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•  Menigo

•  Orkla Foods Sverige

•  Svensk Cater

•  Unilever Food Solutions

•  Santa Maria

Företag och organisationer

•  Gunnar Dafgård

•  Kost & Näring 
– initiativtagare

•  Lantmännen Cerealia

•  Martin & Servera

FOKUSGRUPP UPPHANDLING

	
	

Syfte

•  Utarbeta praxis på centrala områden inom livsmedelsupphandling

•  Skapa förutsättningar för ”den goda affären”
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Branschöverenskommelsen  
– ett levande dokument

2 delar:

•  Överenskommelse: gemensam hållning

•  Diskussionsområden: frågor för en framtida  
gemensam hållning där diskussioner pågår
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Överenskommelse

1.  Begränsa mängden dokumentation vid upphandling

2.  Definitioner: utgående vara= upphört att tillverka, 
ersättningsvara= tillfällig brist i lagret och ersätter varan  
med annan artikel
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Överenskommelse, forts.

3.  Ökad tillämpning av RFI

4.  Annonseringstid 60 dagar

5.  Svarstid vid frågeställande  2 - 4 dagar

6.  Avtalsspärr i samband med tilldelning bör 20 dagar tillämpas
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Diskussionsområden

1.  Matsvinn kontra hållbarhetsdatum: 1/3, 2/3 eller en ”trappa”

2.  Leveranssäkerhet

3.  Prisjustering
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•  Enkätundersökning	under	mars	

FOKUSGRUPP UPPHANDLING

Vid leverans av färskvaror med en hållbarhet 
under 10 dagar (tex kött, färs och mjölk). Hur lång 
hållbarhetstid behöver du ha kvar för att din 
verksamhet ska fungera? 
 
1 dag 
2 dagar 
3 dagar 
4 dagar 
5 dagar  flest röster 
6 dagar 
7 dagar 
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Vid leverans av färskvaror med en hållbarhet över 
10 dagar (tex fransyska och yoghurt). Hur lång 
hållbarhetstid behöver du ha kvar för att din 
verksamhet ska fungera? 
 
6-9 dagar  flest röster 
10-13 dagar 
14-17 dagar 
18-22 dagar 
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Vid leverans av specerier (tex konserver, mjöl och 
pasta). Hur lång hållbarhetstid behöver du ha kvar för 
att din verksamhet ska fungera? 
 
1 månad 
3 månader  flest röster 
6 månader 
9 månader 
12 månader 
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Kan du tänka dig att beställa dina varor tidigare än du 
gör idag? 
 
 
Beställning dag 1 leverans dag 4  flest röster 
Beställning dag 1 leverans dag 5 
Beställning dag 1 leverans dag 6 
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För Sveriges viktigaste måltider. 
www.kostochnaring.se


