har därför inte butikernas storlek någon betydelse. Det som borde vara avgörande är 

dock hur noggranna de väljer att vara med att prisnedsätta alla färskvaror innan de blir till matsvinn. 

Tvingande krafter kan enligt DiMaggio och Powell (1983) ske i form av budgetar som de anställda måste 

följa. Vi har kunnat skönja ett mönster, nämligen att ju större butik, desto mindre matsvinn av färskvaror 

procentuellt sett, och även en lägre siffra för detta i sina budgetar. Om deras låga siffror främst har med 

butikernas hänsyn till matsvinn i deras prissättning att göra är dessvärre svårt att spekulera i, eftersom det kan 

finnas många andra faktorer som kan påverka ett svinntal. Exempel på sådana faktorer kan vara trasiga 

förpackningar som kan leda till att livsmedel måste kastas, samt andra svinnreducerande metoder som att laga 

mat i butik av livsmedel som håller på att få en sämre kvalitet.  

Vissa respondenter berättade att de kände viss press av att minska matsvinnet eftersom det är ett mycket 

aktuellt problem. Thyberg och Tonjes (2016) skriver att intresset kring att minska matsvinn idag har ökat. 

Detta intresse är därmed något som troligen påverkar butikerna i sina ageranden kring matsvinn och kan 
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därför ses som ett informellt krav i form av tryck från samhället. Sådant tryck kan enligt Deegan och Unerman 

(2011) upplevas som en tvingande kraft. Intresset för att minska matsvinn kan därmed vara en faktor som 

påverkar butikernas hänsyn till matsvinn i prissättningen.   

6.3. Imiterande krafters påverkan  

Det har framhävts att butikerna i studien får idéer av konkurrenters och icke-konkurrerande butikers agerande 

gällande prissättning och i sin hänsyn till matsvinn i denna. Till exempel säljer de på Kvantum Frölunda 

nybakat bröd för halva priset dagen efter, då de sett andra butiker göra så. Detta agerande innebär att de 

påverkas av andra organisationer inom branschen, vilket DiMaggio och Powell (1983) menar är en imiterande 

kraft. Denna kraft kan därmed påverka att ett liknande arbetssätt sker inom branschen.    

DiMaggio och Powell (1983) beskriver att organisationer kan efterlikna varandra för att de känner press av att 

erbjuda liknande tjänster som andra organisationer inom branschen erbjuder.  Prisprofilerna som samtliga 

butiker i studien använder sig av kan justeras utefter butikernas specifika konkurrens. De flesta intervjure-

spondenterna har berättat att de till viss grad tar sina konkurrenters prissättning i beaktande när de justerar 

prisprofilerna, vilket därmed kan bidra till att butikerna har liknande prissättning som sina konkurrenter för att 

kunna konkurrera om samma kunder. Prisprofilerna är alltså något som kan skapa likformighet i branschen, 

vilket bekräftar Ellickson och Misras (2008) uttalande om att konkurrerande livsmedelsbutiker tenderar att 

tillämpa liknande prissättning. Denna imitation som uppstår kan tyda på att butikerna upplever press av att 

erbjuda liknande prissättning som sina konkurrenter, vilket kan härledas till den press DiMaggio och Powell 

(1983) nämner.  

Patrik gav ett exempel på att den Kvantum-butik han jobbar i anpassade sina priser i enlighet med den Willys-

butik som öppnade för några år sedan mittemot dem. Han berättade vidare om att hans butik efter ett tag 

återgick till sin gamla prisnivå, om inte lite högre, vilket han tror beror på att den kundgrupp butiken har inte 

är en typisk Willys-kund som han uttryckte det, utan är beredd att spendera mer pengar på mat. Att butiken 

inte längre imiterar Willys prissättning kan därmed inte förklaras utifrån imiterande krafter, utan en annan 

trolig förklaring är i stället butikens kundgrupp. Butiken ligger i centrala Landvetter och riktar sig med stor 

sannolikhet till kunder som har det ekonomiskt bra ställt. Detta antagande bekräftas av Patrik och dessutom av 

Fastighetsbyrån (uå) som skriver att majoriteten i denna ort bor i villa. Livsmedelskedjan Willys har som mål 

att erbjuda sina kunder den billigaste matkassen (Willys, 2014) och kan därmed antas rikta sig till mindre 

välbärgade kunder, vilket troligt inte är Landvetter-kunder.  

Prisprofilerna kan också användas för att säkerställa att försäljningspriser på varor som är inköpta från externa 

leverantörer sätts på lämpliga nivåer. Detta gör bland annat Louise på Kvantum Frölunda när hon sätter priser 

på det egenstyckade köttet i butiken. Om fler agerar på detta sätt kan det resultera i liknande prisnivåer hos 
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ICA-butiker, vilket leder till en slags imitation av varandras prissättning. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) 

kan imitation uppstå på grund av att det är en enkel utväg vid osäkerhet. Detta kan antas stämma då 

prisprofilerna har visat sig användas som hjälpmedel för att varken sätta för höga eller för låga priser.  

6.4. Normativa krafters påverkan  

Det har via empirin visats att det är mycket vanligt att ha läst interna utbildningar inom ICA-skolan, vilket 

troligtvis är en antydan på att det är vanligt att läsa sådana utbildningar då man har en ansvarande position i en 

livsmedelsbutik. Det har både via ICA-gruppen (uåa) och empirin förmedlats att man inom ICA-skolan bland 

annat läser om försäljning, färskvaror, hur man driver butik och om matsvinnets påverkan på det ekonomiska 

resultatet. Kärreman och Rennstam (2012) skriver att introduktions- och vidareutbildningar kan göra den 

anställde bekant med organisationens normer, varav det går att anta att de deltagande genom skolan blir 

insocialiserade i ICAs normer och värderingar som de sedan införlivar på sina arbetsplatser. DiMaggio och 

Powell (1983) beskriver att normer har ett stort inflytande på en organisation och Deegan och Unerman 

(2011) menar att kulturen på en arbetsplats kan bidra till en kollektiv syn gällande vad som anses vara de 

bästa sätten. Detta kopplat till empirin innebär att ICAs normer och värderingar har stor påverkan i butikernas 

dagliga arbete, där bland annat beslut om prissättning och diskussioner om matsvinn förs.  

Den kollektiva syn Deegan och Unerman (2011) nämner kan antas bli förstärkt genom att rekryteringen enligt 

ICA-handlarna (uåb) sker internt och att de inom denna organisation dessutom värdesätter flera års erfarenhet 

av arbete i butik. Genom interna rekryteringar kan de normer som redan existerar vidareföras till andra ICA-

butiker, och att värdesätta långvarig erfarenhet av butiksarbete vid rekrytering bidrar till att personer som 

redan är influerade av normerna inom branschen anställs. Att flera års arbete i butik värdesätts vid rekrytering 

kan stärkas genom vår studie då flera av intervjurespondenterna har arbetat länge inom branschen, vilket 

därmed troligen lett till att det har skapats en kollektiv syn. Normerna blir dessutom troligtvis även starkare av 

att personalen får stöd av chefer och kollegor på arbetsplatsen och dessutom från kollegor i icke-

konkurrerande ICA-butiker, gällande prissättning och matsvinn. Detta gör att deras åsikter, vilka är influerade 

av normer, cirkuleras runt ännu mer hos de olika butikerna. 
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7. Slutsatser och diskussion  

 

I detta kapitel presenteras våra främsta slutsatser. Dessa utgörs av att de prissättningsstrategier som 

tillämpas i livsmedelsbutiker och den hänsyn till matsvinn som tas i dessa, påverkas av lönsamhet, normer, 

konkurrenter och tryck från samhället. Ännu en slutsats är att butikens storlek inte behöver ha någon 

betydelse för hänsynen som tas till matsvinn i prissättningen. Vidare presenteras studiens bidrag, etiska och 

samhälleliga reflektioner, brister och begränsningar med studien samt förslag till fortsatt forskning.  

 

7.1. Besvarande av studiens problemfrågor  

 

Vilka prissättningsstrategier tillämpas på färskvaror i livsmedelsbutiker och varför? 

Endast dynamisk prissättning tillämpas på färskvaror i livsmedelsbutiker. Detta kan förklaras utifrån 

lönsamhet, eftersom anställda i butikerna då bland annat kan anpassa priserna efter varornas kvarvarande 

hållbarhet. Sådan prissättning leder därmed till ökad försäljning vilken kan gynna lönsamheten.  

 

Den vanligaste prissättningsstrategin har visat sig vara att inte sänka priset på samma färskvara mer än en 

gång, vilket liknar den strategi Chung och Li (2013) benämner two-period pricing. Denna likhet gör att vi 

väljer att kalla empirins vanligaste strategi för detta. Varför de i livsmedelsbutikerna främst väljer att tillämpa 

denna strategi beror på att de oftast inte har överfyllda lager och därmed anses det vara mest lönsamt att få sålt 

varorna för ett högre pris än om de prisnedsätts fler gånger. Det framhävs att respondenterna helst undviker att 

tillämpa den prissättningsstrategi som Chung och Li (2013) benämner multi-period pricing, det vill säga att 

sänka priset på samma vara mer än en gång, på grund av att kunderna då kan uppleva orättvisa och otrygghet. 

Därför tillämpas endast denna strategi då de har mycket varor kvar i lager efter en första prisnedsättning. I 

dessa lägen är fler prisnedsättningar det mest effektiva för att försöka få sålt sina lager. En butiks storlek har 

inte visat sig ha någon betydelse för vilken grad av dynamisk prissättningsstrategi som tillämpas, då det är upp 

till varje butik att välja den strategi som är mest fördelaktig för dem.  

 

Även tvingande krafter har en påverkan i val av prissättningsstrategier. Prisprofiler kan ses som en form av 

informell tvingande kraft då dessa används i samtliga butiker i studien utan att det är något krav. Imiterande 

krafter har också en påverkan gällande prissättning i butik. I några butiker imiterar de konkurrenters priser 

genom att justera prisprofilerna utefter sin specifika konkurrens. Slutligen är även normer som skapats via 

butikernas interna utbildningar och interna rekryteringar en faktor som påverkar butikers prissättning. 
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Vilka faktorer kan påverka på den hänsyn som tas till matsvinn i prissättningen av färskvaror? 

Vi har kommit fram till olika faktorer som kan påverka hänsynen till matsvinn i prissättningen. Lönsamhet är 

en påverkansfaktor vilket visats genom att avvägningar görs mellan om det är ekonomiskt försvarbart att ta 

hand om sitt matsvinn med olika prisnedsättningsåtgärder, kontra att registrera det som matsvinn direkt. Detta 

beror på att prisnedsättningsåtgärder kan medföra arbetskostnader. Förutom lönsamhet har det också 

framkommit att prissättare kan påverkas av normer som uppstått via interna utbildningar och intern 

rekrytering. Ännu en faktor som påverkar hänsynen till matsvinn är den imiterande kraften som utgörs av 

andra organisationer inom branschen. Detta sker genom inspiration av konkurrenter och icke-konkurrerande 

butiker om olika prisnedsättningsåtgärder som kan reducera matsvinn.  

Prissättare kan också påverkas till att ta större hänsyn till matsvinn genom påtryckningar från samhället, då 

dagens intresse för att minska matsvinn kan upplevas som en tvingande kraft om att agera hållbart. Tvingande 

krafter kan också ske i form av butikers interna regler om prissättning som exempelvis kan vara multi-period 

pricing och two-period pricing. Har man som regel att enbart tillämpa two-period pricing kan lika stor hänsyn 

tas som vid multi-period pricing, genom att till exempel tillaga livsmedel som närmar sig utgångsdatum i 

butik efter en första prisnedsättning. Har man som regel att tillämpa multi-period pricing kan också hänsyn tas 

genom att färskvaror får längre säljperioder och därmed ökas chanserna för att de inte ska resultera i matsvinn. 

Med anledning av att prissättare i livsmedelsbutiker med båda dessa prissättningsstrategier kan ta lika stor 

hänsyn, behöver inte butikernas storlek ha någon betydelse för den hänsyn som kan tas till matsvinn i 

prissättningen.  

7.2. Praktiskt och teoretiskt bidrag  

Slutsatserna i studien har gjort det möjligt för oss att lämna ett praktiskt bidrag till allmänheten. Våra 

slutsatser visar som sagt att utöver lönsamhet påverkas även prissättare i sin prissättning och i sin hänsyn till 

matsvinn i denna, bland annat av samhällets tryck, konkurrenter och normer. Vad de påverkas av kan bidra till 

hur de agerar i sin prissättning, vilket därefter kan ha effekter på den mängd matsvinn som genereras. Med 

tanke på de stora problem matsvinn orsakar är det därmed av vikt för samhället i stort att känna till vad 

prissättare i livsmedelsbutiker påverkas av, då det är lättare att veta var man ska börja om man vill försöka 

förändra utfallet av matsvinn.  

Slutsatserna har även gjort det möjligt för oss att lämna ett teoretiskt bidrag. Tidigare forskning har påvisat att 

kunder föredrar multi-period pricing framför two-period pricing då de i större utsträckning får betala för 

varans kvarvarande hållbarhetstid (Chung & Li, 2014). Detta innebär enligt Chung och Li (2014) att multi-

period pricing minskar matsvinn i högre grad än two-period pricing för att försäljningen därmed ökar. Vi har i 

våra slutsatser kommit fram till att multi-period pricing inte nödvändigtvis behöver minska matsvinn i högre 
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grad. Den typ av prissättningsstrategi som i störst utsträckning minskar matsvinn beror på situationen. Two-

period pricing kan exempelvis vara lika effektiv i detta avseende som multi-period pricing, då färskvaror efter 

en försa prisnedsättning förädlas. Detta anses vara värdefullt för forskningen då vi givit en ny syn på hur det 

går att se på dessa två prissättningsstrategier.   

7.3. Samhälleliga och etiska reflektioner 

Det har visats en medvetenhet kring att beslut om prissättning på färskvaror kan påverka mängden matsvinn 

som uppstår. Enligt våra slutsatser försöker ansvariga för prissättning av färskvaror dock ta hänsyn till 

matsvinn, bland annat genom att anpassa prissättningen utefter hur mycket varor de har på lagret. Denna 

anpassning görs av olika anledningar, däribland utav miljömässiga och etiska skäl då de inte vill slänga mat i 

onödan. Detta visar att prissättare i livsmedelsbutiker resonerar kring miljömässig och social hållbarhet i 

prissättningen. Dock överväger den ekonomiska biten mer i deras resonemang då det framhävts att deras 

prisnedsättningsmetoder inte får kosta mer än de intäkter som genereras, för att det ska vara något de kan 

fortsätta med i längden. Detta är förståeligt eftersom det inte går att driva en butik som inte genererar 

lönsamhet, men detta är samtidigt ett dilemma på grund av de problemen matsvinn skapar. En reflektion kring 

detta är därmed att åtgärder mot detta problem måste försöka vidtas, men att det finns svårigheter i att komma 

på lösningar som både gynnar butikers lönsamhet och miljön. 

7.4. Brister och begränsningar  

Våra slutsatser kunde möjligtvis ha fått andra utfall om fler livsmedelsbutiker i områden där främst 

höginkomsttagare eller främst låginkomsttagare handlar, samt om butiker från andra livsmedelskedjor än den 

kedja som valts för studien, hade inkluderats. Vi anser det troligt att de flesta livsmedelskedjor i Sverige 

tillämpar dynamisk prissättning eftersom det enligt denna studie är sådan prissättning som är mest gynnsam 

för lönsamheten. Dock finns det en möjlighet att livsmedelskedjor eller livsmedelsbutiker som har en 

lågprisprofil exempelvis tillämpar den statiska prissättningsstrategin EDLP, baserat på Ellicksons och Misras 

(2008) påstående om att denna strategi främst tillämpas i butiker där låginkomsttagare handlar. Detta skulle 

därmed innebära att försiktighet bör vidtas gällande överföring av slutsatserna i denna studie till sådana 

butiker och kedjor.  

De faktorer vi kommit fram till vilka kan påverka val av prissättningsstrategier på färskvaror och vilken 

hänsyn som tas till matsvinn i dessa, skulle möjligtvis kunna skilja sig gentemot andra livsmedelskedjor. 

Normer är ett exempel på en sådan faktor och vi har kommit fram till att dessa kan uppstå genom interna 

utbildningar samt intern rekrytering, vilket kan påverka prissättningen. Hur mycket butiker inom andra 

livsmedelskedjor påverkas av normer kan bero på om interna utbildningar och intern rekrytering är vanligt 

förekommande även hos andra kedjor.  
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Det skulle kunna gå att rikta kritik mot vår utvalda tidigare forskning på grund av att vissa studier är 

undersökta i en annan kontext än Sverige. Vi har exempelvis refererat till Chung och Li (2014) gällande 

kunders preferenser om prissättning och denna undersökning har skett i Sydkorea och Storbritannien. 

Författarna valde att inkludera det senare landet i sin studie för att kunna generalisera sina resultat. Då 

Storbritannien ligger i Europa liksom Sverige, samt att författarna kunde identifiera liknande prissättningsstra-

tegier i de båda länderna i studien, medför att vi anser att deras resultat även går att överföra till en svensk 

kontext. Vi anser därför att denna studie inte har påverkat våra slutsatser negativt. DiMaggio och Powell 

(1983) är en källa vi flera gånger refererat till när vi förklarat alla krafters påverkan inom den institutionella 

teorin och hur organisationer tenderar att likna varandra inom en bransch. Trots referensens ålder anser vi den 

vara trovärdig att använda i studien eftersom artikeln är citerad många gånger. 

7.5. Förslag på fortsatt forskning  

Med tanke på att vi i denna studie riktat in oss på sex stycken livsmedelsbutiker vore det intressant att i 

fortsatt forskning undersöka samma forskningsfrågor som i denna studie, fast inkludera fler livsmedelsbutiker 

för att se om det då skulle uppkomma även statiska prissättningsstrategier. Vi tror att det finns större chans till 

detta genom att inkludera områden där exempelvis fler låginkomsttagare bor, eftersom den statiska 

prissättningsstrategin EDLP enligt Ellickson och Misra (2008) är vanlig i sådana områden.   
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Bilaga 1 - Individuella reflektioner 

 

Anna Govik 

I denna text reflekterar jag över mitt eget lärande utifrån denna uppsats jag skrivit tillsammans med Nathalie 

nu under vårterminen. Det har lagts ner många timmar på denna och det har varit intressant, lärorikt men 

också jobbigt. Något extra intressant har givetvis varit att få reda på svaren på våra problemfrågor. Det har 

bidragit med faktakunskaper kring hur prissättning går till i livsmedelsbutiker och hur man i butiker resonerar 

kring matsvinn, vilket var något jag inte kände till så väl innan. Även problembakgrunden har varit intressant 

att skriva, då den bidragit med större förståelse för vilka konsekvenser som kommer med matsvinn ur flera 

olika aspekter. 

Det var inte helt lätt att skriva ihop en intervjuguide som skulle säkerställa att vi fick fram det material som 

behövdes inför analysen. Det beror mest på att den teoretiska referensramen inte var så färdigställd som vi 

hade önskat vid detta laget. Men vi lyckades ändå inkludera frågor som var viktiga inför analysarbetet och det 

som inte kom med har vi fått komplettera med i efterhand. Denna process har givit mig insikt i hur viktigt det 

är att hela tiden försöka ligga i fas för att få ett så bra arbete som möjligt.  

Inför besöksintervjuerna funderade jag över om jag skulle hinna med att både lyssna, ställa bra följdfrågor och 

samtidigt hålla koll på intervjumallen för att inte stoppa upp flytet i konversationerna. Men efter att första 

intervjun var utförd märkte jag att det gick bättre än väntat och det blev även bättre efter varje utförd intervju. 

Att vi innan intervjuerna fick lite tips genom föreläsningar och genom att läsa metodböcker, kan självklart ha 

bidragit till detta. Något jag tar med mig från detta är vikten av att förbereda sig och att öva, för att saker ska 

bli bra utförda. 

Arbetet med uppsatsen har som sagt varit jobbigt emellanåt. Det beror mycket på att vi ändrat inriktning på 

uppsatsen några gånger. Detta gjordes exempelvis för att vi först valde problemfrågor vilka skulle behöva en 

kvantitativ ansats, men vi kom fram till att vi hellre använda oss av en kvalitativ ansats. Detta har bidragit till 

att vi lagt ned en del tid på att skriva om källor som sedan inte visade sig behövas i uppsatsen. Efter byte av 

inriktning har vi därför behövt skriva om samt leta nya källor och ta bort onödiga källor. Detta har tagit både 

tid och kraft. En lärdom jag dragit av detta är att vid eventuellt kommande uppsatser börja i ännu bättre tid 

med att göra en förundersökning av problemområdet. Det kan leda till att förundersökningen blir mer 

grundligt utförd vilket kan resultera i att färre ändringar behöver göras på vägen. Det var också ganska svårt 

att komma underfund med hur vår teoretiska referensram skulle vara utformad och vad den skulle innehålla 

för att på bästa sätt kunna utreda våra problem. Under analysens gång märkte vi dock vad som behövdes ingå i 

denna vilket gjorde det lättare att få en bra struktur på referensramen.  
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Det har underlättat att ha någon att arbeta tillsammans med då vi kunnat diskutera idéer med varandra, vilket 

också troligtvis gjort arbetet roligare. Att vi även sett på saker ur lite olika perspektiv har varit bra vid 

exempelvis analysarbetet då vi fått möjlighet till en bredare analys. Det har också underlättat att kunna 

diskutera med vår handledare som varit till god hjälp när vi fastnat och inte riktigt vetat hur vi skulle gå 

vidare. Arbetsfördelningen mellan mig och Nathalie har varit relativt jämn. Jag har dock lagt ner lite mer tid 

på uppsatsen då hon har behövt studera inför tentor. Om jag sedan hade velat arbeta mindre med uppsatsen 

efter hennes tentor hade det inte varit några problem, men jag har inte känt att det funnits så mycket tid till att 

ta det lugnt, så det har därför inte varit så aktuellt. 

Denna uppsats har bidragit med ett stort eget ansvar och kunskaper från tidigare kurser har kommit väl till 

pass. Exempelvis har kursen ”Individuell fördjupning” underlättat artikelletandet avsevärt. Slutligen vill jag 

tacka Nathalie för ett gott samarbete. 
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Nathalie Johansson 

Anna och jag bestämde oss för att skriva examensarbetet tillsammans redan i slutet av vårterminen 2016. Det 

kändes bra att vi redan då bestämde oss för att vara skrivpartners, eftersom det då blev säkerställt att jag hade 

någon att skriva med och att jag visste att vi sedan tidigare kommit bra överens. Samarbetet har fungerat bra 

och arbetet har vi försökt fördela ut så bra vi har kunnat. Dock blev jag tvungen att plugga inför två tentor i 

början av detta arbete, vilket bidrog till att Anna fick lägga ned lite extra tid för att vi skulle vara i fas med 

arbetet, vilket jag vill tacka henne för. Det har varit en stor fördel att skriva med en samarbetspartner eftersom 

när man är två som skriver så har man alltid någon att dela sina tankar med och fördela ut arbetet med. Det 

har varit lärorikt att både skriva självständigt hemifrån men även att skriva tillsammans med Anna i skolan. 

Eftersom jag bor utanför Göteborg så har det blivit att vi båda oftast har skrivit på varsitt håll. Något som 

därför har varit till stor hjälp är att vi använt oss av Google Docs, då vi kunnat se vad den andra personen 

skriver. Vi har även ringt varandra när vi behövt diskutera. Att skriva en sådan här typ av uppsats är en 

process som jag tidigare inte har varit med om under mina två och ett halvt år på ekonomprogrammet. Detta 

arbete har därför varit en utmaning och det jag varit mest osäker på har varit arbetets upplägg, med hur jag 

skulle fördela ut den tid som blivit tilldelad, eftersom man haft ett eget ansvar. Det som har varit bra är att 

man haft olika datum under arbetets gång då man skulle vara klar med vissa delar i uppsatsen, både i 

examensarbetekursen och metodkursen som vi läst parallellt. Detta har medfört att vi sedan start lagt ned 

mycket tid för att hinna klart till dessa datum, då vi skrivit på arbetet både vardagar och helger.  
 

I början hade vi svårt att komma igång, då vi bland annat bytte olika teorier men tillslut kom vi på den teori 

som var mest fördelaktig för vår studie. Även syftet och frågeställningen var svår att få som vi ville. En annan 

utmaning har varit att söka efter bra vetenskapliga källor, då detta varit tidskrävande. Därför har det varit bra 

att vi läst en förberedande kurs inför examensarbetet under höstterminen 2016, eftersom kunskapen man fick 

med sig ifrån den kursen handlade mycket om hur man hittar bra vetenskapliga artiklar. Jag har sedan tidigare 

kurser en grundkunskap i metod men eftersom detta arbete har varit mer omfattande än de uppsatser jag 

skrivit tidigare så krävdes det mer kunskap. Därför har jag genom detta arbete lärt mig mer om olika delar i en 

metod. Kunskapen har jag fått utifrån kurslitteratur men även ifrån den metodkurs som vi läste samtidigt. Jag 

har lärt mig mycket om kvalitativ metod eftersom vi har utgått utifrån denna, då vårt syfte var att ta reda på 

hur butikerna resonerar. Insamlingen av empirin upplevde jag som mycket lärorikt då vi skulle formulera 

passande frågor till respondenterna vid våra besöksintervjuer. Det har varit både spännande och nervöst inför 

och under dessa intervjuer. Transkriberingen tog lång tid att genomföra men det har varit värt tiden eftersom 

vi hade stor användning av detta material när vi skrev empirin. Intervjuerna gav mig även kunskap om hur en 

livsmedelsbutik resonerar kring de frågor vi ställde. Analyskapitlet var en utmaning eftersom man här skulle 

diskutera och sammanföra alla tidigare delar i arbetet. Jag tycker att jag fick en djupare förståelse för teorin i 
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detta kapitel eftersom man här kopplade ihop teorin med empirin. Det var även lärorikt men också en 

utmaning att ta ut den diskussion som var mest intressant utifrån slutsatsen. 

Examensarbetet har varit lärorikt på många olika sätt då jag har lärt mig att man måste ta tillvara på den tid 

man har blivit tilldelad eftersom ett sådant här arbete kräver mycket tid. Det har även varit en utmaning att 

skriva om samma ämne under en längre period. Detta medförde att det blev svårt att se stavfel och 

felformuleringar som man annars hade upptäckt i en text. Jag har även lärt mig att det inte alltid går att 

leverera en bra text eftersom man vissa dagar är tröttare än vad man är andra dagar och därmed har svårare för 

att koncentrera sig. Detta är bara att acceptera och istället göra bättre ifrån sig vid ett annat tillfälle. Jag vill 

avsluta med att tacka vår handledare för hans stöd under arbetets gång och min skrivpartner Anna för ett bra 

samarbete.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Hur lång erfarenhet har du inom denna bransch? 

Hur länge har du arbetat som handlare/butikschef/färskvaruchef/köttansvarig i livsmedelsbutik? 

(Om du inte alltid varit butikschef inom branschen). Vad jobbade du med innan du blev färskvaruchef? (både 

inom och utanför branschen). 

Kan du berätta om hur du blev handlare/butikschef/färskvaruchef/köttansvarig? (utbildning/jobbade dig upp). 

Vet du ungefär hur stor andel av ert varuinköp av färskvaror som blir till matsvinn? 

Hur uppstår matsvinn av färskvaror i butiken? 

Använder ni i din butik några metoder för att minska svinnet? I så fall vilka? 

- Om ja, hur bra anser du att metoderna fungerar för att minska matsvinn? 

- Om ja, vilka effekter har metoderna på er försäljning? 

- Om ja, vad för slags kostnader medför metoderna? 

Även fast ni försöker minska svinnet blir det säkert lite ändå. Vad gör ni med det? (Avfall, skickas tillbaka till 

leverantör). Medför detta några kostnader? 

Hur ser du på prisnedsättningar som en metod för att minska svinn? 

- (Om ni prisnedsätter). Vilka färskvaror prisnedsätter ni - varför just dem/bara dem? 

Vilken påverkan på prissättning har man som butikschef inom ICA-kedjan? 

Vilka regler finns i er butik kring hur ni ska gå tillväga med varor som passerat bäst före-datum? (Inter-

na/externa). 

- Säljer ni varor som passerat bäst före-datum? (Varför/varför inte?) 

- Hur bestäms reglerna? (Du/ledning?). 

- Hur påverkar reglerna prissättningen på dessa färskvaror? 

Vilka regler finns kring hur ni ska gå tillväga med varor som passerat sista förbrukningsdag? (Inter-

na/externa). 

- Hur bestäms reglerna? (Du/ledning?). 

- Hur påverkas er prissättning av lagar, som exempelvis att man inte får sälja varor som 

passerat sista förbrukningsdag? 

Hur påverkas ni av andra livsmedelsbutikers metoder för att minska matsvinn? 

Hur tror du att utbildning eller tidigare anställningar inom branschen har påverkat dig till hur du tar hänsyn till 

matsvinn i prissättningen? 

Hur hanterar din butik prissättning av färskvaror med datummärkning? 
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(Om ni prisnedsätter). När i hållbarhetstiden sänker ni priserna? Har ni exempelvis en kraftig nedsättning nära 

utgångsdatum, eller mindre sänkningar under hela hållbarhetstiden? 

- (Om ni prisnedsätter) Sänker ni priserna en eller flera gånger? 

- Varför gör ni som ni gör? 

Hur hanterar din butik prissättning på färskvaror utan datummärkning? 

(Om ni prisnedsätter). När sänker ni priserna? Har ni t ex en kraftig nedsättning nära utgångsdatum, eller 

mindre sänkningar i hela hållbarhetstiden? 

- (Om ni prisnedsätter). Sänker ni priserna en eller flera gånger? 

- Varför gör ni som ni gör? 

Vad avgör hur er frukt och grönt ska se ut för att kunna säljas? (Standarder? Vad säger dem? Vem har satt 

standarderna? Vad beror det på att ni följer standarder?) 

- (Om ni följer standarder). Vad gör ni åt den frukt och grönt som inte följer standarder-

na? 

Hur påverkas ni av era konkurrenter i val av prissättningsstrategier på färskvaror? 

- Hur känner du angående press av att erbjuda liknande prissättning som era konkurren-

ter? 

Vilka anser du är fördelarna med den prissättningsstrategi ni tillämpar på era färskvaror? 

Ser du några nackdelar med er strategi på färskvaror? 

Hur påverkar kunder er prissättning av färskvaror? 

(Om ni prisnedsätter). Märker ni av att era prissänkningar leder till ökad försäljning av de prissänkta varorna? 

- Hur gör ni för att ta reda på detta? 

(Om ni prisnedsätter). På vilka sätt märker ni att prissänkningar påverkar försäljningen av varor till fullpris? 

(Om ni prisnedsätter). Hur påverkas lönsamheten i er butik av att sänka priser på färskvaror? Med faktorer 

som att det krävs arbetstid av personalen för att prisändra. 

Vilka personer i ditt yrkesliv kan du bolla idéer med om prissättning? 

Vilken kategori av färskvaror resulterar i mest matsvinn hos er och vad tror du det beror på? 

Vilka mål har ni inom butiken om hur mycket ert matsvinn ska minska? 

Hur anser du att era prissättningsstrategier på färskvaror bidrar till konkurrenskraftighet? 

Hur skulle du beskriva prisnivån i er butik? 

 


