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1	  

Sammanfattning	  
	  
Sverige	  är	  ett	  land	  som	  är	  bra	  på	  att	  ta	  hand	  om	  det	  avfall	  som	  uppstår.	  Mängden	  matavfall	  ökar	  hela	  tiden	  
och	  händer	  ingenting	  snarast	  så	  kommer	  det	  finnas	  dubbelt	  så	  mycket	  om	  20	  år.	  Om	  en	  hållbar	  utveckling	  
ska	  uppnås	  så	  måste	  mängden	  avfall	  som	  kastas	  minskas	  drastiskt.	  	  Naturvårdsverket	  har	  på	  uppdrag	  av	  
regeringen	  föreslagit	  att	  matavfallet	  ska	  minska	  med	  20	  procent	  fram	  till	  år	  2020,	  till	  skillnad	  mot	  år	  
2010.	  Sverige	  kastar	  1,9	  miljoner	  ton	  matavfall	  varje	  år.	  En	  stor	  del	  av	  detta	  är	  mat	  som	  faktiskt	  hade	  
kunnat	  ätas,	  om	  det	  hanterats	  annorlunda.	  	  	  
	  
Matsvinn	  är	  ett	  globalt	  problem	  som	  uppstår	  i	  hela	  världen	  men	  även	  i	  hela	  livsmedelskedjan.	  Olika	  
studier	  visar	  på	  att	  stora	  mängder	  mat	  kasseras	  i	  onödan	  varje	  dag.	  Det	  är	  olika	  svårt	  att	  minska	  
matsvinnet	  i	  de	  olika	  stegen	  i	  livsmedelskedjan.	  Svårighetsgraden	  beror	  på	  hur	  mycket	  matsvinn	  de	  olika	  
stegen	  erhåller.	  Ju	  längre	  produkterna	  har	  färdats	  i	  kedjan,	  desto	  mer	  energi	  och	  resurser	  har	  gått	  till	  
spillo.	  
	  
Denna	  studie	  syftar	  på	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  livsmedelsbutiker	  hanterar	  matsvinn	  men	  även	  kundernas	  
medvetenhet	  kring	  ämnet.	  Semistrukturerade	  intervjuer	  med	  de	  ansvariga	  på	  frukt	  och	  grönt	  och	  ”på-‐
stan-‐intervjuer”	  med	  kunder	  har	  genomförts	  i	  tre	  olika	  livsmedelsbutiker	  för	  att	  få	  fram	  en	  bild	  i	  hur	  
matsvinn	  hanteras	  både	  hemma	  och	  i	  butiker.	  Resultatet	  visade	  på	  att	  livsmedelsbutikerna	  är	  medvetna	  
kring	  ämnet	  och	  har	  förebyggande	  åtgärder	  i	  rutin	  för	  att	  hålla	  nere	  svinnet	  men	  att	  de	  ändå	  kan	  bli	  
bättre.	  Samtidigt	  vill	  butikerna	  sälja	  så	  mycket	  varor	  som	  möjligt	  vilket	  skapar	  en	  komplex	  värld.	  
Kunderna	  i	  de	  studerade	  butikerna	  visar	  på	  att	  de	  flesta	  tänker	  på	  hur	  mycket	  matsvinn	  de	  har	  hemma	  
men	  att	  de	  sen	  inte	  vill	  eller	  kan	  intresserad	  sig	  för	  livsmedelsbutikernas	  svinn.	  Studien	  visade	  även	  på	  att	  
det	  finns	  skillnader	  mellan	  kön-‐	  och	  åldersgrupper	  bland	  kunderna	  vilket	  är	  ett	  intressant	  resultat.	  
	  
Nyckelord:	  Matsvinn,	  medvetenhet,	  livsmedelsbutiker	  och	  matavfall.	  
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Abstract 
	  
Sweden	  is	  a	  country	  that	  is	  good	  at	  taking	  care	  of	  the	  waste	  that	  arises.	  The	  amount	  of	  food	  waste	  is	  
increasing	  continuously	  and	  if	  nothing	  happens	  soon	  there	  will	  be	  twice	  as	  much	  in	  20	  years.	  If	  
sustainable	  development	  is	  to	  be	  achieved,	  the	  amount	  of	  thrown	  waste	  must	  be	  reduced.	  
Naturvårdsverket	  (environmental	  protection	  agency)	  has	  suggested	  by	  commission	  of	  the	  government	  
that	  food	  waste	  will	  decrease	  by	  20	  percent	  by	  2020,	  unlike	  in	  2010.	  Sweden	  throws	  1.9	  million	  tons	  of	  
food	  waste	  every	  year.	  A	  large	  part	  of	  this	  is	  food	  that	  actually	  could	  have	  been	  eaten,	  if	  handled	  
differently.	  
	  
Food	  loss	  is	  a	  global	  issue,	  which	  occurs	  in	  the	  whole	  world	  but	  also	  in	  the	  entire	  food	  chain.	  Various	  
studies	  show	  that	  large	  quantities	  of	  food	  are	  discarded	  unnecessarily	  every	  day.	  It´s	  different	  to	  reduce	  
food	  loss	  in	  different	  steps	  in	  the	  food	  chain,	  depending	  on	  the	  food	  loss	  receiving	  in	  the	  various	  steps.	  The	  
longer	  the	  products	  have	  been	  in	  the	  chain,	  the	  more	  energy	  and	  resources	  have	  been	  wasted.	  
	  
This	  study	  aims	  to	  find	  out	  how	  grocery	  stores	  handle	  food	  loss	  but	  also	  customers	  awareness	  around	  the	  
topic.	  Semi-‐structured	  interviews	  with	  the	  responsible	  for	  the	  studied	  section,	  and	  "at-‐town	  interviews”	  
with	  the	  costumers,	  have	  been	  conducted	  in	  three	  different	  grocery	  stores	  to	  obtain	  an	  image	  of	  how	  food	  
loss	  is	  managed	  both	  at	  home	  and	  in	  stores.	  The	  results	  showed	  that	  food	  stores	  are	  conscious	  about	  the	  
subject	  and	  have	  preventive	  measures	  in	  the	  routine	  to	  keep	  down	  losses,	  but	  they	  can	  always	  be	  better.	  
At	  the	  same	  time	  stores	  will	  sell	  as	  much	  merchandise	  as	  possible	  which	  creating	  a	  complex	  world.	  
Customers	  in	  the	  studied	  stores	  shows	  that	  most	  people	  thinking	  of	  food	  loss	  at	  home	  but	  that	  they	  don’t	  
want	  to	  or	  can	  be	  interested	  for	  the	  grocery	  stores	  wastage.	  The	  study	  also	  shows	  that	  there	  is	  a	  difference	  
between	  gender	  and	  ages,	  which	  is	  a	  rather	  interesting	  result.	  	  
	  
Keyword:	  Food	  waste,	  food	  loss,	  awareness	  and	  grocery	  stores.	  
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1. Inledning och bakgrund	  

1.1 Matsvinn  
	  
Matsvinn	  sker	  i	  hela	  världen	  men	  däremot	  olika	  mycket	  och	  i	  olika	  steg	  av	  livsmedelskedjan.	  
Enligt	  Nelleman	  et	  al	  (2009)	  så	  slängs	  30	  procent	  av	  alla	  mat	  i	  USA,	  vilket	  sägs	  motsvara	  48,3	  
miljarder	  dollar.	  I	  många	  afrikanska	  länder	  så	  beräknas	  förlusterna	  efter	  skördad	  spannmål	  bli	  
25	  procent	  av	  totala	  skörden.	  För	  mindre	  härdad	  mat	  som	  frukt,	  grönsaker	  och	  rotfrukter	  så	  kan	  
förlusten	  bli	  upp	  mot	  50	  procent	  av	  skörden.	  På	  grund	  av	  förruttnelse	  och	  spill	  så	  kan	  de	  
ekonomiska	  förlusterna	  inom	  mejerisektorn	  bli	  upp	  mot	  22,4	  miljarder	  dollar/år	  vilket	  
motsvarar	  ungefär	  95	  miljoner	  liter	  mjölk.	  I	  Storbritannien	  slösar	  hushållen	  ungefär	  6,7	  miljoner	  
ton	  mat/år.	  Detta	  uppskattas	  vara	  ungefär	  en	  tredjedel	  av	  de	  21,7	  miljoner	  ton	  som	  köps	  in	  
vilket	  betyder	  att	  cirka	  32	  procent	  av	  alla	  mat	  som	  köpts	  in	  kasseras.	  Om	  hanteringen	  av	  
livsmedlet	  hade	  skett	  bättre	  så	  hade	  cirka	  4,1	  ton	  eller	  61	  procent	  av	  detta	  matsvinn	  kunnat	  
undvikas.	  Vid	  en	  undersökning	  som	  genomförts	  i	  Australien	  så	  spenderas	  cirka	  10,5	  miljarder	  au	  
dollar	  på	  livsmedel	  som	  inte	  används	  utan	  endast	  kasseras.	  Det	  blir	  i	  genomsnitt	  5000	  au	  dollar	  
per	  person	  och	  år	  vilket	  motsvarar	  cirka	  30	  000	  sek	  (Nelleman	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  2009:32).	  

Detta	  är	  siffror	  som	  visar	  på	  att	  det	  måste	  göras	  någonting	  åt	  det	  matsvinn	  som	  uppstår.	  Enligt	  
Avfall	  Sverige	  (2011)	  så	  har	  Sverige	  kommit	  långt	  med	  avfallshanteringen	  men	  det	  går	  att	  bli	  
bättre.	  Mängden	  avfall	  ökar	  kraftigt	  hela	  tiden	  och	  verkar	  inte	  avstanna.	  Undersökningar	  visar	  
på	  att	  det	  kommer	  bli	  dubbelt	  så	  mycket	  avfall	  om	  20	  år	  om	  inte	  det	  görs	  någon	  förändring	  idag.	  
Om	  det	  ska	  uppnås	  en	  hållbar	  utveckling	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  mängden	  avfall	  som	  slängs	  minskar.	  
Det	  gäller	  inte	  bara	  att	  vi	  inte	  kan	  ta	  hand	  om	  avfallet	  utan	  att	  allt	  avfall	  som	  uppkommer	  
innebär	  en	  belastning	  för	  miljön,	  inte	  bara	  vid	  tillverkning	  utan	  även	  vid	  användning	  och	  
återvinning.	  De	  miljövinster	  som	  kan	  uppnås	  genom	  att	  minska	  på	  uppkomsten	  av	  avfall	  är	  
betydligt	  större	  än	  de	  miljövinster	  som	  uppstår	  när	  vi	  återanvänder,	  återvinner	  eller	  producerar	  
biogas	  eller	  energi	  av	  avfallet	  (Avfall	  Sverige,	  elektroniska	  källor,	  2011).	  	  

1.2 Matavfall och matsvinn i Sverige 
I	  Sverige	  gick	  cirka	  700	  tusen	  ton	  av	  hushållsavfallet	  till	  biologisk	  återvinning,	  det	  vill	  säga	  
rötning	  och	  kompostering,	  år	  2013.	  Det	  betyder	  att	  varje	  person	  behandlade	  cirka	  74	  kg	  avfall	  
till	  biologiskt	  återvinning	  det	  året.	  Den	  största	  delen	  av	  matavfallet	  går	  till	  rötningsanläggningar	  
där	  det	  sker	  mikrobiologiska	  nedbrytningar	  i	  en	  syrefri	  miljö.	  Vid	  rötningen	  bildas	  biogödsel,	  
som	  bland	  annat	  används	  som	  gödselmedel	  inom	  jordbruk	  och	  biogas,	  som	  används	  till	  
fordonsbränsle.	  Komposteringen	  är	  en	  annan	  metod	  för	  att	  ta	  hand	  om	  matavfallet	  där	  naturen	  
själv	  bryter	  ned	  avfallet	  med	  hjälp	  av	  syre	  och	  mikroorganismer	  som	  bakterier	  och	  svampar.	  
Den	  färdiga	  komposten	  ger	  ett	  långtidsverkande	  gödselmedel	  som	  därför	  ofta	  används	  till	  
trädgårdar	  och	  parker	  (Avfall	  Sverige,	  elektroniska	  källor,	  2015).	  	  

Naturvårdsverket	  har	  på	  uppdrag	  av	  regeringen	  föreslagit	  att	  matavfallet	  ska	  minska	  med	  20	  
procent	  fram	  till	  år	  2020	  i	  jämförelse	  med	  år	  2010.	  Minskningen	  ska	  ske	  sammanlagt	  i	  hela	  
livsmedelskedjan	  förutom	  för	  primärproduktionen,	  som	  är	  jordbruk	  och	  fiske.	  Det	  styrmedel	  
som	  ska	  användas	  ska	  riktas	  till	  hela	  livsmedelskedjan	  och	  innehålla	  kommunikationsinsatser	  
till	  olika	  målgrupper,	  överenskommelser	  mellan	  handeln,	  livsmedelsindustrin	  och	  regeringen,	  
skolmaterial	  till	  undervisning	  i	  skolan	  för	  minskat	  matsvinn	  samt	  rådgivning	  till	  kommuner	  och	  
regioner	  kring	  matsvinn.	  En	  uppföljning	  i	  olika	  etapper	  kommer	  att	  ske	  för	  att	  se	  att	  man	  kan	  
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uppfylla	  målet	  till	  år	  2020.	  Detta	  och	  andra	  mål	  behöver	  tas	  fram	  för	  att	  matavfall	  och	  matsvinn	  
ska	  minska.	  Att	  förhindra	  att	  matsvinn	  uppstår	  sparar	  både	  pengar	  och	  resurser	  
(Naturvårdsverket,	  elektroniska	  källor,	  2014).	  Med	  matavfall	  från	  hela	  livsmedelskedjan	  
inkluderat	  primärproduktionen	  så	  kastar	  Sverige	  cirka	  1,9	  miljoner	  ton	  matavfall	  per	  år.	  Om	  
målet	  ska	  kunna	  nås	  till	  år	  2020	  så	  är	  det	  370	  tusen	  ton	  matavfall	  som	  inte	  ska	  uppkomma,	  
beräknat	  på	  hela	  livsmedelskedjan.	  Det	  är	  olika	  svårt	  att	  minska	  matavfallet	  i	  olika	  steg	  i	  kedjan	  
beroende	  på	  hur	  mycket	  matsvinn	  de	  olika	  stegen	  har	  (Naturvårdsverket,	  elektroniska	  källor,	  
2013).	  	  

FN	  arbetar	  med	  frågan	  tillsammans	  med	  många	  andra	  organisationer	  i	  en	  kampanj	  som	  heter	  
”Think,	  eat,	  save”.	  Där	  fokuserar	  dem	  på	  att	  bland	  annat	  minska	  matsvinnet	  genom	  olika	  
regionala	  och	  globala	  kampanjer	  och	  tävlingar	  (Think.eat.save,	  elektroniska	  källor,	  2014).	  	  

1.3 Matsvinnets miljöpåverkan 
Det	  livsmedel	  som	  slängs	  påverkar	  inte	  miljön	  mer	  än	  den	  mat	  som	  egentligen	  äts	  upp	  men	  
eftersom	  mat	  har	  en	  stor	  miljöpåverkan	  så	  har	  även	  matsvinnet	  det.	  Matsvinn	  uppstår	  i	  alla	  
delar	  av	  livsmedelskedjan	  och	  kan	  bero	  på	  exempelvis	  förluster	  inom	  jordbruket,	  bortsortering	  
hos	  producent,	  felbeställningar	  hos	  grossist,	  utgånget	  datum	  eller	  bortglömt	  i	  hushållens	  
kylskåp.	  Detta	  betyder	  att	  det	  inte	  behövs	  mycket	  svinn	  i	  varje	  leda	  för	  att	  slutresultatet	  ska	  bli	  
betydligt	  mindre	  än	  vad	  som	  kom	  från	  jordbrukets	  produktion	  (Ericsson	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  
2011:10).	  	  

Det	  krävs	  ett	  kontinuerligt	  tillskott	  på	  energi	  och	  resurser	  för	  att	  en	  produkt	  ska	  gå	  från	  
jordbruk	  till	  konsument	  utan	  att	  förstöras	  på	  vägen.	  För	  att	  produkten	  ska	  bevara	  sin	  kvalité	  så	  
måste	  den	  förädlas	  mellan	  de	  olika	  leden	  vilket	  kan	  ske	  genom	  exempelvis	  förpackning	  i	  
industrin	  och	  obruten	  kylkedja	  vid	  transporten	  till	  konsument.	  Enligt	  Ericsson	  et	  al	  (2011)	  
skulle	  man	  kunna	  säga	  att	  det	  är	  bättre	  att	  en	  produkt	  lämnas	  att	  ruttna	  på	  åkern	  än	  att	  den	  ska	  
kasseras	  efter	  att	  den	  genomgått	  alla	  leden	  som	  då	  endast	  har	  kostat	  energi	  och	  resurser.	  Att	  
minska	  matsvinnet	  i	  livsmedelskedjan	  ses	  därmed	  som	  ett	  bra	  sätt	  att	  minska	  miljöbelastningen	  
(Ericsson	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  2011:	  11-‐12).	  

2. Syfte och frågeställning 
	  
Eftersom	  det	  uppstår	  otroliga	  mängder	  matsvinn	  varje	  dag	  över	  hela	  världen	  samtidigt	  som	  folk	  
svälter	  så	  anser	  jag	  att	  det	  är	  ett	  viktigt	  ämne	  att	  fördjupa	  sig	  i	  samt	  att	  förebygga	  uppkomster.	  
Syftet	  med	  detta	  arbete	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  matsvinnet	  ser	  ut	  globalt	  men	  även	  lokalt.	  Se	  vilka	  
metoder	  som	  finns	  etablerade	  ute	  i	  livsmedelsbutiker	  samt	  kunders	  medvetenhet	  och	  kunskap.	  

	  

• Vilken	  inställning	  har	  livsmedelsbutiker	  kring	  matsvinn	  och	  vad	  gör	  de	  för	  att	  minimera	  
det?	  
	  

• Vilken	  syn	  har	  livsmedelsbutikers	  kunder	  till	  matsvinn?	  
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2.1 Centrala begrepp 
Matavfall:	  All	  mat	  som	  slängs,	  även	  dricka.	  	  

Matsvinn:	  Livsmedel	  som	  skulle	  kunna	  ha	  ätits,	  om	  det	  hanterats	  annorlunda,	  men	  som	  istället	  
slängs.	  	  

Livsmedelsbutik:	  synonymt	  med	  butik	  i	  denna	  studie.	  

2.2 Avgränsningar 
Denna	  studie	  har	  avgränsats	  geografiskt	  till	  staden	  Hässleholm	  utifrån	  de	  frågeställningar	  och	  
tidsram	  som	  valts.	  Figur	  3	  nedan,	  visar	  Hässleholms	  geografiska	  läge	  i	  förhållande	  till	  Sverige.	  En	  
avgränsning	  till	  matsvinn	  har	  gjorts	  till	  frukt-‐	  och	  gröntavdelningen,	  detta	  då	  matsvinn	  uppstår	  
på	  alla	  avdelningar	  i	  en	  livsmedelsbutik	  men	  att	  det	  största	  svinnet	  har	  visat	  sig	  vara	  på	  just	  den	  
avdelningen.	  Matsvinn	  är	  ett	  brett	  ämne	  och	  därför	  har	  även	  en	  avgränsning	  gjorts	  till	  

livsmedelsbutikers	  och	  kunders	  förebyggande	  arbete	  och	  
medvetenhet.	  Det	  har	  även	  gjorts	  ett	  urval	  på	  tre	  
livsmedelsbutiker	  i	  Hässleholms	  där	  både	  anställda	  och	  
kunder	  har	  intervjuats.	  Detta	  då	  det	  ansågs	  som	  en	  
tillräcklig	  källa	  på	  material.	  Anledningen	  till	  att	  studien	  
sker	  i	  Hässleholm	  beror	  på	  att	  det	  är	  en	  stad	  som	  jag	  har	  
kunskap	  kring	  och	  kan	  relatera	  till	  vilket	  underlättar	  vid	  
insamling	  av	  data	  och	  diskussionen.	  De	  tre	  butikerna	  som	  
studerats	  har	  valts	  ut	  eftersom	  de	  är	  de	  tre	  största	  i	  staden	  
och	  därmed	  kan	  tänkas	  arbeta	  mycket	  med	  matsvinn.	  Den	  
tidsmässiga	  avgränsningen	  var	  cirka	  nio	  veckor	  
sammanlagt,	  varav	  cirka	  tre	  veckor	  av	  dem	  var	  insamling	  
av	  empiri.	  

	  
Den	  teoretiska	  bakgrunden	  är	  avgränsad	  till	  matsvinnets	  
uppkomst,	  förebyggande	  arbete	  samt	  livsmedelsbutikernas	  
och	  kundernas	  medvetenhet	  kring	  ämnet.	  	  	  

	  
	  
 
Figur 3, översiktskarta på Hässleholms geografiska läge i  
förhållande till Sverige (© OpenStreetMaps bidragsgivare). 

	  

2.3 Områdesbeskrivning 
Hässleholm	  är	  en	  kommun	  som	  är	  stor	  till	  ytan	  och	  har	  ett	  invånarantal	  på	  cirka	  50	  000	  
(Hässleholms	  Kommun,	  2015a).	  Av	  dem	  så	  är	  det	  cirka	  19	  000	  (Hässleholms	  Kommun	  2015b)	  
som	  bor	  i	  Hässleholm	  tätort.	  	  

I	  Hässleholm	  tätort	  finns	  cirka	  sju	  stycken	  livsmedelsbutiker	  i	  varierad	  storlek.	  Ica	  Kvantum,	  
Coop	  Forum	  och	  Ica	  Maxi	  är	  bland	  de	  tre	  största.	  	  
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Ica	  Kvantum	  är	  beläget	  mest	  centralt	  av	  de	  tre	  studerade	  livsmedelsbutikerna	  där	  en	  stor	  del	  av	  
kunderna	  bor	  i	  lägenheter.	  Coop	  Forum	  ligger	  i	  utkanten	  av	  staden	  och	  lockar	  till	  sig	  både	  
kunder	  från	  närområdet	  men	  även	  boende	  utanför	  staden	  i	  de	  mindre	  byarna	  och	  landsbygden.	  
Ica	  Maxi	  ligger	  beläget	  i	  ett	  annat	  område	  med	  mycket	  villor	  och	  företag.	  Även	  de	  har	  kunder	  
från	  närområdet	  och	  landsbygden.	  Det	  geografiska	  läget	  för	  de	  tre	  studerade	  
livsmedelsbutikerna	  kan	  ses	  nedan	  i	  figur	  4.	  

	  

	   	  
Figur 4, översiktskarta på livsmedelsbutikernas geografiska läge i Hässleholm (© OpenStreetMaps 
bidragsgivare) 

3. Metod 
	  
Studien	  har	  ett	  induktivt	  angreppssätt	  och	  ska	  varken	  verifiera	  eller	  falsifiera	  en	  hypotes.	  
Kvalitativa	  intervjuer	  har	  använts	  med	  både	  semi-‐strukturerade	  besöksintervjuer	  och	  icke	  
slumpmässiga	  ”på-‐stan-‐intervjuer”	  med	  representanter	  och	  kunder	  i	  de	  utvalda	  
livsmedelsbutikerna.	  

Insamlingen	  av	  data	  till	  studien	  har	  utförts	  genom	  litteraturstudier	  av	  bland	  annat	  tidigare	  
forskning	  som	  har	  hämtats	  från	  Stockholm	  universitetsbiblioteks	  hemsida	  samt	  Google	  scholar.	  
Annan	  information	  är	  även	  hämtad	  från	  relevanta	  böcker.	  Kartorna	  i	  arbetet	  är	  hämtade	  från	  
OpenStreetMap.org.  
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3.1 Besöksintervjuer 
Semistrukturerade	  intervjuer	  med	  färdiga	  intervjuguider	  genomfördes	  till	  de	  ansvariga	  för	  frukt	  
och	  grönt	  i	  livsmedelsbutikerna.	  Frågorna	  utgick	  från	  ett	  antal	  basfrågor	  som	  sen	  utvecklades	  åt	  
det	  håll	  respondenten	  svarade.	  Utöver	  basfrågorna	  ställdes	  även	  passande	  följdfrågor	  vilket	  ger	  
en	  flexibel	  intervju.	  Samma	  intervjufrågor	  användes	  till	  de	  tre	  intervjuade	  i	  livsmedelsbutikerna,	  
vilket	  man	  ska	  sträva	  efter	  när	  semi-‐strukturerade	  intervjuer	  utförs	  (Bryman,	  tryckt	  källa,	  
2002:127,	  301).	  	  

Tiden	  för	  intervjuerna	  var	  cirka	  en	  timme	  i	  varje	  livsmedelsbutik.	  En	  del	  respondenter	  hade	  
lättare	  och	  mer	  att	  prata	  om	  än	  andra	  vilket	  gjorde	  att	  tiden	  kunde	  variera	  något.	  	  

3.2 ”på-stan-intervjuer” 
Strukturerade	  intervjuer	  i	  enkätform	  har	  genomförts	  i	  tre	  olika	  livsmedelsbutiker	  med	  olika	  
geografiska	  lägen.	  Detta	  för	  att	  se	  om	  kundernas	  intresse	  och	  medvetenhet	  kring	  matsvinn	  ser	  
olika	  ut	  i	  olika	  geografiska	  områden.	  Ett	  urval	  på	  cirka	  20	  konsumenter	  i	  varje	  livsmedelsbutik	  
har	  intervjuats	  eftersom	  en	  urvalsundersökning	  är	  en	  metod	  som	  sparar	  både	  tid	  och	  pengar.	  
Det	  ger	  även	  säkrare	  resultat	  eftersom	  man	  kan	  studera	  resultatet	  bättre	  då	  undersökningen	  är	  
mindre	  och	  innehåller	  färre	  svar	  att	  analysera.	  Vid	  genomförande	  att	  insamling	  av	  primärdata	  så	  
kan	  det	  också	  ställas	  fler	  och	  mer	  detaljerade	  frågor	  som	  ger	  djupare	  svar	  då	  respondenterna	  
inte	  är	  lika	  många	  som	  vid	  en	  totalundersökning	  (Dahmström,	  tryckt	  källa,	  2011:75-‐76).	  Stanger	  
(2007)	  anser	  att	  strukturerade	  intervjuer	  är	  bättre	  än	  ostrukturerade	  intervjuer	  vid	  en	  
kvantitativ	  undersökning	  eftersom	  det	  ger	  en	  bättre	  jämförelse	  mellan	  svaren	  från	  olika	  
individer	  då	  frågorna,	  tiden	  och	  svarsalternativen	  är	  styrda	  för	  att	  vara	  samma	  för	  alla	  
respondenter.	  Frågeformulären	  är	  planerade	  i	  förväg	  och	  kan	  ge	  mer	  ärliga	  svar	  från	  
respondenterna	  då	  de	  oftast	  är	  anonyma	  och	  därmed	  skapar	  mindre	  press	  på	  respondenterna	  
än	  vanliga	  intervjuer	  (Stanger,	  tryckt	  källa,	  2007:104).	  Ett	  urval	  på	  tre	  livsmedelsbutiker	  i	  
Hässleholms	  stad	  har	  gjorts	  då	  det	  ansågs	  vara	  tillräckligt	  för	  att	  få	  ett	  sanningsenligt	  resultat.	  
För	  att	  få	  med	  alla	  individer	  så	  har	  jag	  valt	  att	  ha	  med	  en	  extra	  kategori	  på	  frågan	  om	  kön.	  
”Människa”	  anser	  jag	  vara	  ett	  bra	  begrepp	  då	  alla	  folk	  idag	  inte	  känner	  att	  de	  passar	  in	  på	  varken	  
kvinna	  eller	  man.	  	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  ta	  reda	  på	  konsumenternas	  medvetenhet	  kring	  matsvinn	  i	  
livsmedelsbutiker.	  Detta	  medför	  att	  intervjuerna	  måste	  ske	  utanför	  de	  specifika	  
livsmedelsbutikerna	  för	  att	  få	  in	  svar	  från	  de	  respondenter	  som	  handlar	  där.	  Den	  enklaste	  
metoden	  i	  detta	  sammanhang	  för	  att	  samla	  in	  primärdata	  från	  konsumenterna	  är	  ”på-‐stan-‐
intervjuer”	  vilket	  betyder	  att	  intervjuaren	  stannar	  respondenter	  och	  ställer	  frågorna	  från	  den	  
färdiga	  intervjuguiden.	  Att	  ett	  urval	  på	  20	  personer	  per	  livsmedelsbutik	  har	  gjorts	  kan	  påverka	  
hur	  resultatet	  blir.	  Detta	  då	  även	  andra	  aspekter	  kan	  spela	  in	  och	  påverka	  resultatet.	  Några	  
aspekter	  kan	  exempelvis	  vara	  vilken	  tidpunkt	  intervjuerna	  genomförts	  och	  i	  denna	  studie	  så	  
genomfördes	  dem	  på	  förmiddagen	  mellan	  cirka	  klockan	  10.00	  och	  12.00.	  Detta	  kan	  vara	  en	  
anledning	  till	  att	  ålderskategorin	  56-‐70	  år	  gett	  fler	  respondenter	  än	  övriga	  ålderskategorier,	  
detsamma	  gäller	  att	  mängden	  kvinnor	  är	  fler	  än	  män.	  

Det	  finns	  dock	  många	  nackdelar	  med	  denna	  metod	  och	  det	  är	  exempelvis	  att	  det	  genomförs	  ett	  
icke	  slumpmässigt	  urval.	  Intervjuaren	  tror	  sig	  välja	  ut	  respondenterna	  slumpmässigt	  men	  
undermedvetet	  så	  väljer	  den	  de	  respondenter	  som	  passar	  in	  i	  studien.	  Detta	  betyder	  att	  vissa	  
personer	  i	  populationen	  har	  större	  sannolikhet	  att	  bli	  utvalda	  men	  anledningen	  till	  varför	  är	  



12	  

okänd.	  ”På-‐stan-‐intervjuer”	  ger	  ett	  okänt	  bortfall	  eftersom	  metoden	  inte	  visar	  hur	  många	  som	  
blivit	  tillfrågade	  men	  som	  vägrat	  svara	  (Dahmström,	  tryckt	  källa,	  2011:266).	  	  

Strukturerat	  och	  standardiserat	  frågeformulär	  har	  använts	  där	  alla	  respondenter	  får	  samma	  
frågor	  och	  där	  det	  finns	  bestämda	  svarsalternativ.	  	  

3.3 Felkällor 
Vid	  en	  urvalsundersökning	  så	  uppkommer	  det	  alltid	  så	  kallade	  urvalsfel.	  Detta	  beror	  på	  att	  det	  
urval	  som	  väljs	  ut	  för	  att	  undersökas	  inte	  kan	  representera	  den	  totala	  gruppen	  till	  hundra	  
procent	  (Dahmström,	  tryckt	  käll,	  2011:352).	  I	  denna	  studie	  har	  ”på-‐stan-‐intervjuer”	  använts	  
vilket	  har	  lett	  till	  att	  jag	  inte	  har	  fokuserat	  på	  att	  få	  jämna	  fördelningar	  inom	  de	  olika	  
kategorierna	  i	  enkäten	  utan	  jag	  har	  intervjuat	  de	  som	  gått	  in	  eller	  ut	  ur	  livsmedelsbutikerna	  
under	  den	  tiden	  jag	  samlade	  in	  material.	  Detta	  betyder	  att	  det	  kan	  finnas	  överskott	  eller	  
underskott	  av	  olika	  kön-‐	  eller	  åldersgrupper	  i	  enkätundersökningen,	  vilket	  jag	  inte	  anser	  
påverkar	  resultatet	  då	  skillnaderna	  är	  minimala.	  	  

Bortfall	  är	  en	  felkälla	  som	  uppkommer	  både	  vid	  urval-‐	  och	  totalundersökningar.	  Inom	  kategorin	  
bortfall	  så	  hamnar	  de	  respondenter	  som	  man	  hade	  i	  syfte	  att	  undersöka	  men	  som	  man	  av	  olika	  
anledningar	  inte	  fick	  svar	  från	  (Dahmström,	  tryckt	  käll,	  2011:355).	  I	  denna	  studie	  är	  bortfallet	  
okänt	  eftersom	  man	  endast	  var	  intresserad	  av	  de	  respondenter	  som	  gav	  resultat.	  Det	  finns	  olika	  
anledningar	  till	  att	  bortfall	  uppkommer	  och	  i	  denna	  studie	  var	  de	  största	  att	  konsumenterna	  
hade	  bråttom	  vidare	  eller	  inte	  var	  intresserade.	  	  

Enligt	  Dahmström	  (2011)	  så	  kan	  bortfallet	  skapa	  snedvridet	  resultat	  då	  man	  inte	  vet	  vilka	  som	  
inte	  har	  svarat	  eller	  hur	  de	  skulle	  svarat	  på	  undersökningen.	  Hur	  mycket	  snedvridet	  resultat	  det	  
kan	  bli	  beror	  på	  hur	  stort	  bortfallet	  är	  (Dahmström,	  tryckt	  källa,	  2011:357-‐358).	  	  

För	  att	  minska	  bortfallet	  så	  gjordes	  vissa	  åtgärder	  redan	  innan	  undersökningen	  genomfördes.	  
Det	  gjordes	  exempelvis	  ett	  pilottest	  av	  enkäten	  på	  cirka	  tio	  människor	  innan	  själva	  
undersökningen	  genomfördes.	  Detta	  för	  att	  se	  hur	  frågorna	  tolkades	  av	  andra	  och	  om	  det	  skulle	  
göras	  några	  förändringar.	  Tiden	  för	  intervjun	  var	  också	  viktig	  då	  det	  måste	  gå	  snabbt	  vid	  en	  ”på-‐
stan-‐intervju”	  så	  att	  inte	  respondenter	  tröttnar	  eller	  helt	  enkelt	  inte	  hinner	  med	  att	  svara.	  Enligt	  
Stangor	  (2007)	  är	  pilottest	  en	  viktig	  åtgärd	  som	  förenklar	  vid	  den	  slutgiltiga	  intervjun.	  Det	  kan	  
hjälpa	  intervjuaren	  att	  veta	  om	  respondenterna	  tolkar	  frågan	  så	  som	  intervjuaren	  vill	  att	  den	  ska	  
tolkas.	  Pilottest	  kan	  också	  hjälpa	  intervjuaren	  att	  få	  fram	  intressanta	  ämnen	  att	  fråga	  om	  vid	  den	  
slutliga	  intervjun	  (Stangor,	  tryckt	  källa,	  2007:97).	  	  

Mätfel	  är	  en	  annan	  felkälla	  som	  uppkommer	  vid	  undersökningar.	  Det	  viktigaste	  vid	  en	  mätning	  
är	  att	  den	  mäter	  det	  man	  vill	  att	  den	  ska	  mäta,	  alltså	  att	  validiteten	  är	  hög.	  Då	  måste	  
parametrarna	  som	  beskriver	  variabeln	  vara	  rätt	  för	  den	  saken	  man	  ska	  undersöka.	  Om	  det	  inte	  
är	  det	  så	  kommer	  det	  bli	  ett	  systematiskt	  fel,	  vilket	  inte	  kommer	  försvinna	  hur	  många	  gånger	  
man	  än	  mäter.	  För	  att	  validiteten	  ska	  vara	  hög	  så	  krävs	  det	  att	  även	  reliabiliteten	  är	  hög.	  Om	  
mätningen	  skulle	  innehålla	  stora	  slumpmässiga	  variationen	  skulle	  det	  betyda	  att	  vi	  inte	  mäter	  
det	  vi	  egentligen	  vill	  mäta.	  Däremot	  kan	  man	  inte	  räkna	  med	  att	  validiteten	  är	  hög	  bara	  för	  att	  
reliabiliteten	  är	  det	  (Dahmström,	  tryckt	  källa,	  2011:	  369	  &	  Stangor,	  tryckt	  källa	  2011:92).	  	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  framförallt	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  matsvinnet	  ser	  ut	  i	  livsmedelsbutiker	  
samt	  kundernas	  syn	  på	  matsvinn	  och	  försäljning	  av	  lågkvalitativ	  frukt	  och	  grönt.	  Detta	  syfte	  
genomspeglar	  sig	  i	  hela	  studien	  och	  framförallt	  i	  resultatet	  och	  diskussionen	  vilket	  kan	  betraktas	  
som	  att	  validiteten	  i	  studien	  är	  hög.	  	  
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Reliabilitet	  handlar	  om	  tillförlitligheten	  och	  graden	  av	  reproducerbarhet	  i	  en	  mätning.	  Två	  
studier	  kan	  inte	  få	  samma	  resultat	  men	  svaren	  kan	  däremot	  tolkas	  lika.	  Studierna	  kan	  vara	  olika	  
men	  svaren	  kan	  tolkas	  på	  samma	  sätt	  och	  visa	  på	  samma	  resultat	  (Bryman,	  tryckt	  källa,	  2002:	  
43).	  För	  att	  minska	  felen	  som	  kan	  uppstå	  vid	  en	  mätning	  så	  ska	  man	  enligt	  Stangor	  (2007)	  
upprepa	  mätningarna	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  man	  fått	  fram	  rätt	  resultat	  (Stangor,	  tryckt	  källa,	  
2007:88).	  	  	  Artiklarna	  som	  använts	  i	  denna	  studie	  anses	  ha	  hög	  reliabilitet	  då	  de	  visar	  på	  samma	  
resultat,	  så	  även	  i	  jämförelse	  med	  denna	  studie.	  Reliabiliteten	  i	  intervjuerna	  i	  denna	  studie	  håller	  
hög	  nivå	  då	  intervjuerna	  sker	  individuellt.	  Hade	  de	  skett	  i	  grupp	  så	  hade	  respondenterna	  kunnat	  
påverka	  varandra	  vilket	  även	  påverkar	  det	  slutgiltiga	  resultatet.	  Däremot	  kan	  intervjuaren	  
påverka	  respondenten	  vilket	  i	  slutändan	  även	  påverkar	  tillförlitligheten.	  

Intervjuareffekten	  är	  en	  felkälla	  som	  ofta	  uppkommer	  vid	  intervjuer.	  Intervjuaren	  påverkar	  
respondentens	  svar	  utan	  att	  själv	  veta	  om	  det.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  tonfall,	  minspel	  eller	  
klädsel	  som	  kan	  påverka	  respondentens	  svar.	  	  Även	  respondenten	  kan	  skapa	  mätfel	  vid	  
intervjun	  då	  den	  kan	  hitta	  på	  svar	  eller	  medvetet	  svara	  fel,	  om	  den	  exempelvis	  inte	  vågar	  svara	  
ärligt.	  Det	  kan	  även	  vara	  så	  att	  respondenten	  inte	  kommer	  ihåg	  eller	  förträngt	  vissa	  händelser	  
eller	  processer	  (Dahmström,	  tryckt	  källa,	  2011:	  370-‐371).	  

Eftersom	  intervjuaren	  i	  denna	  studie	  inte	  är	  en	  erfaren	  intervjuare	  så	  finns	  det	  stor	  risk	  att	  
respondenterna	  påverkas	  på	  olika	  sätt.	  Detta	  kan	  exempelvis	  vara	  genom	  att	  frågorna	  har	  ställts	  
i	  ett	  visst	  tonläge	  som	  får	  respondenten	  att	  svara	  på	  ett	  visst	  sätt.	  	  

Vid	  sammanställningen	  av	  resultatet	  så	  kan	  det	  uppkomma	  bearbetningsfel	  (Dahmström,	  tryckt	  
källa,	  2011:372-‐373).	  I	  denna	  studie	  så	  handlar	  de	  flesta	  bearbetningsfelen	  exempelvis	  om	  
transkriberingen	  av	  empirin	  från	  intervjuerna.	  För	  att	  minska	  minnesfelen	  så	  gjordes	  den	  så	  
snabbt	  som	  möjligt	  efter	  intervjuerna	  medan	  minnet	  var	  starkt.	  Några	  andra	  felkällor	  kan	  också	  
uppkomma	  vid	  sammanställningen	  av	  data	  till	  diagram	  och	  analyser	  med	  mera.	  	  

Den	  tidigare	  forskning	  har	  hög	  aktualitet	  då	  samtliga	  artiklar	  är	  publicerade	  under	  2000-‐talet.	  
Då	  de	  vetenskapliga	  artiklarna	  i	  arbetet	  samt	  den	  insamlade	  empirin	  är	  grunden	  till	  
diskussionen,	  är	  det	  betydelsefullt	  att	  dessa	  är	  tillförlitliga.	  

4. Tidigare forskning 
	  
Genom	  att	  livsmedelsindustrin	  har	  utvecklats	  så	  har	  också	  livsmedlets	  steg	  genom	  processen	  
ökat.	  Några	  viktiga	  aktörer	  i	  detta	  är	  stormarknaderna	  som	  konkurrerar	  ut	  och	  skapar	  
svårigheter	  för	  den	  lilla	  producenten	  (citerat	  i	  Lundquist	  tryckt	  källa,	  (2008),	  skrivet	  i	  Reardon	  
et	  al,	  tryckt	  källa,	  2003)	  Efterhand	  som	  inkomsterna	  stiger	  och	  människans	  behov	  av	  
bekvämlighet	  i	  köket	  och	  urbanisering	  samt	  strävan	  efter	  mångfald	  ökar,	  så	  har	  även	  
livsmedelsindustrin	  främjats	  exempelvis	  genom	  att	  vi	  vill	  ha	  maten	  förpackad.	  Till	  skillnad	  från	  
tidigare	  då	  nästan	  all	  mat	  närproducerades	  så	  har	  leveranssträckorna	  ökat	  mellan	  produktion	  
och	  försäljning.	  Detta	  har	  gjort	  att	  producenterna	  har	  fått	  förlänga	  livsmedlets	  livslängd	  för	  att	  
det	  ska	  kunna	  nå	  upp	  till	  konsumenternas	  förväntningar.	  Enligt	  Lundquist	  et	  al	  (2008)	  så	  måste	  
stormarknader	  uppfylla	  konsumenternas	  krav	  på	  stort	  utbud	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  butikerna	  
inte	  hinner	  sälja	  av	  allt	  innan	  kvalitén	  försämras.	  Även	  konsumenternas	  ökade	  oro	  kring	  
livsmedelssäkerhet	  och	  krav	  på	  högkvalitativa	  färskvaror	  leder	  till	  att	  mycket	  livsmedel	  
kasseras	  även	  om	  det	  inte	  är	  något	  fel	  på	  det.	  Lundquist	  et	  al	  (2008)	  säger	  också	  att	  är	  detta	  ett	  
större	  problem	  i	  utvecklade	  länder	  än	  i	  utvecklingsländer	  men	  efterhand	  som	  de	  länderna	  
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utvecklas,	  både	  genom	  vanor	  och	  infrastruktur	  så	  kommer	  även	  problemet	  med	  matsvinn	  öka.	  
(Lundquist	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  2008:20-‐21)	  	  	  

I	  en	  studie	  som	  gjordes	  i	  Norge	  av	  ett	  projekt	  som	  kallas	  ForMat	  (Förebyggande	  av	  matavfall)	  
där	  syftet	  var	  att	  ta	  reda	  på	  orsaker	  till	  att	  matsvinn	  uppstår	  i	  livsmedelskedjan,	  så	  visade	  
resultatet	  att	  den	  största	  anledningen	  var	  att	  livsmedelsbutikerna	  beställer	  hem	  mer	  än	  vad	  som	  
säljs.	  Det	  kan	  dels	  bero	  på	  att	  butikerna	  har	  onödigt	  högt	  produktionssortiment	  men	  även	  att	  
varorna	  kommer	  i	  för	  stora	  förpackningarna	  som	  innehåller	  för	  många	  antal	  varor	  mot	  vad	  
butikerna	  kan	  sälja	  (ForMat,	  elektronisk	  källa,	  2011:12).	  	  

Stenmarck	  et	  al	  (2011)	  har	  skrivit	  en	  rapport	  om	  förbyggande	  av	  matsvinn	  i	  livsmedelsbutiker	  
och	  har	  där	  kommit	  fram	  till	  att	  processen	  med	  att	  registrera	  matavfall	  ungefär	  detsamma	  i	  alla	  
nordiska	  länder.	  Alla	  produkter	  som	  kastas	  registreras	  via	  streckkoden	  och	  dessa	  varor	  
registreras	  i	  ekonomiska	  valörer.	  Det	  är	  endast	  varor	  i	  lösvikt	  som	  registreras	  via	  vikt	  som	  
exempelvis	  färsk	  frukt	  och	  grönt,	  kött	  och	  fisk.	  Ibland	  sker	  endast	  en	  uppskattning	  på	  vad	  
varorna	  vägen	  men	  det	  sker	  även	  riktiga	  invägningar	  som	  ger	  exakta	  summor.	  Anledningen	  till	  
att	  registreringar	  görs	  kan	  skilja	  sig	  åt	  i	  olika	  livsmedelsbutiker	  men	  det	  största	  syftet	  är	  att	  se	  
den	  ekonomiska	  förlusten	  som	  uppstår	  för	  varje	  enskild	  butik	  eller	  hela	  företaget.	  Stenmarck	  et	  
al	  (2011)	  säger	  även	  i	  sin	  studie	  att	  de	  produkter	  som	  kasseras	  mest	  är	  de	  färska	  frukterna,	  
grönsakerna	  och	  de	  nybakade	  bageriprodukterna.	  Detta	  är	  en	  slutsats	  som	  visar	  sig	  vara	  samma	  
i	  alla	  nordiska	  länder.	  Några	  andra	  produkter	  efter	  det	  som	  kastas	  mycket	  är	  mjölk-‐,	  bröd-‐	  och	  
köttprodukter	  (Stenmarck	  et	  al,	  tryck	  källa,	  2011:22-‐24).	  Det	  finns	  många	  anledningar	  till	  att	  
matsvinnet	  ökar	  och	  de	  är	  enligt	  Stenmarck	  et	  al	  (2011)	  i	  stort	  sett	  de	  samma	  i	  alla	  nordiska	  
länder.	  Den	  störta	  orsaken	  är	  att	  produkten	  blir	  ”osäljbar”	  och	  det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  det	  är	  
datumet	  som	  har	  gått	  ut	  eller	  att	  den	  helt	  enkelt	  inte	  ser	  tillräckligt	  fräsch	  ut.	  Anledningarna	  till	  
varför	  produkten	  blir	  ”osäljbar”	  kan	  kopplas	  samman	  med	  att	  konsumenterna	  ofta	  plockar	  den	  
varan	  som	  har	  nyast	  datum	  eller	  den	  varan	  som	  ser	  bäst	  ut.	  Detta	  leder	  till	  att	  de	  varor	  som	  är	  
äldst	  på	  hyllan	  bara	  blir	  ännu	  äldre.	  Det	  handlar	  helt	  enkelt	  om	  konsumenternas	  beteende	  och	  
om	  butiksägarens	  prioritet	  att	  sälja.	  Gränsen	  mellan	  att	  sälja	  och	  att	  motverka	  matsvinn	  är	  tunn	  
och	  det	  sistnämnda	  är	  oftast	  inte	  det	  första	  en	  butiksägare	  tänker	  på	  (Stenmarck	  et	  al,	  tryckt	  
källa,	  2011:25).	  I	  de	  flesta	  livsmedelsbutiker	  så	  har	  de	  rätt	  att	  lämna	  tillbaka	  alla	  de	  varor	  som	  
inte	  blir	  sålda	  till	  leverantören.	  Stenmarck	  et	  al	  (2011)	  anser	  att	  detta	  leder	  till	  att	  butikerna	  inte	  
behöver	  fokusera	  på	  hur	  mycket	  varor	  de	  egentligen	  behöver	  beställa	  hem	  då	  det	  ändå	  blir	  
hämtat.	  Det	  som	  skickas	  tillbaka	  har	  oftast	  låg	  kvalitet	  vilket	  leder	  till	  att	  leverantören	  får	  
kassera	  det.	  Hade	  butikerna	  beställt	  rätt	  mängd	  från	  början	  så	  hade	  en	  stor	  del	  av	  matsvinnet	  
kunnat	  förhindras.	  En	  annan	  anledning	  till	  att	  matsvinn	  uppstår	  kan	  vara	  att	  produkterna	  inte	  
uppfyller	  de	  krav	  som	  hålls	  på	  dem.	  Tidigare	  var	  det	  EU	  som	  exempelvis	  bestämde	  att	  en	  gurka	  
inte	  får	  vara	  böjd,	  att	  äpplena	  ska	  ha	  en	  viss	  storlek	  med	  mera.	  Även	  om	  de	  reglerna	  är	  borttagna	  
så	  finns	  det	  tänket	  kvar	  bland	  både	  leverantörerna	  och	  butikerna	  (Stenmarck	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  
2011:26-‐27).	  

Stenmarck	  et	  al	  (2011)	  säger	  i	  rapporten	  att	  vissa	  varor	  endast	  kan	  beställas	  i	  större	  ekipage	  
vilket	  medför	  att	  vissa	  delar	  av	  beställningen	  hinner	  få	  sämre	  kvalitet	  innan	  det	  hinner	  säljas.	  
Om	  en	  vara	  blir	  kasserad	  i	  ett	  ekipage	  så	  kan	  det	  medföra	  att	  stora	  delar	  eller	  hela	  kollit	  
kasseras.	  Brist	  bland	  personalen	  kring	  hanteringen	  av	  varor	  kan	  också	  påverka	  varornas	  
livslängd.	  	  Om	  personalen	  inte	  har	  koll	  på	  hur	  en	  orderbeställning	  går	  till	  så	  kan	  det	  ta	  lång	  tid	  
för	  dem	  att	  räkna	  ut	  hur	  mycket	  som	  egentligen	  behövs.	  Då	  hinner	  det	  bli	  mycket	  matsvinn	  
under	  inlärningsperioden	  (Stenmarck	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  2011:28).	  Även	  kunderna	  kan	  påverka	  
livslängden	  för	  varorna	  i	  livsmedelsbutikerna.	  En	  stor	  anledning	  är	  att	  kunderna	  oftast	  väljer	  
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den	  varan	  med	  längst	  bäst	  före	  datum	  även	  om	  varan	  ska	  konsumeras	  samma	  dag.	  Kunderna	  
förväntar	  sig	  att	  hyllorna	  ska	  vara	  fyllda	  med	  varor	  alltid	  vilket	  leder	  till	  att	  det	  alltid	  är	  något	  
som	  hinner	  blir	  gammalt.	  Förväntningar	  på	  varornas	  utseende	  påverkar	  även	  det	  matsvinnet,	  
exempelvis	  vilken	  färg	  köttet	  har	  och	  vilken	  konsistens	  frukten	  har.	  Kundernas	  matbeteende	  
förändras	  vilket	  medför	  att	  försäljningens	  mängd	  förändras	  i	  livsmedelsbutikerna.	  Ena	  veckan	  
är	  varan	  populär	  medan	  den	  nästa	  vecka	  kan	  vara	  ointressant	  (Stenmarck	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  
2011:28).	  Hushållens	  andel	  av	  matsvinnet	  beror	  ofta	  på	  att	  livsmedelsbutikerna	  erbjuder	  
kampanjer,	  exempelvis	  ta	  tre	  betala	  för	  två.	  Kilopriset	  blir	  billigare	  om	  du	  köper	  mer	  vilket	  kan	  
leda	  till	  att	  hushållen	  inte	  hinner	  äta	  upp	  varorna	  förrän	  det	  är	  gammalt	  (Stenmarck	  et	  al,	  	  tryckt	  
källa,	  2011:29).	  	  

Ericsson	  et	  al	  (2012)	  har	  gjort	  en	  liknande	  studie	  där	  de	  har	  studerat	  sex	  olika	  livsmedelsbutiker	  
med	  syfte	  att	  mäta	  hur	  mycket	  svinn	  det	  kan	  bli	  i	  en	  livsmedelsbutik	  samt	  vilken	  process	  i	  
butikerna	  det	  är	  som	  ger	  mest	  svinn.	  Ericsson	  et	  al	  (2012)	  nämner	  i	  sin	  artikel	  att	  det	  sker	  
kasseringar	  av	  frukt	  och	  grönsaker	  innan	  det	  ens	  kommit	  in	  i	  butiken	  på	  grund	  av	  att	  det	  inte	  
uppfyller	  kvalitetskraven.	  Detta	  kallas	  förbutiksavfall	  och	  är	  generellt	  sätt	  leverantörens	  ansvar	  
vilket	  betyder	  att	  butikerna	  kan	  lämna	  in	  klagomål	  till	  leverantören	  och	  i	  sällsynta	  fall	  skicka	  
tillbaka	  till	  dem,	  där	  det	  också	  leder	  till	  avfall.	  Nästa	  steg	  är	  registrering	  av	  avfall	  i	  butik	  när	  frukt	  
och	  grönsaker	  har	  blivit	  inköpt	  från	  leverantörerna.	  För	  det	  mesta	  beror	  svinnet	  på	  att	  varan	  
inte	  hinner	  säljas	  innan	  den	  blir	  för	  gammal.	  Den	  sista	  processen	  som	  påverkar	  resultatet	  för	  
matsvinn	  är	  det	  matavfall	  som	  inte	  registreras	  av	  olika	  anledningar.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  på	  
grunda	  av	  att	  man	  inte	  registrerat	  små	  mängder	  avfall	  eftersom	  det	  inte	  är	  kostnadseffektivt	  att	  
registrera	  dem	  och	  att	  man	  underskattat	  mängden	  varor	  som	  kasseras	  i	  lösvikt	  (Ericsson	  et	  al,	  
tryckt	  källa,	  2012:15-‐16).	  Enligt	  Ericsson	  et	  al	  (2012)	  så	  kasserade	  de	  sex	  studerade	  
livsmedelsbutikerna	  i	  genomsnitt	  cirka	  4,3	  procent	  av	  alla	  frukt	  och	  grönsaker	  som	  levererade	  
in	  till	  butikerna.	  Den	  del	  av	  livsmedelsbutikerna	  som	  skapade	  mest	  matsvinn	  var	  
förbutiksavfallet	  med	  cirka	  3	  procent	  näst	  störst	  svinn	  hade	  det	  registrerade	  matavfallet	  på	  
cirka	  1	  procent	  och	  minst	  svinn	  hade	  det	  oregistrerade	  avfallet	  med	  cirka	  0,3	  %.	  Då	  det	  största	  
svinnet,	  cirka	  70	  procent,	  sker	  i	  ”förbutiken”	  och	  därmed	  sker	  på	  leverantörens	  bekostnad,	  hade	  
en	  förändring	  där	  varit	  till	  stor	  nytta.	  Begränsning	  för	  livsmedelsbutikerna	  i	  att	  kassera	  frukt	  
och	  grönsaker	  i	  det	  stadiet	  hade	  gjort	  en	  avsevärd	  skillnad	  och	  minskat	  matsvinnet	  kraftigt	  i	  
livsmedelsbutiker	  (Ericsson	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  2012:20).	  	  

Gustavsson	  &	  Stage	  (2011)	  har	  genomfört	  en	  studie	  kring	  matsvinn	  i	  livsmedelsbutiker	  på	  frukt-‐	  
och	  grönt	  avdelningen.	  Deras	  studie	  sträckte	  sig	  över	  ett	  helt	  år	  vilket	  ledde	  till	  att	  deras	  resultat	  
var	  mer	  tillförlitligt	  än	  de	  studier	  som	  inte	  täckt	  upp	  alla	  säsonger.	  De	  fick	  nio	  butiker,	  både	  stora	  
och	  små,	  till	  att	  delta	  i	  undersökningen	  där	  de	  mätte	  de	  frukter	  och	  grönsaker	  som	  de	  kasserade,	  
var	  för	  sig.	  Detta	  ledde	  till	  att	  de	  fick	  fram	  ett	  resultat	  som	  visade	  hur	  stor	  andel	  som	  kasserades	  
av	  varje	  sort.	  Det	  gjordes	  även	  en	  analys	  om	  en	  förpackning	  skyddade	  frukterna	  och	  
grönsakerna	  eller	  inte.	  Slutsatsen	  blev	  att	  de	  frukter	  som	  gav	  mest	  matsvinn	  i	  lösvikt	  var	  
broccoli	  på	  cirka	  6	  procent,	  jordgubbar,	  blomkål	  och	  selleri	  på	  cirka	  5	  procent.	  De	  frukter	  och	  
grönsaker	  som	  var	  mer	  robusta	  som	  lök	  låg	  på	  cirka	  0,4	  procent,	  kål	  cirka	  0,7	  procent	  och	  gurka	  
0,9	  procent.	  När	  frukterna	  och	  grönsakerna	  var	  förpackade	  så	  genererade	  äpple,	  tomat	  och	  lök	  
mer	  matsvinn.	  För	  Kiwi	  var	  det	  däremot	  tvärtom	  så	  att	  de	  genererade	  mer	  matsvinn	  vid	  lösvikt.	  
I	  en	  jämförelse	  mellan	  stora	  och	  små	  butiker	  så	  kan	  man	  tyda	  en	  kraftig	  skillnad	  då	  små	  butiker	  
genererar	  mer	  matsvinn.	  Vid	  försäljning	  i	  lösvikt	  så	  var	  det	  cirka	  80	  procent	  av	  frukt-‐	  och	  
grönsaksarterna	  som	  gav	  mer	  matsvinn	  i	  små	  butiker	  och	  cirka	  75	  procent	  vid	  försäljning	  i	  
förpackning.	  Selleri,	  och	  jordgubbar	  i	  lösvikt	  samt	  tomater	  i	  förpackningar	  var	  de	  arter	  som	  
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visade	  störst	  skillnad	  mellan	  liten	  och	  stor	  butik	  (Gustavsson	  &	  Stage,	  tryckt	  källa,	  2011:	  554-‐
556).	  	  

Mena	  et	  al	  (2011)	  skriver	  i	  sin	  artikel	  om	  matsvinn	  som	  uppstår	  vid	  förloppet	  leverantör	  och	  
återförsäljare	  i	  Storbritannien	  och	  Spanien.	  De	  säger	  att	  avfall	  från	  mat	  och	  dryck	  är	  ett	  stort	  
problem	  både	  när	  det	  gäller	  miljömässigt,	  ekonomiskt	  men	  även	  säkerhetsmässigt	  kring	  
livsmedel.	  Många	  insatser	  att	  ta	  hand	  om	  avfallet	  som	  uppstår	  har	  genomförts	  statligt	  men	  det	  
sker	  fortfarande	  inte	  mycket	  kring	  förarbetet,	  att	  första	  uppkomsten	  och	  att	  minimera	  avfallet.	  
Det	  är	  de	  ekonomiska	  förlusterna	  med	  matsvinn	  som	  betyder	  mest	  för	  de	  drabbade	  
organisationerna	  som	  deltar	  i	  distributionskedjan,	  inte	  minst	  för	  konsumenten.	  Det	  är	  på	  grund	  
av	  detta	  som	  regeringar,	  icke	  statliga	  organisationer	  och	  andra	  viktiga	  sektorer	  som	  exempelvis	  
jordbruk	  och	  livsmedelsproduktion,	  har	  involverat	  sig	  i	  frågan.	  Mena	  et	  al	  (2011)	  menar	  att	  
kostnaderna	  som	  uppkommer	  vid	  matsvinn	  är	  underskattade	  och	  i	  princip	  ”dolda”.	  För	  att	  öka	  
medvetenheten	  kring	  matsvinn	  så	  kan	  det	  vara	  lönsamt	  att	  visa	  både	  företag,	  livsmedelsbutiker	  
men	  även	  kunder	  vilken	  mängd	  det	  är	  som	  uppkommer	  varje	  år,	  både	  i	  kilo	  och	  i	  valuta	  (Mena	  et	  
al	  tryckt	  källa,	  (2011:648).	  

5. Resultat 
	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  de	  empiriska	  delarna	  att	  redovisas.	  Avsnittet	  delas	  in	  i	  två	  delar	  där	  det	  
första	  handlar	  om	  matsvinn	  på	  frukt-‐	  och	  gröntavdelningarna	  i	  livsmedelsbutikerna,	  där	  har	  
intervjuer	  genomförts	  med	  de	  ansvariga	  på	  avdelningarna.	  Del	  två	  handlar	  om	  konsumenternas	  
medvetande	  och	  tankar	  kring	  matsvinn	  generellt	  och	  i	  livsmedelsbutikerna	  de	  konsumerar	  i.	  	  

	  

5.1 Livsmedelsbutikernas perspektiv på matsvinn 
För	  att	  få	  en	  tydlig	  bild	  över	  hur	  livsmedelsbutikerna	  jobbar	  med	  matsvinnet	  i	  Hässleholm	  så	  har	  
intervjuer	  gjorts	  med	  de	  som	  är	  ansvariga	  på	  frukt-‐	  och	  gröntavdelningen	  i	  tre	  olika	  butiker.	  
Jessika	  Håkansson	  på	  Ica	  Maxi	  Stormarknad,	  Jenny	  Gärdesborn	  på	  Ica	  Kvantum	  och	  Gill	  Elofsson	  
på	  Coop	  Forum.	  	  

	  

Utifrån	  frågorna	  i	  intervjuguiden	  (bilaga	  1)	  så	  visade	  det	  sig	  att	  butikerna	  har	  kommit	  långt	  med	  
sin	  minimering	  av	  matsvinn	  men	  att	  det	  ändå	  finns	  en	  bit	  kvar.	  För	  att	  underlätta	  för	  läsaren	  så	  
har	  resultaten	  från	  de	  olika	  livsmedelsbutikerna	  arbetats	  samman	  till	  en	  text.	  

	  

Alla	  representanter	  som	  intervjuades	  i	  denna	  studie	  säger	  att	  livsmedelsbutikerna	  källsorterar	  
samtliga	  fraktioner	  som	  man	  kan	  göra	  vilket	  är	  ett	  gott	  tecken	  på	  att	  de	  bryr	  sig	  och	  vill	  väna	  om	  
miljön.	  Den	  fraktion	  som	  de	  olika	  butikerna	  hanterar	  olika	  är	  matavfall.	  Det	  matavfall	  som	  
uppstår	  och	  som	  inte	  innehåller	  förpackningar	  eller	  liknande	  lämnas	  till	  olika	  lokala	  bönder	  som	  
hämtar	  några	  gånger	  varje	  vecka.	  På	  Ica	  Maxi	  finns	  det	  även	  några	  bönder	  som	  hämtar	  
förpackade	  livsmedel	  som	  exempelvis	  mejeri	  och	  köttprodukter.	  Jessika	  Håkansson	  som	  är	  
ansvarig	  på	  frukt-‐	  och	  gröntavdelningen	  på	  Ica	  Maxi,	  antar	  att	  bonden	  då	  själv	  står	  och	  sorterar	  
ut	  maten	  ur	  förpackningarna.	  Jessika	  berättar	  också	  att	  de	  lämnar	  cirka	  600	  kg	  matavfall	  från	  
frukt	  och	  grönt	  avdelningen	  till	  bönderna	  varje	  vecka.	  Gill	  Elofsson,	  ansvarig	  på	  frukt-‐	  och	  
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gröntavdelningen	  på	  Coop	  Forum	  berättar	  att	  de	  kastar	  matavfall	  som	  är	  förpackat	  i	  en	  
container	  som	  sen	  hämtas	  av	  en	  avfallsentreprenör.	  Det	  förs	  sen	  till	  en	  biogasanläggning	  där	  allt	  
sorteras	  ut	  var	  för	  sig	  med	  hjälp	  av	  en	  maskin	  innan	  matresterna	  blir	  till	  biogas.	  Ica	  Maxis	  
matavfall	  går	  också	  till	  biogas	  medan	  Ica	  Kvantum	  var	  osäkra	  var	  deras	  matavfall	  tog	  vägen.	  Alla	  
tre	  butiker	  har	  räknat	  ut	  hur	  mycket	  matsvinn	  de	  har	  varje	  vecka.	  Coop	  Forum	  har	  svinn	  på	  
cirka	  6	  000-‐8	  000	  kronor	  per	  vecka	  i	  netto.	  Ica	  Kvantum	  slänger	  mat	  för	  cirka	  7	  000	  –	  10	  000	  
kronor	  netto	  varje	  vecka.	  Skulle	  det	  kastas	  för	  mer	  än	  det	  så	  måste	  Jenny	  Gärdesborn,	  ansvarig	  
på	  frukt	  och	  grönt	  på	  Ica	  Kvantum,	  följa	  upp	  det	  och	  koll	  vad	  det	  beror	  på.	  Ica	  Maxi	  har	  en	  
budget	  på	  matsvinn	  på	  frukt	  och	  grönt	  på	  13	  800	  kronor	  i	  veckan	  vilket	  de	  brukar	  hålla	  då	  det	  
slängs	  ungefär	  för	  11	  000-‐12	  000	  kronor	  per	  vecka.	  	  

Butikerna	  har	  rätt	  att	  reklamera	  varor	  till	  leverantörerna	  innan	  det	  tas	  in	  i	  butiken.	  Gill	  på	  Coop	  
Forum	  berättar	  att	  leverantören	  varje	  år	  ger	  tillbaka	  4	  procent	  av	  köpen	  för	  att	  det	  ska	  täcka	  
upp	  det	  svinn	  som	  blir.	  Om	  det	  endast	  är	  ett	  fåtal	  paket	  eller	  varor	  som	  kasseras	  så	  tar	  de	  olika	  
butikerna	  hand	  om	  det	  själva,	  för	  att	  spara	  på	  transportkostnaderna	  och	  miljön.	  Om	  det	  skulle	  
vara	  större	  kolli	  som	  inte	  håller	  kvalitén	  så	  skickas	  det	  tillbaka	  till	  leverantören	  som	  kollar	  upp	  
vad	  felet	  kan	  vara.	  Jenny	  på	  Ica	  Kvantum	  berättar	  att	  de	  har	  tre	  dagar	  på	  sig	  att	  reklamer	  från	  att	  
de	  får	  varorna	  levererade	  viket	  Jenny	  tycker	  är	  lång	  tid.	  Även	  om	  det	  slängs	  en	  del	  varor	  från	  
leverantören	  så	  är	  de	  tre	  butikerna	  överens	  om	  att	  det	  ändå	  är	  i	  butikerna	  det	  största	  svinnet	  
blir.	  Enligt	  Jessika	  på	  Ica	  Maxi	  så	  är	  den	  största	  anledningen	  till	  svinn	  att	  beställaren	  felbedömt	  
en	  vara	  och	  beställt	  hem	  för	  mycket	  eller	  att	  en	  kampanj	  helt	  enkelt	  inte	  gått	  så	  bra	  som	  det	  
velat,	  exempelvis	  på	  grund	  av	  vädret.	  Gill	  på	  Coop	  Forum	  håller	  inte	  riktigt	  med	  utan	  tycker	  att	  
mycket	  svinn	  beror	  på	  att	  kunderna	  klämmer	  och	  känner	  på	  frukterna	  och	  grönsakerna	  innan	  de	  
köper	  det	  men	  att	  det	  självklart	  också	  beror	  på	  hur	  de	  anställda	  beställer	  hem.	  Jenny	  på	  Ica	  
Kvantum	  säger	  att	  den	  största	  anledningen	  till	  att	  matsvinn	  uppstår	  är	  att	  de	  hela	  tiden	  måste	  
fylla	  på	  varor	  för	  att	  det	  inte	  ska	  se	  tomt	  ut	  på	  hyllorna.	  Andra	  anledningar	  kan	  vara	  okunskap,	  
praktikanter	  med	  mera,	  som	  inte	  vet	  att	  man	  ska	  fylla	  på	  underifrån	  och	  lyfta	  fram	  de	  äldsta	  
varorna.	  Kampanjer	  och	  storhelger	  påverkar	  också	  mycket	  då	  butiken	  måste	  köpa	  in	  större	  
partier.	  Ofta	  vet	  de	  anställda	  ungefär	  hur	  mycket	  som	  behöver	  beställas	  men	  sen	  kan	  även	  
företeelser	  som	  vädret	  spela	  in	  och	  påverka	  försäljningen.	  Exempelvis	  när	  de	  har	  grillkampanjer	  
och	  det	  blir	  dåligt	  väder,	  då	  ökar	  matsvinnet.	  Precis	  som	  Gill	  nämnde	  ovan	  så	  håller	  Jenny	  på	  Ica	  
Kvantum	  med	  om	  att	  när	  kunderna	  klämmer	  och	  känner	  på	  frukterna	  och	  grönsakerna	  för	  att	  se	  
om	  de	  är	  mogna	  så	  ökar	  svinnet.	  Detta	  gör	  att	  anställda	  hela	  tiden	  måste	  gå	  och	  plocka	  bort	  
varor	  som	  blivit	  skadade,	  speciellt	  bland	  äpplen	  och	  päron.	  

Alla	  varor	  som	  kasseras,	  både	  i	  butiken	  och	  på	  lagret,	  registreras	  med	  hjälp	  av	  en	  handdator.	  De	  
varor	  med	  streckkod	  är	  lättast	  då	  de	  bara	  blippas	  in.	  Coop	  Forum	  och	  Ica	  Kvantum	  matar	  in	  
varor	  i	  lösvikt	  manuellt	  genom	  att	  de	  anställda	  gissar	  vikten.	  Ica	  Maxi	  registrerar	  varorna	  i	  
lösvikt	  med	  en	  handdator	  och	  våg	  vilket	  gör	  att	  deras	  vikt	  blir	  mer	  exakt.	  Om	  butikerna	  inte	  
skulle	  registrera	  det	  som	  slängs	  så	  skulle	  det	  hamna	  som	  osynligt	  svinn	  eller	  snatteri	  vilket	  är	  
sämre	  än	  matsvinn.	  Jessika	  på	  Ica	  Maxi	  berättar	  att	  de	  till	  och	  med	  registrerar	  de	  bananer	  som	  
de	  bjuder	  kunderna	  på.	  Det	  betyder	  att	  ungefär	  85	  kg/vecka	  av	  matsvinnet	  äts	  upp	  av	  kunderna.	  
De	  bananer	  som	  bjuds	  bort	  är	  ofta	  de	  bananer	  som	  är	  på	  väg	  att	  bli	  för	  gamla	  och	  som	  antagligen	  
hade	  hamnat	  som	  matsvinn	  ändå.	  	  

Gill	  på	  Coop	  Forum	  berättar	  att	  systemet	  med	  att	  registrera	  matsvinn	  är	  relativt	  nytt	  för	  dem	  
vilket	  gör	  att	  de	  har	  mycket	  bättre	  koll	  idag	  än	  vad	  de	  hade	  förr	  på	  hur	  mycket	  som	  egentligen	  
slängs.	  Varje	  vecka	  tar	  butikerna	  fram	  en	  lista	  över	  försäljningen	  föregående	  vecka.	  Är	  det	  då	  
något	  vara	  som	  de	  anser	  att	  det	  har	  slängts	  mycket	  av	  så	  analyserar	  och	  åtgärdar	  de	  det.	  Jenny	  
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på	  Ica	  Kvantum	  kan	  exempelvis	  åtgärda	  för	  mycket	  svinn	  genom	  att	  göra	  en	  omskyltning	  till	  en	  
plats	  där	  varan	  syns	  bättre	  eller	  helt	  enkelt	  skapa	  en	  kampanj	  för	  att	  varan	  ska	  sälja	  mer.	  Om	  
varan	  ändå	  inte	  säljer	  så	  måste	  den	  plockas	  bort	  ur	  sortimentet.	  Matsvinn	  är	  någonting	  som	  Ica	  
Kvantum	  hela	  tiden	  arbetar	  med	  att	  minimera.	  Jenny	  berättar	  däremot	  att	  vissa	  avdelningar	  inte	  
får	  ha	  för	  lite	  svinn	  då	  det	  visar	  att	  det	  varit	  för	  tomt	  på	  hyllorna.	  Detta	  betyder	  att	  butiken	  hela	  
tiden	  måste	  hålla	  en	  jämn	  nivå	  vilket	  Jenny	  tycker	  är	  svårt.	  Ica	  Maxi	  och	  Coop	  Forum	  anser	  att	  
det	  är	  speciellt	  vid	  storhelger	  eller	  kampanjer	  som	  det	  kan	  bli	  mer	  svinn	  då	  de	  bunkrar	  upp	  lite	  
extra.	  Butikerna	  har	  statistik	  som	  de	  följer,	  från	  tidigare	  beställningar	  men	  man	  kan	  aldrig	  veta	  
vad	  som	  kommer	  sälja	  eller	  inte.	  Coop	  Forum	  tycker	  att	  det	  är	  bättre	  de	  har	  för	  mycket	  än	  för	  
lite	  varor	  hemma	  vilket	  medför	  att	  matsvinnet	  ofta	  ökar	  vid	  sådana	  tillfällen.	  	  

Både	  Ica	  Maxi	  och	  Coop	  Forum	  använder	  sig	  av	  kylskåp	  med	  dörrar	  till	  de	  frukter	  och	  grönsaker	  
som	  behöver	  lägre	  temperaturer.	  Jessika	  på	  Ica	  Maxi	  berättar	  att	  hon	  tidigare	  kunde	  kassera	  alla	  
varor	  längst	  fram	  i	  kylarna	  varje	  morgon	  för	  att	  de	  blivit	  ofräscha.	  Efter	  att	  butiken	  satte	  på	  
dörrar	  så	  behålls	  kylan	  på	  alla	  varorna	  i	  skåpet	  och	  inte	  bara	  dem	  längst	  in,	  vilket	  gör	  att	  varorna	  
håller	  mycket	  bättre	  och	  det	  blir	  mindre	  svinn.	  Butiken	  har	  även	  en	  lång	  enplanskyl	  som	  gör	  att	  
varorna	  håller	  längre.	  I	  vanliga	  fall	  är	  de	  liggande	  diskarna	  inte	  kylda	  utan	  är	  endast	  förvaring	  
men	  Ica	  Maxi	  har	  valt	  att	  kyla	  så	  att	  varorna	  kan	  hållas	  fräscha	  längre.	  Ica	  Kvantum	  har	  kylskåp	  
utan	  dörrar	  i	  butiken	  och	  på	  lagret	  har	  de	  fruktrum	  med	  lägre	  temperaturer	  för	  att	  varorna	  ska	  
hålla	  sig	  längre.	  Där	  inne	  förvaras	  alla	  frukter	  och	  grönsaker	  som	  föredrar	  kyla.	  	  

Ica	  Kvantum	  och	  Coop	  Forum	  har	  en	  etablerad	  tillagning	  och	  försäljning	  av	  färdiga	  måltider	  som	  
lagas	  på	  butikernas	  egna	  varor	  som	  håller	  på	  att	  gå	  ut	  eller	  få	  sämre	  kvalité.	  Detta	  görs	  speciellt	  
för	  att	  butikerna	  ska	  kunna	  hålla	  nere	  matsvinnet	  men	  även	  för	  det	  ekonomiska	  tillförandet.	  Gill	  
på	  Coop	  Forum	  berättar	  att	  exempelvis	  om	  köttavdelningen	  märker	  att	  de	  beställt	  hem	  för	  
mycket	  mat	  eller	  att	  det	  inte	  hinner	  bli	  sålt	  innan	  det	  blir	  för	  gammalt,	  så	  fryser	  butiken	  in	  köttet	  
och	  plockar	  upp	  det	  efterhand	  som	  det	  ska	  tillagas.	  Maten	  säljs	  som	  ”dagens”	  eller	  i	  
delikatessavdelningen.	  Ica	  Maxi	  ska	  börja	  laga	  egen	  mat	  av	  sina	  egna	  varor	  inom	  snar	  framtid.	  

Coop	  Forum	  använder	  sig	  även	  av	  prissänkningar,	  tidigare	  sänkte	  de	  allt	  som	  höll	  på	  att	  bli	  
gammalt	  med	  femtio	  procent	  men	  Gill	  berättar	  att	  de	  numera	  endast	  sänker	  säsongsvaror	  som	  
exempelvis	  påskharar	  med	  mera.	  En	  liten	  del	  annan	  mat	  sänks	  med	  trettio	  procent	  om	  det	  håller	  
på	  att	  gå	  ut	  i	  datum.	  Ica	  maxi	  sänker	  även	  de	  en	  del	  varor	  om	  de	  håller	  på	  att	  bli	  för	  gammalt.	  Då	  
klistrar	  de	  på	  klistermärken	  där	  det	  står	  ”ät	  snart”	  och	  samlar	  det	  i	  en	  egen	  kyldisk.	  Där	  berättar	  
Jessika	  att	  de	  även	  kan	  lägga	  ner	  frukter	  eller	  grönsaker	  om	  de	  har	  stort	  parti	  över	  som	  inte	  
hinner	  säljas.	  	  

Alla	  butikerna	  använder	  sig	  mer	  eller	  mindre	  av	  automatiskt	  ordersystem.	  Det	  betyder	  att	  ett	  
system	  som	  är	  sammankopplat	  med	  kassan	  registrerar	  hur	  många	  exemplar	  av	  varje	  vara	  som	  
sålts.	  Det	  systemet	  tar	  sen	  automatiskt	  fram	  beställningar	  som	  visar	  hur	  mycket	  som	  behövs	  
köpas	  in.	  Butikerna	  måste	  sen	  manuellt	  godkänna	  beställningen	  innan	  den	  går	  iväg	  till	  
leverantör	  och	  kan	  därmed	  gå	  in	  och	  ändra	  i	  beställningarna	  efter	  eget	  tycke.	  Syftet	  med	  
systemet	  är	  egentligen	  att	  man	  ska	  slippa	  den	  mänskliga	  felkällan	  som	  lägger	  in	  sina	  egna	  
värderingar	  i	  beställningarna,	  som	  kan	  skapa	  matsvinn.	  På	  Coop	  Forum	  har	  varor	  med	  streckkod	  
automatiskt	  ordersystem	  medan	  de	  som	  är	  i	  lösvikt	  inte	  har	  det.	  Ica	  Maxi	  har	  automatiskt	  
ordersystem	  på	  några	  varor	  med	  streckkod.	  Jessika	  anser	  att	  det	  är	  ett	  praktiskt	  system	  som	  
underlättar	  mycket	  för	  de	  anställda	  men	  de	  måste	  ända	  dubbelkolla	  så	  att	  det	  stämmer	  med	  
jämna	  mellanrum.	  Gill	  på	  Coop	  Forum	  håller	  med	  om	  att	  det	  är	  ett	  bra	  system	  men	  de	  måste	  som	  
sagt	  hålla	  koll	  varje	  dag	  så	  att	  hyllorna	  är	  fyllda.	  Jenny	  på	  Ica	  Kvantum	  berättar	  att	  de	  har	  
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automatiskt	  ordersystem	  på	  95	  procent	  av	  varorna	  på	  frukt	  och	  grönt.	  Jenny	  anser	  att	  det	  är	  ett	  
bra	  system	  som	  är	  till	  för	  att	  minska	  matsvinnet	  och	  spara	  tid	  vid	  beställningar	  för	  de	  anställda.	  
Det	  krävs	  dock	  ändå	  mycket	  arbete	  med	  att	  kolla	  så	  att	  saldot	  stämmer,	  vilket	  det	  sällan	  gör	  utan	  
butiken	  behöver	  ofta	  öka	  beställningarna	  manuellt	  för	  att	  det	  ska	  vara	  fullt	  på	  hyllorna.	  Det	  är	  
inte	  alla	  varor	  som	  kan	  inkludera	  i	  systemet	  eftersom	  de	  köps	  in	  i	  kilopris	  och	  säljs	  styckvis,	  
exempelvis	  gurka	  och	  paprika.	  Om	  butikerna	  har	  exempelvis	  kampanj	  så	  kan	  inte	  systemet	  veta	  
det	  utan	  de	  anställda	  måste	  beställa	  in	  extra	  varor	  manuellt.	  	  

Det	  efterarbete	  som	  butikerna	  gör	  för	  att	  minska	  matsvinn	  på	  frukt-‐	  och	  gröntavdelningen	  är	  
bland	  annat	  att	  de	  går	  igenom	  statistik	  över	  mängden	  matsvinn	  varje	  vecka	  och	  följer	  upp	  det	  
som	  behövs.	  Det	  matavfall	  som	  lämnas	  till	  insamling	  går	  till	  biogas	  vilket	  är	  bra	  för	  miljön.	  Coop	  
Forum	  ska	  gå	  över	  till	  att	  ha	  en	  maskin	  som	  maler	  sönder	  alla	  förpackade	  matavfall	  på	  plats	  
vilket	  gör	  att	  de	  inte	  behöver	  hämta	  och	  tömma	  containern	  lika	  ofta,	  att	  det	  inte	  luktar	  lika	  
mycket,	  speciellt	  under	  rötmånaderna	  samt	  att	  det	  håller	  människor	  borta	  som	  rotar	  i	  
containrarna	  efter	  förnödenheter	  på	  nätterna,	  vilket	  är	  en	  risk	  för	  butiken.	  	  

	  

Gill	  på	  Coop	  Forum	  anser	  att	  det	  inte	  krävs	  mer	  arbete	  för	  att	  minska	  matsvinn	  utan	  nu	  är	  de	  
inne	  i	  rutinerna	  så	  att	  allt	  bara	  flyter	  på.	  Det	  kan	  däremot	  vara	  saker	  som	  ändrar	  rutinerna	  som	  
exempelvis	  om	  det	  har	  varit	  något	  speciellt	  matprogram	  på	  tv	  som	  gör	  att	  kunderna	  handlar	  mer	  
av	  en	  vara	  eller	  att	  det	  är	  soligt	  och	  folk	  handlar	  för	  att	  grilla	  men	  butikerna	  inte	  är	  redo	  för	  det.	  
Likadant	  kan	  det	  vara	  på	  andra	  hållet	  att	  butiken	  haft	  kampanj	  för	  en	  viss	  vara	  men	  att	  kunderna	  
inte	  alls	  vill	  handla	  den.	  Vinsterna	  som	  kan	  bli	  genom	  att	  de	  arbetar	  för	  matsvinn	  gynnar	  sig	  
alltid	  i	  slutändan.	  Jessika	  på	  Ica	  Maxi	  anser	  däremot	  att	  det	  krävs	  mer	  jobb	  från	  de	  anställda	  för	  
att	  minska	  matsvinnet	  men	  att	  de	  fått	  in	  en	  rutin	  som	  underlättar.	  Jessika	  berättar	  också	  att	  
innan	  hon	  började	  arbeta	  på	  Ica	  Maxi	  så	  var	  matsvinnet	  ännu	  högre	  och	  det	  fanns	  inga	  rutiner	  
eller	  källsortering	  att	  tillgå.	  Jenny	  på	  Ica	  Kvantum	  håller	  med	  Jessika	  om	  att	  det	  krävs	  mer	  arbete	  
från	  de	  anställda	  eftersom	  de	  hela	  tiden	  undermedvetet	  tänker	  på	  att	  de	  måste	  minska	  
matsvinnet.	  De	  vinster	  som	  blir	  överväger	  däremot	  alltid	  arbete	  i	  slutändan.	  	  

De	  förändringar	  som	  butikerna	  står	  inför	  som	  kan	  påverka	  matsvinnet	  är	  att	  Ica	  Maxi	  ska	  införa	  
egen	  tillagning	  av	  den	  mat	  som	  håller	  på	  att	  gå	  ut.	  Ica	  Kvantum	  ska	  återinföra	  en	  maskin	  som	  
kan	  trycka	  fram	  etiketter	  som	  de	  sen	  ska	  använda	  till	  att	  sätta	  på	  varor	  som	  håller	  på	  att	  bli	  för	  
gammalt.	  Både	  Ica	  Maxi	  och	  Coop	  Forum	  avslutar	  intervjuerna	  med	  att	  säga	  att	  de	  gör	  vad	  de	  
kan	  för	  att	  minska	  matsvinnet.	  Butikerna	  förädlar	  mycket,	  både	  till	  sig	  själva	  och	  till	  lokala	  
bönder.	  

5.2 Livsmedelskonsumenternas perspektiv på matsvinn 
Vid	  tre	  olika	  tillfällen	  har	  kvantitativa	  enkätintervjuer	  genomförts	  utanför	  tre	  olika	  
livsmedelsbutiker,	  Ica	  Maxi	  stormarknad,	  Ica	  Kvantum	  och	  Coop	  Forum.	  Sammanlagt	  så	  
intervjuades	  60	  kunder,	  20	  stycken	  vid	  varje	  butik.	  Eftersom	  resultaten	  från	  de	  olika	  
livsmedelsbutikerna	  är	  snarlikt	  så	  har	  det	  gjorts	  en	  sammanställning	  både	  skriftligt	  och	  med	  
diagram.	  	  

	  

Resultaten	  från	  enkäterna	  i	  denna	  studie	  har	  visat	  sig	  vara	  jämlikt	  i	  alla	  tre	  livsmedelsbutikerna.	  
Detta	  kan	  ses	  som	  ett	  ointressant	  resultat	  men	  jag	  ser	  det	  istället	  som	  en	  viktig	  framgång.	  
Kunskapen	  kring	  matsvinn	  anser	  jag	  är	  generellt	  låg	  i	  alla	  butiker	  vilket	  betyder	  att	  



20	  

medvetenheten	  måste	  öka,	  av	  olika	  anledningar.	  Däremot	  finns	  de	  skillnader	  mellan	  kön-‐	  och	  
åldersgrupper	  samt	  bostadstyp	  vilket	  kan	  ses	  som	  ett	  mer	  intressant	  resultat.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	     Diagram 1, könsfördelning på undersökningen population.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diagram 2, åldersfördelning på undersökningens population. 
	  
      

Diagram	  1	  och	  2	  ovan	  visar	  på	  att	  studiens	  fördelning	  på	  ålder	  och	  kön.	  	  Könsfördelningen	  är	  
jämn	  medan	  det	  finns	  ett	  överskott	  av	  ålderskategorin	  56-‐70	  år.	  	  Detta	  beror	  på	  att	  det	  
genomfördes	  ”på-‐stan-‐intervjuer”	  på	  förmiddagar.	  

Vid	  en	  sammanslagning	  av	  alla	  livsmedelsbutikernas	  åsikter	  kring	  matsvinn	  så	  kan	  man	  se	  att	  
46	  stycken	  av	  60	  kunder	  tänker	  på	  hur	  mycket	  mat	  de	  slänger	  hemma,	  vilket	  betyder	  77	  procent	  
av	  de	  intervjuade.	  27	  kunder	  av	  60	  tänker	  på	  hur	  mycket	  mat	  som	  blir	  till	  matsvinn	  i	  
livsmedelsbutikerna,	  det	  motsvarar	  cirka	  45	  procent.	  På	  frågan	  om	  kunderna	  hade	  kunnat	  tänka	  
sig	  att	  köpa	  stött	  och	  nästan	  övermogen	  frukt	  till	  en	  billigare	  summa	  i	  butikerna	  så	  var	  svaret	  
lika	  fördelat.	  53	  procent	  kunde	  tänka	  sig	  att	  köpa	  det	  medan	  47	  procent	  inte	  kunde	  göra	  det.	  Se	  
diagram	  1	  nedan.	  Det	  betyder	  att	  det	  är	  fler	  kunder	  som	  har	  koll	  på	  mängden	  matsvinn	  hemma	  
än	  i	  butikerna	  och	  att	  intresset	  för	  att	  göra	  någonting	  åt	  det	  i	  butikerna	  är	  delad.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diagram 3, kunders åsikter kring matsvinn i de olika livsmedelsbutikerna 

	  
När	  det	  gäller	  hur	  kunderna	  handlar	  så	  visar	  denna	  enkätundersökning	  är	  att	  de	  till	  största	  del	  
bor	  i	  närheten	  av	  den	  butik	  de	  regelbundet	  handlar	  i.	  Detta	  kan	  ses	  i	  diagram	  4	  nedan.	  De	  
kunder	  som	  däremot	  inte	  handlade	  regelbundet	  i	  någon	  av	  de	  undersökta	  livsmedelsbutikerna	  
bodde	  ofta	  i	  en	  annan	  stadsdel	  eller	  annan	  stad	  vilket	  kan	  tolka	  som	  att	  de	  endast	  var	  
förbipasserande	  eller	  att	  de	  har	  annan	  anknytning	  till	  det	  geografiska	  området.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	       Diagram 4, regelbundna kundernas avstånd till sina butiker. 

                   
Den	  geografiska	  fördelningen	  på	  kunderna	  varierar	  mellan	  de	  olika	  livsmedelsbutikerna.	  Som	  vi	  
kan	  se	  i	  diagrammet	  ovan	  så	  bor	  de	  regelbundna	  kunderna	  till	  största	  del	  i	  närheten	  av	  sin	  butik.	  
Detta	  kan	  vi	  sen	  tolka	  vidare	  i	  diagram	  5	  och	  6	  nedan	  som	  visar	  på	  att	  Ica	  Maxi	  och	  Coop	  Forum	  
till	  största	  del	  har	  kunder	  som	  bor	  i	  villa	  men	  även	  några	  i	  hyreshus.	  Ica	  Kvantum	  har	  däremot	  
både	  kunder	  som	  bor	  i	  villa,	  hyreshus	  och	  bostadsrätt.	  Detta	  kan	  till	  största	  del	  bero	  på	  att	  Ica	  
Kvantum	  är	  beläget	  mer	  centralt	  än	  resterande	  butiken	  samt	  att	  det	  är	  en	  mindre	  
livsmedelsbutik.	  Diagram	  3	  och	  4	  visar	  även	  på	  att	  Ica	  Maxi´s	  kunder	  som	  bor	  i	  villa	  inte	  är	  
överens	  när	  det	  gäller	  frågan	  om	  man	  kan	  tänka	  sig	  att	  handla	  stött	  och	  nästan	  övermogen	  frukt	  
och	  grönt	  till	  en	  billigare	  summa,	  det	  är	  jämnt	  fördelat	  i	  de	  olika	  diagrammen.	  Av	  Ica	  Maxis	  
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kunder	  som	  däremot	  bor	  i	  hyreshus	  kan	  100	  procent	  tänka	  sig	  att	  köpa	  frukterna	  och	  
grönsakerna	  trots	  att	  de	  är	  av	  sämre	  kvalité.	  Bland	  Ica	  Kvantum´s	  kunder	  så	  är	  det	  fler	  villaägare	  
som	  inte	  kan	  tänka	  sig	  köpa	  stött	  frukt	  medan	  hyreshusen	  och	  bostadsrätterna	  säger	  tvärtom.	  
Ungefär	  hälften	  att	  kunderna	  på	  Coop	  Forum	  kan	  tänka	  sig	  att	  köpa	  stött	  frukt	  och	  grönt	  medan	  
den	  andra	  hälften	  inte	  kan	  göra	  det.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Diagram 5, fördelningen mellan bostadstyper som inte kan tänka sig att handla frukter 
och grönsaker som är stötta eller nästan övermogna till en billigare summa. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 Diagram 6, fördelningen mellan olika bostadstyper och de kunder som kan tänka sig att 
köpa nästan övermogen och stött frukt billigare. 

 
Det	  mest	  intressanta	  resultatet	  handlar	  om	  kundernas	  medvetenhet	  kring	  matsvinn	  fördelat	  
efter	  kön.	  Diagram	  7	  nedan	  visar	  på	  att	  det	  är	  fler	  kvinnor	  än	  män	  som	  tänker	  på	  hur	  mycket	  
mat	  som	  slängs	  hemma	  i	  hushållen.	  Det	  är	  däremot	  mer	  jämnt	  fördelat	  när	  det	  gäller	  att	  tänka	  
på	  hur	  mycket	  matsvinn	  som	  kan	  uppstå	  i	  en	  livsmedelsbutik.	  När	  det	  gäller	  att	  kunna	  tänka	  sig	  
att	  köpa	  stött	  och	  nästan	  övermogen	  frukt	  och	  grönsaker	  billigare	  i	  butikerna	  så	  var	  det	  även	  där	  
fler	  kvinnor	  än	  män.	  Anledningarna	  till	  att	  folk	  vill	  köpa	  sådana	  frukt	  och	  grönsaker	  billigare	  var	  
att	  det	  inte	  är	  något	  fel	  på	  varorna	  utan	  att	  man	  kunde	  skära	  bort	  det	  stötta.	  Speciellt	  om	  man	  
skulle	  äta	  frukten	  eller	  grönsaken	  samma	  dag.	  Även	  det	  billigare	  priset	  var	  lockande	  för	  
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kunderna	  men	  också	  att	  man	  är	  med	  och	  minskar	  matsvinn	  i	  butiken.	  De	  kunder	  som	  inte	  ville	  
köpa	  de	  varorna	  gav	  anledningar	  som	  att	  de	  ville	  köpa	  fräscha	  och	  hela	  frukter	  och	  grönsaker.	  
Speciellt	  om	  de	  endast	  storhandlade	  en	  gång	  i	  veckan,	  då	  ville	  de	  handla	  varor	  som	  håller	  länge.	  
En	  del	  svarade	  att	  de	  inte	  tycker	  att	  sådan	  frukt	  är	  god	  utan	  de	  vill	  ha	  den	  nästan	  omogen	  och	  de	  
därmed	  endast	  skulle	  flytta	  svinnet	  från	  butiken	  till	  hemmet.	  	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
                 Diagram 7, kundernas medvetenhet kring matsvinn fördelat på ålder. 

	  
Ett	  annat	  intressant	  ämne	  i	  det	  insamlade	  materialet	  är	  kundernas	  medvetenhet	  uppdelat	  på	  
ålder.	  Som	  diagram	  8	  nedan	  visar,	  så	  är	  de	  som	  är	  25	  år	  och	  yngre	  minst	  intresserade	  av	  
matsvinn.	  De	  har	  varken	  tänkt	  på	  hur	  mycket	  mat	  som	  slängs	  hemma	  eller	  i	  
livsmedelsbutikerna.	  När	  det	  gäller	  att	  köpa	  eller	  inte	  köpa	  frukt	  och	  grönsaker	  med	  sämre	  
kvalité	  så	  är	  det	  jämnt	  fördelat	  i	  den	  ålderskategorin	  och	  anledningarna	  till	  att	  de	  vill	  handla	  
sådan	  frukt	  är	  att	  det	  är	  billigare	  och	  att	  det	  inte	  är	  något	  fel	  på	  maten.	  Den	  ålderskategorin	  som	  
enligt	  denna	  undersökning	  bryr	  sig	  mest	  om	  hur	  mycket	  mat	  som	  slängs	  är	  56-‐70	  år.	  94	  procent	  
tänker	  på	  mängden	  matsvinn	  som	  uppstår	  i	  hemmet	  medan	  61	  procent	  tänker	  på	  hur	  mycket	  
matsvinn	  som	  uppstår	  i	  livsmedelsbutikerna.	  Det	  är	  också	  den	  kategorin	  som	  där	  är	  flest	  kunder	  
som	  kan	  tänkas	  välja	  att	  köpa	  frukt	  och	  grönsaker	  som	  är	  nästan	  övermogna	  eller	  stötta.	  Även	  
åldersgruppen	  som	  är	  26-‐40	  år	  domineras	  av	  de	  som	  kan	  tänkas	  köpa	  de	  stötta	  frukterna.	  De	  
resterande	  ålderskategorierna	  håller	  en	  jämn	  nivå.	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        Diagram 8, kundernas medvetenhet fördelat efter ålder.  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    Diagram 9, kundernas tankar kring mängden varor i lager.  

	  
Resultatet	  av	  enkätundersökningen	  visar	  även	  på	  att	  75	  procent	  av	  kunderna	  föredrar	  att	  
butikerna	  handlar	  in	  mindre	  mängd	  varor	  och	  låter	  det	  stå	  tomt	  på	  hyllorna	  i	  några	  dagar	  tills	  
lagret	  fylls	  på	  medan	  25	  procent	  hellre	  vill	  ha	  kontinuerligt	  fyllda	  hyllor	  och	  att	  butikerna	  ska	  
kassera	  de	  varor	  som	  inte	  hinner	  säljas.	  Detta	  var	  den	  frågan	  som	  kunderna	  tog	  längst	  tid	  på	  sig	  
att	  svara	  på.	  De	  ansåg	  att	  den	  var	  svår	  och	  ville	  helst	  kunna	  välja	  bägge	  alternativen.	  Denna	  
studie	  visar	  även	  att	  det	  är	  flest	  kunder	  som	  väljer	  att	  inte	  klämma	  alls	  eller	  att	  klämma	  sällan	  på	  
frukt	  och	  grönsaker	  för	  att	  se	  om	  de	  är	  lagom	  mogna,	  diagram	  10.	  Mindre	  än	  en	  tredjedel	  av	  
kunderna	  klämmer	  på	  frukterna	  och	  grönsakerna	  och	  då	  är	  det	  oftast	  på	  frukter	  som	  avokado,	  
mango	  eller	  meloner.	  Diagram	  11	  visar	  att	  hela	  75	  procent	  av	  de	  intervjuade	  var	  medvetna	  om	  
det	  kan	  påverka	  produkternas	  kvalité	  och	  att	  det	  ofta	  leder	  till	  att	  de	  senare	  kasseras.	  	  
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Diagram 10 och 11, andelen intervjuade som klämmer på frukt och grönsaker i 
livsmedelsbutikerna och hur många som är medveten om att det försämrar kvalitén. 	  

6. Diskussion 
	  
Matsvinn	  uppkommer	  olika	  mycket	  i	  världen	  och	  i	  olika	  led	  av	  livsmedelskedjan	  (Nelleman	  et	  al,	  
tryckt	  källa,	  	  2009:32).	  Enligt	  Lundquist	  et	  al	  (2008)	  så	  har	  det	  tillkommit	  steg	  i	  
livsmedelskedjan	  efterhand	  som	  livsmedelsindustrin	  har	  utvecklats,	  exempelvis	  att	  produkterna	  
ska	  förpackas	  vilket	  också	  har	  lett	  till	  att	  produkterna	  måste	  hålla	  högre	  kvalité	  så	  att	  de	  kan	  
hålla	  längre,	  från	  produktion	  till	  konsumtion	  (Lundquist	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  2008:20-‐21)	  Eftersom	  
produkterna	  kräver	  mycket	  energi	  och	  resurser	  under	  hela	  livsmedelskedjan	  som	  sen	  går	  till	  
spillo	  när	  någon	  produkt	  kasseras	  så	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  matsvinnet	  i	  kedjan	  ses	  över	  och	  
minimeras	  för	  att	  minska	  processens	  miljöbelastning.	  (Ericsson	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  2011:11-‐12).	  
Enligt	  Ericsson	  et	  al	  (2012)	  så	  sker	  upp	  mot	  70	  procent	  av	  matsvinnet	  i	  förbutiken	  (Ericsson	  et	  
al	  2012:20).	  Detta	  är	  intressanta	  resultat	  av	  Ericsson	  et	  al	  (2012)	  då	  alla	  de	  tre	  
livsmedelsbutikerna	  som	  blivit	  intervjuade	  i	  denna	  studie	  visar	  på	  annorlunda	  resultat.	  De	  anser	  
att	  det	  största	  svinnet	  sker	  i	  butikerna	  och	  att	  svinnet	  i	  förbutiken	  knappt	  existerar.	  Det	  kan	  
tolkas	  på	  olika	  sätt,	  antingen	  att	  de	  intervjuade	  butikerna	  har	  bra	  leverantörer	  som	  levererar	  bra	  
kvalité	  på	  varorna	  eller	  att	  de	  anställda	  är	  bristfälliga	  på	  att	  beställa	  och	  därmed	  beställer	  hem	  
för	  stor	  order	  vilket	  leder	  till	  ett	  stort	  matsvinn	  i	  butikerna	  då	  varorna	  hinner	  bli	  gamla	  innan	  de	  
hinner	  säljas.	  	  

Livsmedelsbutikerna	  har	  rätt	  att	  reklamera	  de	  produkter	  som	  inte	  håller	  tillräckligt	  hög	  kvalité	  
vid	  leverans	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  livsmedelsbutikerna	  inte	  behöver	  bry	  sig	  om	  hur	  mycket	  de	  
skickar	  tillbaka	  då	  det	  är	  leverantörens	  ansvar	  (Stenmarck	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  2011:26-‐27).	  Även	  
om	  matsvinnet	  hamnar	  på	  leverantören	  så	  hade	  det	  kunnat	  motverkas	  om	  butikerna	  i	  stället	  
beställt	  hem	  precis	  så	  mycket	  som	  de	  behöver	  eller	  om	  de	  valt	  att	  sälja	  nästan	  övermogen	  eller	  
stött	  frukt	  och	  grönt	  till	  en	  billigare	  summa	  för	  att	  det	  ska	  bli	  använt	  istället	  för	  kasserat.	  Vid	  
intervjuerna	  med	  de	  tre	  ansvariga	  i	  butikerna	  för	  frukt	  och	  grönt	  så	  berättade	  de	  att	  det	  inte	  var	  
speciellt	  mycket	  som	  skickades	  tillbaka,	  det	  kunde	  vara	  enstaka	  förpackningar	  eller	  produkter	  
som	  var	  dåliga.	  I	  de	  fallen	  så	  valde	  butikerna	  att	  kassera	  det	  bland	  sitt	  matavfall	  för	  att	  minska	  
transporterna.	  Om	  det	  var	  större	  kollin	  så	  ville	  leverantörerna	  ha	  tillbaka	  det	  för	  att	  kolla	  vad	  
felet	  var.	  Det	  anser	  jag	  är	  en	  bra	  åtgärd	  då	  leverantören	  måste	  göra	  något	  åt	  felet	  om	  det	  drabbar	  
en	  stor	  mängd	  frukt	  eller	  grönt	  så	  att	  felet	  inte	  upprepas.	  Det	  är	  även	  bra	  av	  butiken	  att	  kassera	  
det	  hos	  sig	  för	  att	  slippa	  onödiga	  transporter	  som	  är	  dåliga	  för	  miljön.	  	  
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Det	  finns	  många	  anledningar	  till	  att	  matsvinnet	  uppstår	  och	  ökar	  och	  enligt	  Stenmarck	  (2011)	  så	  
är	  den	  främsta	  anledning	  en	  att	  produkterna	  blir	  ”osäljbara”.	  Det	  kan	  både	  bero	  på	  att	  datumet	  
går	  ut	  eller	  att	  de	  fått	  försämrad	  kvalité	  av	  andra	  orsaker.	  Att	  produkterna	  sen	  inte	  kan	  säljas	  
beror	  mycket	  på	  kundernas	  beteende,	  de	  går	  ofta	  efter	  utseende	  och	  datum	  och	  väljer	  den	  vara	  
som	  är	  färskast	  och	  därmed	  håller	  längst,	  detta	  även	  om	  produkten	  ska	  konsumeras	  samma	  dag.	  
Det	  beror	  även	  på	  att	  butiksägare	  vill	  sälja	  så	  mycket	  produkter	  som	  möjligt	  och	  därmed	  köper	  
hem	  större	  lager	  för	  att	  hålla	  hyllorna	  fyllda	  (Stenmarck	  et	  al,	  tryckt	  källa,	  2011:25).	  Kunderna	  
som	  intervjuades	  i	  denna	  undersökning	  ansåg	  däremot	  tvärtemot.	  75	  procent	  av	  de	  tillfrågade	  
ansåg	  att	  de	  hellre	  ville	  se	  tomma	  hyllor	  under	  en	  kortare	  period	  än	  att	  butikerna	  ska	  kassera	  
allt	  som	  inte	  hinner	  bli	  sålt.	  Detta	  är	  en	  komplex	  fråga	  som	  är	  svår	  att	  lösa	  och	  det	  handlar	  både	  
om	  att	  omvandla	  butikernas	  arbetssätt	  och	  kundernas	  krav	  på	  butikernas	  utbud.	  	  

Automatiskt	  ordersystem	  är	  till	  för	  att	  minska	  mänskliga	  felkällor	  och	  därmed	  minska	  
matsvinnet	  som	  kan	  uppstå	  när	  butiker	  beställer	  hem	  för	  mycket	  varor.	  Vid	  intervjuerna	  som	  
genomfördes	  med	  de	  ansvariga	  på	  frukt-‐	  och	  gröntavdelningarna	  så	  var	  de	  tre	  butikerna	  
negativa	  till	  det	  systemet.	  Ica	  Maxi	  ansåg	  att	  personalen	  miste	  kontrollen	  över	  lagersaldot	  så	  de	  
brukade	  ändå	  lägga	  till	  mer	  varor	  på	  beställningarna.	  Coop	  Forum	  och	  Ica	  Kvantum	  sa	  sig	  inte	  
heller	  kunna	  lita	  på	  systemet	  utan	  de	  fick	  hela	  tiden	  dubbelkolla	  så	  att	  det	  stämde	  på	  hyllorna	  
och	  därmed	  ofta	  öka	  på	  beställningarna.	  Det	  är	  inte	  så	  det	  automatiska	  systemet	  ska	  fungera	  
utan	  det	  ska	  beställa	  hem	  så	  mycket	  som	  har	  sålts	  och	  därmed	  hålla	  nere	  matsvinnet.	  Hade	  
butikerna	  kunnat	  släppa	  på	  kontrollen	  och	  våga	  lita	  på	  systemet	  så	  hade	  antagligen	  matsvinnet	  
minskat.	  Detta	  kan	  kopplas	  samman	  med	  att	  butikerna	  hela	  tiden	  måste	  ha	  fyllda	  hyllor	  vilket	  
medför	  mer	  matsvinn.	  Hade	  butikerna	  kunnat	  låta	  några	  hyllor	  vara	  tomma	  i	  någon	  timme	  eller	  
dag	  som	  kunderna	  säger	  är	  okej	  så	  hade	  det	  varit	  bättre	  för	  miljön.	  	  

Det	  finns	  både	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  att	  sänka	  priset	  på	  varor	  som	  håller	  på	  att	  bli	  för	  
gamla	  eller	  får	  sämre	  kvalité.	  	  Fördelarna	  är	  att	  varorna	  blir	  sålda	  och	  kommer	  till	  användning	  
istället	  för	  att	  bli	  matsvinn.	  En	  annan	  fördel	  kan	  också	  vara	  att	  butikerna	  visar	  kunderna	  att	  det	  
inte	  är	  något	  fel	  på	  varan	  vilket	  kan	  ändra	  medvetenheten	  hos	  kunderna	  till	  att	  varor	  kan	  vara	  
ätbara	  även	  om	  varan	  har	  kort	  datum.	  Speciellt	  om	  man	  ska	  tillaga	  det	  de	  närmsta	  dagarna.	  Det	  
negativa	  kan	  vara	  att	  vissa	  kunder	  sätter	  det	  i	  system	  och	  därmed	  väntar	  ut	  butikerna	  tills	  
varorna	  börjar	  bli	  gamla	  så	  att	  de	  kan	  handla	  det	  billigare.	  Detta	  berätta	  Jessika	  på	  Ica	  Maxi	  att	  
många	  kunder	  gör.	  De	  kan	  till	  och	  med	  leta	  upp	  varor	  som	  de	  anser	  borde	  sänkas	  för	  att	  de	  ska	  
få	  köpa	  det	  billigare.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  kunderna	  väntar	  med	  att	  köpa	  vilket	  leder	  till	  att	  
butiken	  till	  slut	  måste	  sänka	  priset	  på	  ett	  helt	  parti.	  I	  längden	  är	  detta	  inte	  hållbart	  för	  butikerna	  
då	  de	  hela	  tiden	  får	  sänka	  priset.	  Om	  butikerna	  säljer	  ut	  några	  varor	  som	  håller	  på	  att	  bli	  för	  
gammalt	  så	  är	  varje	  vara	  som	  säljs	  positivt	  då	  de	  varorna	  slipper	  bli	  matsvinn.	  Både	  Ica	  Maxi	  och	  
Coop	  Forum	  har	  en	  liten	  kylbox	  där	  de	  säljer	  ut	  varor	  med	  ”ät	  snart”	  märkning.	  Ica	  Kvantum	  har	  
inte	  sålt	  ut	  varor	  billigare	  på	  ett	  tag	  men	  ska	  snart	  införa	  det	  systemet	  igen	  då	  de	  vill	  få	  ner	  
matsvinnet.	  En	  god	  tanke	  kan	  vara	  att	  sprida	  ut	  prissänkta	  varor	  på	  sina	  ordinarie	  platser	  för	  att	  
slippa	  att	  många	  kunder	  endast	  handlar	  de	  prissänkta	  varorna.	  Sen	  kan	  man	  också	  fråga	  sig	  vad	  
det	  gör	  för	  skada	  om	  en	  och	  samma	  kund	  handlar	  de	  varorna	  eller	  om	  det	  är	  flera	  olika	  kunder,	  
det	  minskar	  matsvinnet	  vilket	  som.	  Men	  om	  man	  ser	  det	  från	  butikernas	  sida	  som	  vill	  sälja	  så	  
mycket	  som	  möjligt	  så	  känns	  det	  antagligen	  bättre	  om	  det	  är	  olika	  kunder	  än	  en	  och	  samma.	  	  

Både	  Ica	  Kvantum	  och	  Coop	  Forum	  har	  ett	  etablerat	  kök	  som	  tillaga	  varor	  som	  höll	  på	  att	  gå	  ut	  
ur	  datum	  medan	  Ica	  Maxi	  håller	  på	  att	  starta	  upp	  ett	  kök.	  Att	  butikerna	  själva	  förädlar	  varor	  med	  
kort	  datum	  är	  till	  en	  stor	  fördel	  då	  de	  istället	  kan	  sälja	  de	  varor	  som	  annars	  hade	  blivit	  matsvinn	  
i	  annan	  gestaltning.	  Butikerna	  har	  blivit	  populära	  med	  sina	  färska	  ”dagens”	  menyer	  och	  tjänar	  på	  
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den	  tillagade	  maten.	  Eftersom	  butikerna	  vet	  med	  sig	  att	  de	  själva	  kan	  använda	  sina	  råvaror	  som	  
håller	  på	  att	  gå	  ut	  så	  kan	  de	  planera	  och	  frysa	  in	  varorna	  så	  att	  de	  kan	  tillaga	  det	  vi	  ett	  annat	  
tillfälle.	  Gill	  på	  Coop	  Forum	  berättar	  att	  de	  fryser	  in	  en	  del	  av	  varorna	  så	  att	  kocken	  i	  köket	  kan	  
plocka	  upp	  efterhand	  eftersom	  det	  ibland	  är	  så	  mycket,	  exempelvis	  kött	  att	  hen	  inte	  hinner	  
tillaga	  det	  direkt.	  Detta	  anser	  jag	  är	  ett	  stort	  steg	  framåt	  i	  syftet	  med	  att	  minimera	  matsvinn	  då	  
butikerna	  själva	  hanterar	  det	  svin	  som	  uppstår	  och	  förädlar	  varorna	  så	  att	  de	  kan	  användas	  
längre.	  	  	  

Den	  geografiska	  fördelningen	  av	  livsmedelsbutikerna	  visade	  sig	  inte	  ha	  något	  större	  betydelse	  i	  
denna	  studie.	  De	  flesta	  som	  handlade	  regelbundet	  i	  de	  studerade	  butikerna	  visade	  sig	  bo	  i	  
närheten.	  Den	  största	  skillnaden	  var	  att	  de	  som	  bor	  i	  hyres-‐	  och	  bostadsrättslägenheter	  kunde	  
tänka	  sig	  att	  köpa	  stött	  och	  nästan	  övermogen	  frukt	  mer	  än	  villaägarna.	  Det	  syntes	  tydligt	  på	  Ica	  
Maxi	  där	  fördelningen	  mellan	  att	  vilja	  köpa	  och	  inte	  köpa	  stött	  och	  nästan	  övermogen	  frukt	  
bland	  villaägarna	  var	  jämn.	  Bland	  de	  intervjuade	  som	  bor	  i	  hyresrätt	  var	  det	  100	  procent	  som	  
ville	  köpa	  de	  varorna.	  Detta	  är	  ett	  spännande	  resultat	  som	  man	  kan	  fördjupa	  sig	  mer	  i.	  Vad	  är	  det	  
som	  gör	  att	  människor	  som	  bor	  i	  lägenheter	  är	  mer	  intresserade	  av	  stött	  och	  nästan	  övermogen	  
frukt?	  En	  snabb	  slutsats	  är	  den	  ekonomiska	  biten	  men	  en	  annan	  kan	  också	  vara	  att	  de	  har	  
närmre	  till	  butikerna	  och	  därmed	  kan	  köpa	  varor	  som	  inte	  håller	  lika	  länge	  medan	  villaägarna	  
ofta	  bor	  i	  utkanten	  av	  städerna	  eller	  på	  landsbygden.	  

Precis	  som	  Mena	  et	  al	  (2011)	  säger	  i	  sin	  artikel	  så	  är	  kostnaderna	  för	  matsvinn	  ”dolda”(Mena	  et	  
al,	  tryckt	  källa,	  2011:648).	  Det	  är	  inte	  många	  som	  bryr	  sig	  eller	  har	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  
information	  som	  visar	  på	  hur	  mycket	  matsvinn	  som	  kasseras	  varje	  år.	  Det	  visar	  sig	  i	  resultatet	  av	  
enkätintervjuerna	  där	  många	  respondenter	  inte	  visste	  eller	  kunde	  tänka	  sig	  hur	  mycket	  
matsvinn	  som	  uppstår	  hemma	  eller	  i	  livsmedelsbutiken.	  Hade	  människor	  varit	  mer	  medvetna	  
kring	  matsvinn	  så	  hade	  det	  kunnat	  minimeras.	  Enkätundersökningen	  visade	  på	  att	  det	  är	  fler	  
som	  tänker	  på	  hur	  mycket	  matsvinn	  de	  har	  hemma	  än	  i	  livsmedelsbutiken.	  Detta	  anser	  jag	  är	  
logiskt	  då	  det	  handlar	  om	  mina	  pengar	  som	  kastas	  och	  inte	  butikens.	  Att	  det	  sen	  är	  den	  äldre	  
generationen	  som	  tänker	  mer	  på	  miljön	  och	  matsvinn	  är	  skrämmande	  då	  det	  snarare	  borde	  vara	  
den	  yngre	  generationen	  som	  ska	  leva	  längre	  på	  denna	  jord	  och	  därmed	  också	  borde	  vilja	  vara	  
intresserade	  av	  att	  vara	  mån	  om	  den.	  Enkätintervjuerna	  visade	  även	  på	  att	  det	  var	  fler	  kvinnor	  
än	  män	  som	  brydde	  sig	  om	  hur	  mycket	  matsvinn	  som	  uppstår	  i	  hemmet	  medan	  fördelningen	  var	  
mer	  jämnt	  fördelad	  när	  det	  gäller	  livsmedelsbutikernas	  matsvinn.	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  ett	  viktigt	  
ämne	  att	  introducera	  för	  medborgarna	  då	  det	  märktes	  tydligt	  vid	  intervjuerna	  att	  kunskapen	  var	  
generellt	  låg.	  Ska	  vi	  klara	  av	  att	  minska	  matsvinnet,	  både	  hemma	  och	  i	  livsmedelsbutiker	  så	  
måste	  vi	  arbeta	  tillsammans	  och	  börja	  med	  att	  höja	  medvetenheten	  hos	  befolkningen,	  ändra	  
rutinerna	  i	  livsmedelsbutikerna	  och	  i	  hela	  livsmedelskedjan.	  	  

7. Slutsats 
	  
Matsvinn	  är	  en	  svår	  fråga	  att	  lösa	  och	  som	  just	  nu	  är	  populär	  att	  vilja	  minska	  i	  många	  olika	  led.	  I	  
de	  livsmedelsbutikerna	  som	  har	  blivit	  intervjuade	  i	  denna	  undersökning	  så	  har	  det	  visat	  sig	  att	  
de	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  förebygga	  att	  matsvinn	  uppstår.	  Butikerna	  använder	  sig	  exempelvis	  av	  
kylrum	  med	  lägre	  temperaturer,	  kylskåp	  med	  dörrar,	  automatiskt	  ordersystem	  och	  de	  utreder	  
aktivt	  vilka	  varor	  som	  det	  blir	  mycket	  svinn	  av	  och	  varför	  det	  uppstår.	  Sen	  arbetar	  de	  även	  med	  
att	  göra	  så	  stor	  nytta	  som	  möjligt	  med	  det	  matavfall	  och	  matsvinn	  som	  ändå	  uppstår.	  Det	  lämnas	  
exempelvis	  till	  lokala	  bönder	  som	  använder	  det	  till	  grisföda	  eller	  också	  skickas	  det	  till	  
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avfallsanläggningar	  där	  det	  blir	  biogas	  eller	  gödselmedel.	  Trots	  allt	  detta	  arbete	  så	  uppkommer	  
det	  ändå	  stora	  delar	  matsvinn	  som	  hade	  kunnat	  förhindras.	  Anledningarna	  till	  att	  det	  uppstår	  
beror	  till	  största	  del	  på	  att	  butikerna	  felbeställer,	  bristande	  kunskap	  bland	  de	  anställda	  och	  
kundernas	  låga	  medvetenhet	  kring	  datum	  och	  hållbarhet.	  	  	  

Enkätintervjuerna	  visar	  på	  att	  en	  stor	  del	  av	  kunderna	  är	  medvetna	  över	  hur	  mycket	  mat	  som	  
slängs	  hemma	  men	  när	  det	  gäller	  matsvinnet	  i	  butikerna	  så	  är	  de	  mindre	  medvetna.	  Det	  
intressanta	  här	  är	  att	  det	  är	  fler	  kvinnor	  än	  män	  som	  tänker	  på	  matsvinnet	  men	  även	  att	  det	  är	  
åldersgruppen	  som	  är	  under	  25	  år	  som	  bryr	  sig	  minst.	  Resultatet	  var	  onekligen	  jämnt	  när	  det	  
gäller	  frågan	  om	  de	  kunde	  tänka	  sig	  att	  köpa	  stött	  och	  nästan	  övermogen	  frukt	  och	  grönsaker	  till	  
en	  billigare	  summa.	  Anledningarna	  till	  varför	  det	  inte	  ville	  köpa	  var	  att	  de	  ville	  ha	  fräscha	  varor	  
som	  håller	  länge	  och	  den	  motsatta	  gruppen	  sa	  att	  det	  snarare	  inte	  var	  något	  fel	  på	  varorna	  och	  
att	  det	  billigare	  priset	  och	  tanken	  på	  att	  minska	  matsvinnet	  vägde	  tyngre.	  När	  man	  kollade	  på	  
bostadstypen	  så	  visade	  det	  att	  kunder	  som	  bodde	  i	  lägenheter	  hade	  lättare	  för	  att	  köpa	  stött	  och	  
nästan	  övermogen	  frukt.	  Avståndet	  mellan	  hem	  och	  butik	  spelade	  också	  roll	  då	  de	  som	  bodde	  
längre	  iväg	  och	  exempelvis	  endast	  handlade	  en	  gång	  i	  veckan	  ville	  ha	  fräsch	  frukt	  och	  grönsaker	  
som	  håller	  till	  nästa	  inköp.	  Enkäterna	  visade	  även	  på	  att	  kunderna	  hellre	  ville	  att	  butikerna	  
köper	  in	  färre	  varor	  och	  att	  det	  är	  okej	  att	  hyllorna	  står	  tomma	  i	  några	  dagar	  innan	  de	  fylls	  på	  
igen.	  Detta	  är	  en	  komplex	  fråga	  där	  butikerna	  självklart	  vill	  sälja	  så	  mycket	  som	  möjligt	  och	  
därmed	  måste	  hålla	  ett	  välfyllt	  sortiment	  med	  många	  olika	  varor	  istället	  för	  att	  minska	  lite	  på	  
svinnet	  genom	  att	  ha	  mindre	  i	  lager.	  För	  att	  minimera	  matsvinnet	  behövs	  mer	  kunskap	  och	  
medvetenhet	  hos	  både	  kunder	  och	  livsmedelsbutiker	  och	  ändrade	  rutiner	  i	  livsmedelskedjan.	  
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Enkät till ansvariga på frukt och grönt  
	  
Butik:	  	  

Datum:	  

Medverkande:	  

	  
• Är	  det	  möjligt	  att	  göra	  ett	  test	  på	  två	  veckor	  där	  man	  säljer	  snart	  övermogen	  och	  stött	  

frukt	  och	  grönsaker	  billigare?	  
	  

-‐ Isf,	  hur	  skulle	  det	  fungerar	  det	  med	  självskanning?	  
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-‐ Varor	  i	  lösvikt	  eller	  endast	  färdigförpackade?	  
	  

• Källsorterar	  ni?	  Isf	  vilka	  fraktioner?	  
-‐ Matavfall	  
-‐ Plast	  
-‐ Papper	  
-‐ Metall	  
-‐ Färgat	  Glas	  
-‐ Ofärgat	  glas	  
-‐ Brännbart	  
-‐ Tidningar	  
-‐ Annat?	  

	  

• Vad	  gör	  ni	  med	  ert	  uppkomna	  matavfall?	  
-‐ Skickas	  till	  rötning	  
-‐ Tas	  han	  om	  av	  avfallsentreprenör	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Vad	  gör	  denne	  med	  avfallet:_______________________________________________________	  

	  

• Hur	  mycket	  är	  det	  som	  slängs	  på	  frukt	  och	  grönt	  avdelningen?	  	  

	  

• Vad	  jag	  har	  förstått	  så	  kan	  man	  skicka	  tillbaka	  frukt	  direkt	  vid	  leveransen	  som	  inte	  
uppfyller	  kraven,	  stämmer	  det?	  	  

	  

• Var	  i	  butiken	  sker	  mest	  matsvinn,	  i	  ”förbutiken”	  eller	  i	  butiken	  på	  frukt	  och	  
gröntavdelningen?	  

	  

• Registrerar	  ni	  allt	  som	  slängs?	  

	  

• Hur	  ser	  hanteringen	  ut	  av	  det	  som	  slängs?	  

	  

• Hur	  ser	  ni	  på	  matsvinn?	  

	  

• Gör	  ni	  något	  speciellt	  i	  er	  butik	  för	  att	  motverka	  matsvinn?	  

	  

-‐ Exempelvis	  kyl	  med	  dörrar	  
-‐ Fruktrum	  med	  lägre	  temperaturer	  
-‐ Lagar	  egen	  mat	  
-‐ Prissänkningar	  
-‐ Automatiskt	  ordersystem	  

	  
• Efterarbete:	  
-‐ Aktivt	  undersöka	  orsak	  till	  stort	  svinn	  
-‐ Biogas	  
-‐ Hjälporganisationer	  
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• Anser	  ni	  att	  det	  krävs	  extra	  arbete	  för	  att	  minska	  svinn?	  	  	  	  
	  

-‐ Om	  ja,	  överväger	  vinsterna	  det	  extra	  arbete	  ni	  lägger	  ner?	  	  
	  

• Har	  ni	  planer	  på	  att	  förändra	  er	  hantering	  av	  matavfallet?	  	  
Om	  ja,	  vad	  i	  så	  fall?	  	  

	  

• Har	  ni	  andra	  förslag	  på	  hur	  ni	  kan	  minska	  ert	  matsvinn?	  
	  

Bilaga 2, Enkät till konsumenter 
	  
Mitt	  namn	  är	  Marie	  Enarsson	  och	  jag	  läser	  geografiprogrammet	  på	  Stockholms	  Universitet.	  Jag	  
skriver	  ett	  examensarbete	  om	  matsvinn	  på	  frukt	  och	  grönt	  avdelningen	  i	  livsmedelsbutiker	  för	  att	  
så	  vilken	  kunskap	  både	  butikerna	  och	  kunderna	  har	  kring	  matsvinn.	  

	  

Kön:	   	   Kvinna	  	   Man	   	   Människa	  

	  

Ålder:	   	   <-‐25	  	   	   26-‐40	   	   41-‐55	   	   56-‐70	  	   	   71-‐>	  

	  

Var	  bor	  du?	   	  	  	  	  	  	  	  	  I	  närheten	   	  	  	  	  	  Annan	  stadsdel	   	   Annan	  stad	  

	  

Hur	  bor	  du?	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bostadsrätt	   	   Hyreshus	   	   Villa	  

	  

Hur	  många	  bor	  ni	  i	  hushållet?	   	   1	   	   2	   	   Fler	  	  

	  

Brukar	  du	  regelbundet	  handla	  här?	   	  	  JA	   	   Nej	  

	  

	  

Brukar	  du	  tänka	  på	  hur	  mycket	  mat	  du	  slänger	  hemma?	  

	  

JA	  	  	  	   NEJ	  

	  

Brukar	  du	  tänka	  på	  mängden	  mat	  som	  slängs	  i	  livsmedelsbutiker?	   	  

	  

JA	  	   	  	  NEJ	  

	   	   	   	  

Om	  det	  såldes	  stött	  och	  nästan	  övermogen	  frukt	  och	  grönsaker	  till	  lägre	  priser	  i	  butikerna,	  
hade	  du	  kunnat	  tänka	  dig	  att	  köpa	  det	  då?	  
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JA	  	  	   	  NEJ	  

	  

Om	  nej,	  varför	  inte?___________________________________________________________	  

	   	  

	   Om	  ja,	  varför	  då?______________________________________________________________	  

	  

Vilket	  anser	  du	  är	  bäst:	  

	  
o att	  butikerna	  köper	  in	  större	  lager	  än	  vad	  som	  säljs	  och	  slänger	  resten	  

	  
o att	  butikerna	  köper	  in	  lite	  mindre	  och	  låter	  det	  ta	  slut	  	  

	  

	  

Klämmer	  du	  på	  frukt	  och	  grönsaker	  i	  butiken	  för	  att	  se	  om	  den	  är	  mogen?	  

	  
Ja,	  vanligtvis	   	   Sällan	   	   	  	  Nej,	  aldrig	  
	  

Om	  JA,	  är	  du	  medveten	  över	  att	  det	  kan	  förkorta	  frukt	  och	  grönsakernas	  livslängd	  och	  att	  
det	  ofta	  leder	  till	  att	  de	  sen	  kasseras	  i	  butiken?	  

	  

JA	  	  	  	   NEJ	  
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