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Sammanfattning 

Den här studien handlar om hur svenska myndigheter framställer problemet med matsvinn. 

Utgångspunkten har varit att identifiera vilka antaganden som ligger till grund för denna 

problemframställning, och att särskilt kolla på individens roll i sammanhanget. Med hjälp 

av delar av Carol Bacchis analysverktyg What’s the problem represented to be? undersöks 

hur diskursen, definitioner och statistik underbygger den problemframställning som råder. 

I analysen redogörs det över vilka begränsningar den här presentationen bidrar med i sättet 

att tänka om och förstå komplexiteten med matsvinn. Slutsatser som tas genom analysen är 

att problemet med matsvinn till stor del handlar om brist på kunskap och en viss typ av 

beteenden, och att det är genom information och en beteendeförändring som ett minskat 

matsvinn kan ske. Vidare kommer analysen fram till att sättet som tabeller och illustrationer 

presenteras skapar en viss typ av förståelse av matsvinnsproblematiken. Det handlar bland 

annat om att det är individers beteende som spelar en särskild roll i matsvinnsproblemet. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Att kasta ätbar mat är ett stort slöseri med naturresurser. Det bidrar också till den globala 

uppvärmningen till följd av de onödiga utsläpp av växthusgaser som det resulterar i genom 

bland annat produktion, distribution och frakt (FAO Nordic, 2013). I och med FN:s globala 

hållbarhetsmål att fram till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik och 

konsumentled, har Sverige åtagit sig att reducera sitt matsvinn (Elander, Viklund & Sörme 

2016, 8). 

Flera forskare är överens om att de politiska åtgärder som förts för att minska matsvinnet 

haft för ensidigt fokus. Ofta hamnar fokuset på att påverka i sista ledet av livsmedelskedjan, 

alltså konsumenterna. De forskarna efterfrågar istället incitament som behandlar de 

underliggande orsakerna till att matsvinn och överproduktion av mat uppstår från första 

början, och menar att insatserna bör riktas ditåt (se Mourad 2016 och Rutten 2013). 

Huruvida ansvaret för problem i samhället ligger på individen eller kollektivet att lösa, har 

alltid varit en central fråga när det kommer till politik. Michael Maniates (2002, 45) är en 

forskare som menar att den individualiseringen av ansvar, som kommit att prägla samhället 

när det gäller miljöproblem, begränsar oss att begrunda hur vi genom institutioner och 

kollektivet kan förändra fördelningen av makt och inflytande i samhället. 

Genom att studera hur problemet om matsvinn presenteras hos svenska myndigheter, och 

vilken roll individerna och hushållen får i hur vi ska åtgärda problemet med matsvinn, 

kommer jag identifiera antaganden som problemframställningen bygger på. Den 

problemframställning som råder får konsekvenser för kommande policyutformning. Hur vi 

betraktar vem som har ansvaret har betydelse för vilka miljöpolitiska åtgärder som kommer 

göras – och därmed hur styrningen i Sverige ser ut för att minska matsvinnet. 

Studien kan lägga en grund för den som vidare vill studera vad framställningen av problemet 

med matsvinn har för effekter på policyutformning. Den kan också vara bidragande för 

förståelsen av vad framställningen har för betydelse i samhällets uppfattning i hur vi ska 

kunna minska matsvinnet i Sverige. Studien kan även bidra till den övergripande 

diskussionen om kollektivet och individens ansvar. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur problemet med matsvinn konstrueras av 

svenska myndigheter, och då särskilt analysera vilken roll individer får i denna 

problemframställning. Avsikten är även att presentera alternativa sätt att betrakta problemet 

kring matsvinn. 

Till hjälp för att lösa detta har jag ställt nedanstående forskningsfrågor. 

• Hur presenterar svenska myndigheter problemet kring matsvinn?  

• Hur positioneras hushåll och konsumenter i framställningen av problemet? 

• Vilka antaganden ligger bakom den problemframställning som sker?  

• Vad är det som inte diskuteras och problematiseras, och hur kan problem-

framställningen kritiseras? 

 

1.3 Disposition 

I avsnittet som följer kommer jag redogöra för internationella och svenska åtaganden om att 

minska matsvinnet, olika synsätt på betraktelsen av hur miljöproblem ska lösas, och för 

tidigare forskning på området matsvinn. Därpå följer en presentation av det analytiska 

ramverk jag har utgått ifrån för att kunna besvara mina frågeställningar. En genomgång av 

valt material och tillvägagångssätt har sedan ett eget kapitel. Därefter kommer ett kort 

empiriavsnitt följt av den analyserande delen av studien, som avslutas i en sammanfattning. 

Till sist avrundas studien med ett avslutande kapitel som kort redogör för studiens resultat 

och förslag på vidare studier inom ämnet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Matsvinn och nationella åtgärder 

Världen lider av hungersnöd, men inte matbrist. Ungefär en tredjedel av den mat som 

produceras i världen slutar med att kastas bort och till följd av en ökad och mer välmående 

befolkning kommer efterfrågan på mat att öka. Om vi slutade kasta ätbar mat skulle vi enligt 

beräkningar kunna tillgodose tre femtedelar av den ökade efterfrågan (Europaparlamentets 

resolution 2011/2175(INI)).  

Matsvinn är den delen av matavfallet som anses vara onödigt. Det är alltså de livsmedel som 

kasseras men som hade kunnat konsumeras om de hade hanterats annorlunda. Matsvinn 

skiljer sig från den oundvikliga delen av matavfall som exempelvis äggskal, kaffesump och 

bananskal (Elander, Viklund & Sörme 2016, 4). Dock finns det en diskussion om vad som 

ska klassas som matsvinn, något som kommer diskuteras i analysdelen. 

Matsvinn är ett stort slöseri med våra naturresurser och bidrar till den globala 

uppvärmningen. De utsläpp av växthusgaser från mat som produceras, transporteras, 

distribueras och sen kastas har uppstått i onödan (FAO Nordic, 2013). För att möta 

problemet har FN i ett av sina globala hållbarhetsmål inkluderat ett mål om att minska 

matsvinnet. Fram till 2030 ska man halvera det globala matsvinnet per person i butik- och 

konsumentled, och minska svinnet i övriga delar av kedjan. Ett mål som alla medlemsländer, 

inklusive Sverige, antog 2015 (Elander, Viklund & Sörme 2016, 8). 

Sverige har åtagit sig ett ansvar att minska matsvinnet även genom EU. År 2011 fastställde 

Europeiska kommissionen att matsvinnet i EU skulle halveras fram till 2020, något som 

beskrivs i Roadmap to a Resource Efficient Europe (González Vaqué 2015, 9). Europeiska 

länder som Storbritannien och Danmark har kraftigt minskat matsvinnet de senaste åren, 

med 21% respektive 25% på en femårsperiod (United Nations, 2016). I Storbritannien finns 

ett gemensamt åtagande genom Waste & Resources Action Programme (WRAP), där hela 

livsmedelsbranschen samverkar för att nå det gemensamma målet att minska på svinnet. 

Programmet finansieras genom statligt stöd och har skrivits under av nästan alla 

butikskedjor och industrier. En som argumentera för att Sverige kan göra mer för att minska 

matsvinnet är Louise Ungert, chef för Konsument & Miljö på Konsumentföreningen 

Stockholm. Hon sneglar mot länder som Frankrike och USA där samordnade aktioner skett 

på hög nivå. Där har regeringar, myndigheter, livsmedelsföretag och organisationer 

gemensamt gjort upp handlingsplaner för att motverka matsvinnet. Ungert menar att den 
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svenska regeringen bör få till stånd tydligare ledning i frågan, och efterfrågar en 

handlingsplan på området (Ungert, 2016).  

Sverige har under de senaste åren haft en del fokus på att minska matsvinnet och säkerställa 

en hållbar livsmedelsproduktion. Under 2013-2015 hade Livsmedelsverket, Naturvårds-

verket och Jordbruksverket ett regeringsuppdrag för att minska matsvinnet. Slutrapporten 

för uppdraget presenterades i mars 2016 och ett av de främsta behoven som lyftes var att ta 

fram en långsiktig nationell strategi för att nå FN:s mål till 2030 (Livsmedelsverket, 2016). 

I januari 2017 presenterade regeringen propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – 

fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Strategin fungerar som en plattform från vilken 

livsmedelspolitiken ska utformas och är den första svenska strategi som omfattar hela 

livsmedelskedjan (Regeringen 2017a). I propositionen går att läsa att matsvinn är ett stort 

problem och att regeringen avser att återkomma i hur de ska ta ett fullständigt grepp om 

frågan (proposition 2016/17:104). Strax därefter, februari 2017, fick de tre myndigheterna 

(Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket) ytterligare ett uppdrag från 

regeringen. Mellan åren 2017-2019 ska de arbeta vidare med att identifiera 

svinnreducerande åtgärder – och då särskilt ta fram en handlingsplan för hur Sverige 

långsiktigt ska arbeta för att minska matsvinnet (Regeringen 2017b).  

I och med att myndigheterna är i färd med att ta fram en handlingsplan för arbetet mot 

matsvinn kan den här studien av problemframställningen var särskilt aktuell. Som tidigare 

nämnt har problemframställningen en betydande roll i hur policyutformningen ser ut, något 

som kommer utredas i teori- och metodkapitlet. 

2.2 Är miljöproblem individers ansvar? 

Vad gäller miljöproblematik har olika ideologier olika syn på orsaker och lösningar på hur 

vi ska nå en hållbar utveckling. Exempelvis vill institutionalismen se starkare, globala 

regimer som med mer makt kan guida marknaden till att bli mer hållbar. 

Bioenvironmentalismen vill istället kunna reglera handeln. De efterfrågar också starkare 

regimer, men eftersom överkonsumtion och ett överutnyttjande av jordens resurser är det 

stora problemet är det viktigt att kunna styra handeln genom regelverk (Clapp och 

Dauvergne 2011, 10f och 233f). 

Huruvida ansvaret för problem ligger hos individ eller kollektiv har länge varit en fråga när 

det gäller politik. Inom miljöfrågor har detta varit särskilt centralt och diskuterades band 

annat av Murray Bookchin (1989, 22) i Death of a Small Planet. Han menar på att det är 
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felaktigt och orättvist att driva folk att tro att de är personligen ansvariga för miljökrisen. 

Att leva enkelt och vara noga med återvinningen kommer enligt Bookchin inte lösa 

klimatkrisen. Han argumenterar också för att vi inte kan klandra konsumtionssamhället för 

miljöproblemen utan att beakta producenternas roll i formandet av allmänhetens behov och 

deras köpkraft. 

Walter Sinnott-Armstrong, filosof, är inne på en liknande bana som Bookchin. Han 

diskuterar vad individens moraliska ansvar för den globala uppvärmningen är i It’s not my 

Fault: Global Warming and Individual Moral Obligations. Han konstaterar att den globala 

uppvärmningen är ett sådant stort problem att det inte är enskilda individer som orsaker den 

och heller inte de som ska lösa den. Det är istället statens uppgift att hitta lösningar och 

implementera dessa. Att leva miljövänligt på ett privat plan kommer inte hindra den globala 

uppvärmningen. Det individer behöver göra är att fokusera på att tillsätta politiska 

kandidater som har möjlighet att ändra, och också skulle ändra, miljöpolitiken (Sinnott-

Armstrong 2005, 311f).  

Maniates (2002, 45f) presenterar i sin artikel Individualization: Plant a Tree, Buy a Bike, 

Save the World? hur det dominerande, amerikanska, svaret på miljökrisen har varit att 

fokusera på individers val och ageranden. Individualiseringen av ansvar förklaras som när 

miljöförstöringen ses som en produkt av individuellas otillräcklighet, och bäst motverkas 

genom åtgärder som är enbart individuella. Han menar att när ansvaret individualiseras 

lämnas lite utrymme att reflektera över exempelvis rollen som institutioner spelar i 

miljöfrågor, eller hur utövandet av politisk makt ser ut. Att fixera ansvaret på miljöproblem 

på individer döljer viktiga dimensioner av skuld och makt, och gör att vi till en mycket liten 

del begrundar hur vi kollektivt skulle kunna förändra fördelningen av makt och inflytande i 

samhället. 

2.3 Åtgärder på problemet med matsvinn 

Flera forskare är överens om att de politiska åtgärder som förts för att minska matsvinnet 

haft för ensidigt fokus. Ofta hamnar fokuset på att påverka i sista ledet av livsmedelskedjan, 

alltså konsumenterna. I en av Marie Mourads studier (2016, 461f) presenteras en hierarki 

på föredragna åtgärder på matsvinnet som existerar idag: förhindra (genom att minska 

utbudet från början), återanvända (genom mänsklig konsumtion) och återvinna (genom föda 

till djur, energiutvinning eller kompostering). Hon argumenterar för hur de olika åtgärderna 

konkurrera med varandra – hur det nuvarande fokuset på att återanvända och återvinna redan 

existerande matavfall förbiser de mer långsiktiga, hållbara lösningarna som förhindrar att 
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matsvinn bildas – som exempelvis kortare livsmedelskedjor. Mourad (2016, 471) efterfrågar 

ett skifte till starka förebyggande åtgärder, som är den bästa strategin i en långsiktig hållbar 

strävan. Det kräver framförallt att se över styrningen av livsmedelssystemet och strukturella 

förändringar av både denna och det ekonomiska systemet. Mourad menar att starka, 

förebyggande åtgärder för att inte överproducera mat länge har varit den minst prioriterade 

åtgärden – men bör vara det som forskare fokuserar på hur vi ska nå.   

Nicola Lucifero (2016, 286) argumenterar för att det är centralt att titta på hela kedjan och 

inte bara fokusera på en sektor. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till kedjans komplexitet 

i form av process, distribution och olika faktorer som spelar in i dess uppbyggnad. Faktorer 

som spelar in i uppkomsten av matsvinn är bland annat ineffektivitet i produktionen, 

marknadsstrategier och konsumenters beteende. Problemet kan därför inte bara studeras på 

ett område. Martine Rutten (2013, 10f) kritiserar hur politiker länge varit fokuserade på 

målsättningar som att halvera matsvinnet, vilket oftast landar i att ta hand om det i slutet av 

kedjan. Hon menar att de istället behöver vara inriktade på att tackla de underliggande 

orsakerna, och att hela försörjningskedjan behöver tas i beaktande.  

Dessa forskare efterfrågar alltså incitament som behandlar de underliggande orsakerna till 

att matsvinn och överproduktion av mat uppstår från första början, och menar att insatserna 

bör riktas ditåt. Lucifero (2016, 288) och Rutten (2013, 10f) är också överens om att vi 

behöver utarbetade metoder för att mäta de resultat och effekter som åtgärderna har. Det 

finns också en diskussion om begreppet matsvinn. Rutten (2013, 2) är en av dem som 

uppmärksammar att definitionen varierar mellan länder, och lyfter också aspekten att vad 

som betraktas som matsvinn skiljer sig åt beroende på vilket perspektiv en har. Ur ett 

hälsoperspektiv skulle exempelvis allt födointag som sträcker sig över den mängd energi 

som en person behöver kunna betraktas som slöseri av mat. På liknande sätt exemplifierar 

Mourad (2016, 466) att från ett ekonomiskt perspektiv skulle mat betraktas som bortslösad 

om den skänks bort istället för att säljas. 
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3. Analytiskt ramverk  

3.1 What’s the problem represented to be? 

Då syftet med studien är att undersöka hur matsvinnsproblemet presenteras hos svenska 

myndigheter har jag valt att använda mig av Carol Bacchis kritiska samhällsteori kallat 

What’s the problem represented to be? (WPR). Målet med WPR är att kritiskt reflektera 

över problemframställningen i ’public policy’ (Bacchi 2009, 38f), de program och 

verksamheter som genomförs på initiativ av regeringen (Bacchi 2009, ix). Den bygger på 

uppfattningen att problemframställningen gynnar vissa grupper på bekostnad av andra, och 

målet är att gripa in för att utmana den rådande problemframställningen som leder till dessa 

effekter och signalera att det finns andra sätt att betrakta problemet på (Bacchi 2009, 44). 

Valet av denna modell, som både teori och metod, beror på att den studerar just 

problemframställningen i policyer – och orsaker till denna framställning. Modellen har 

också varit användbar för att den har ett konkret analysverktyg med konkreta frågor som 

används i angripandet och analysen av materialet. 

Bacchi (2009, 31) konstaterar att det råder ett dominerande paradigm att politik ska lösa 

problem. Problem existerar, kan bli identifierade och därmed åtgärdas; lösningen på 

problem ligger i fokus. Bacchi efterfrågar en kritisk granskning av det godtagna problemet 

och redogör för ett annat paradigm: ’problem questioning’ (ifrågasättande av problemet). 

Det utmanar det rådande fokuset på problemlösning. Det handlar inte om att förneka att det 

finns problematiska förhållanden som behöver göras något åt, och inte om att identifiera 

karaktären på dessa, utan tonvikten ligger på utformningen av det underförstådda problemet 

i olika (politiska) förslag. Det är centralt att fråga sig hur ett problem betraktas och hur vi 

funderar över detta problem, istället för att bara acceptera den utformningen som problemet 

har fått (Bacchi 2009, 46).   

Bacchi menar att när ett problem lyfts fram och förklaras krävs en förenkling av flera 

faktorer vilket gör att bara en del av verkligheten berättas. Det är därför viktigt att i 

exempelvis policydokument studera vad som har inkluderats och vad som har exkluderats i 

framställningen av problemet (Bacchi 2009, xii). Problemframställningen speglar inte 

verkligheten, och är heller inte en motsats till den. Det är genom problemframställningen 

som saker får mening och värde, och alltså genom den som ett visst policyproblem 

konstitueras som verkligt (Bacchi 2009, 35). 



13 
 

3.2 Kunskap och styrning 

Bacchi är angelägen om att titta på hur samhället styrs och vad det får för följder för olika 

grupper av människor. Det handlar om att titta bortom staten som den primära institutionen 

för styrning, och då särskilt titta på experters roller – så som forskare och socialarbetare. 

Bacchi argumenterar för att staten fortfarande har en viktig roll men att andra grupper 

influerar styrningen genom utformningen av kunskap. Fokuset är inte på vad de här 

personerna har för direkt roll i policyprocessen, utan på vad dessa personer har för inflytande 

på den kunskap som bestämmelser (och därmed styrning) grundar sig på. Detta fokus hör 

samman med Michael Foucaults begrepp ’governmentality’, som handlar om olika typer av 

föreställningar om styrning (govern-mentalities) och olika former av styrning (Bacchi 2009, 

25f). Inom governmentality finns det ett begrepp som kallas ’governmental rationalities’ 

och syftar till det gemensamma sättet att betrakta problem inom en rad olika politikområden. 

Alltså vilken typ av tänkande som ligger bakom en viss typ av styrning (govern-mentalities). 

Bacchi menar att varje policy utgör en problematisering vilket gör att vi är styrda genom 

problematiseringar. Det är också genom att studera och analysera problematisering som vi 

kan identifiera olika former av styrning (Bacchi 2009, 30f). Genom att arbeta bakifrån, och 

studera hur problemet är framställt, kan vi läsa av ’governmental rationalities’, eller typ av 

styrning, från de antaganden som ligger till grund för en viss policy (Bacchi 2009, 40). 

3.3 Socialkonstruktivism och poststrukturell grund 

WPR bygger på ett socialkonstruktivistiskt synsätt att kunskap är en mänsklig konstruktion. 

Bland annat utmanar den bilden av att stater agerar på problem som finns oberoende av 

kontexten och hur det har formulerats. WPR menar istället att stater är aktiva i skapandet av 

policyproblem (Bacchi 2009, 33). Bacchis teori vilar också på det poststrukturella 

grundantagandet att språket konstruerar världen, och menar att policyer konstituerar 

problem. En problemframställning – ’a problem representation’ – är hur ett specifikt 

policyproblem konstitueras i verkligheten, genom diskurser. Inom WPR anses diskurser 

vara socialt producerade former av kunskap som sätter gränser för hur det är möjligt att 

tänka, tala och skriva om en speciell sak. Alltså sättet vi pratar om en företeelse skapar en 

social förståelse om denna. Denna förståelse, eller kunskap, existerar inte utanför de 

uttalanden som omfattar den. Företeelsen är alltså en konstruktion, men ofta en betydelsefull 

sådan då den ofta accepteras som en sanning. Att titta på rollen dessa sanningar har i styrning 

(governing) är en central del av WPR (Bacchi 2009, 34f). WPR är således en typ av 
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diskursanalys där det är centralt att studera det språk som används i policyutformningen 

(Bacchi 2009, 7). 

3.4 Reflexivitet 

Bacchi (2009, 45) är tydlig med att vi i rollen som student eller forskare behöver reflektera 

över vår egna problemframställning i en WPR-ansats. Vi behöver uppmärksamma hur vi 

själva betraktar saker och ting från ett visst synsätt, som en typ av självanalys. Val av ämne 

och politikområde att studera, i det här fallet problemframställningen av matsvinn, är i sig 

en del av analysen. Valet reflekterar forskarens eller studentens särskilda intressen (Bacchi 

2009, 54). På liknande sätt diskuterar Bergström och Boréus (2012, 41f) hur forskare inom 

ett konstruktivistiskt synsätt inte bara är en utomstående iakttagare, utan att forskarens egna 

förförståelse spelar in i vilka svar hen får på sina frågor. Forskaren är med och konstruerar 

sitt studieobjekt. 

Även jag som student är påverkad av min förförståelse om verkligheten, och då särskilt 

miljöproblem i det här fallet. Denna förförståelse kan troligtvis ha en viss betydelse för 

resultatet av studien. Av den anledningen strävar jag i analysen efter att hela tiden 

underbygga mina tolkningar och slutsatser med kopplingar till andra teoretikers 

uppfattningar om verkligheten och miljöproblem.  

När det gäller matsvinnsfrågan har jag haft en uppfattning om att det är ett systematiskt 

problem vi har att göra med, särskilt eftersom det är ett utpräglat problem över hela världen. 

I orienteringen på ämnet matsvinn, inom forskningen som gjorts och politiken som förts på 

ämnet, har jag förstått att livsmedelskedjan är komplex. Det har bidragit till min strävan 

efter att förstå delar av problematiken. Av den anledningen ansåg jag det vara av särskilt 

intresse att se hur svenska myndigheter presenterar problemet med matsvinn, för att studera 

vilken problematik de lyfter fram och vilken de inte problematiserar. Personligen delar jag 

den uppfattningen om att ansvaret ofta hamnar på individen när det gäller miljöproblem, 

därför är det också sådana forskare som jag presenterat i bakgrundsavsnittet. Genom 

analysen kommer jag alltså stödja mina reflektioner på resonemang från dessa forskare.  
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4. Material och tillvägagångssätt 

4.1 Material 

Bacchis metod är särskild framtagen att applicera på ’public policy’, alltså de program och 

verksamheter som genomförs på initiativ av regeringen, men hon menar också att det är 

användbart för att studera politik i andra sammanhang (Bacchi 2009, vi). För att studera hur 

problemet med matsvinn presenteras av svenska myndigheter, har jag valt att studera 

materialet som är kommet från regeringsuppdraget om minskat matsvinn som Livsmedels-

verket hade tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket mellan 2013-2015 

(Livsmedelsverket 2017a). Det avgränsar min studie till att studera tre svenska 

myndigheters problemframställning av matsvinn. Valet av denna avgränsning beror på att 

det var just ett regeringsuppdrag som togs fram i syfte att arbeta mot FN:s mål att halvera 

matsvinnet till 2030 (Regeringen 2016). I slutrapporten från uppdraget efterfrågar 

myndigheterna en nationell strategi för att minska matsvinnet (Livsmedelsverket 2016, 53). 

En sådan strategi finns inte ännu, men Livsmedelverket har i februari 2017 tilldelats 

uppdraget att tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket arbeta vidare med 

svinnreducerande åtgärder under 2017-2019 utifrån erfarenheterna från tidigare uppdrag 

(Regeringen 2017b). Materialet från det tidigare uppdraget, som ska analyseras, är alltså 

bland de färskaste material som finns på åtgärder (och orsaker) till matsvinn i Sverige. 

Det regeringsuppdraget resulterade i ett antal rapporter och publikationer som är 

publicerade på Livsmedelverkets hemsida. Rapporterna är från olika undersökningar om 

hur och varför matsvinn uppstår, exempelvis uppkomsten av matsvinn bland olika livsmedel 

i primärproduktionen. Publikationerna handlar dels om råd och goda exempel för att minska 

matsvinnet och är riktade mot bland annat kommuner, men även mot de som besöker 

hemsidan privat eller som tjänsteperson. Det finns sammantaget 19 rapporter och 

publikationer, och som material till studien har jag valt att bland annat studera den slutgiltiga 

produkten som överlämnades till regeringen, alltså slutrapporten. Den sammanfattar 

uppdraget och de resultat som finns i de övriga rapporterna och publikationerna 

(Livsmedelsverket 2017a). Slutrapporten omfattar hela livsmedelssektorn och möjliggör för 

mig att få en övergripande bild över hur myndigheterna betraktar problemet med matsvinn. 

I rapporten presenteras också förslag på åtgärder och behov för att kunna uppnå målet med 

att halvera matsvinnet till 2030. Eftersom det är den slutgiltiga, sammanfattande, 

presentationen av regeringsuppdraget anser jag att det var den mest passande rapporten att 

studera. 
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För att närmare förstå hur problemframställning av matsvinn ser ut har jag valt att också 

studera informationsmaterial från regeringsuppdraget. Naturvårdsverket har samlat en sida 

på sin webbplats, Vägledning om matavfall, där de presenterar informationsmaterial om 

åtgärder för att minska matsvinnet i olika delar av livsmedelskedjan – material som är menat 

att inspirera och motivera. Här finns material riktat till olika delar av livsmedelskedjan, samt 

en övergripande powerpointpresentation om matsvinn och handledning till denna 

presentation (Naturvårdsverket 2016a). Jag har valt att studera den övergripande 

presentationen med handledning eftersom de andra informationsmaterialen var riktade mot 

specifika delar av kedjan. Handledningen studeras eftersom den ger direktiv och förklarar 

bilderna i powerpointpresentationen. Istället för att bara studera bilderna analyserar jag 

därmed också den information som är tänkt att presenteras tillsammans med bilderna.  

Eftersom syftet också är att särskilt kolla på vad individen får för roll i problemet med 

matsvinn har jag valt att studera sidan Minska ditt matsvinn på Livsmedelsverkets 

webbplats. Den ger tips och råd till privatpersoner om hur de kan minska sitt matsvinn 

(Livsmedelsverket 2017b). 

Tolkningen av materialet hade sett annorlunda ut om jag studerade allt material från 

regeringsuppdraget. Då hade en mer ordentlig granskning av samtliga kartläggningar och 

undersökningar kunnat iakttas. Eftersom studien görs inom ramen av en kandidatuppsats 

har ett någorlunda naturligt urval varit att studera det sammanfattande och övergripande 

materialet som presenteras ovan.  

4.2 WPR som metod 

En diskursanalys kräver närläsning och att materialet genomläses flera gånger (Bergström 

och Boréus 2012, 411). Det finns sällan färdiga mallar att använda sig av till själva analysen, 

utan forskare utvecklar ofta själva ett analysverktyg – vanligtvis påverkade av någon 

huvudinriktning för diskursanalys som exempelvis Foucaultinspirerad analys (Bergström 

och Boréus 2012, 381). Bacchis WPR är en typ av diskursanalys (Bacchi 2009, 7) som är 

just Foucaultinspirerad (Bacchi 2009, 26-45). Textinnehållet i mitt material kommer 

struktureras med hjälp av Bacchis frågor, och därmed blir problem, orsaker till problem och 

lösningar på problem verktyg i min analys. 

För att analysera materialet har jag alltså använt mig av delar av Bacchis analysverktyg. Det 

består av 6 frågor som alla relaterar till varandra och fungerar som hjälpmedel för att urskilja 

och analysera problemframställningen i en särskild policy (Bacchi 2009, 2). För att kunna 
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svara på min forskningsfråga har jag använt mig av 4 frågor, vilka har riktats mot materialet 

som studerats. Studiens avgränsning och frågeställning har bidragit till valet av frågor, men 

samtliga frågor kan med fördel användas i angränsande studier. Exempelvis kan användning 

av fråga 5 (What effects are produced by this representetion of the problem?) vara aktuell 

för att studera vad problemframställningen har för effekter (Bacchi 2009, 2). Fråga 6 

(How/Where has this representation of the problem been produced, disseminated and 

defended? How could it be questioned, disrupted and replaced?) fördjupar fråga 3 och 

uppmärksammar genom vilka vägar som problemformuleringen blir dominerande. Det kan 

handla om bland annat medias roll och vilka problemformuleringar som får fäste och 

spridning där. Den frågan syftar också på att ersätta problemformuleringar som bedöms vara 

olämpliga (Bacchi 2009, 19). Syftet med både fråga 5 och 6 är intressanta och viktiga, och 

skulle kunna betraktas som att fullända en kritisk analys av en policy (exempelvis har 

regeringsuppdraget resulterat i 666 artiklar knutna till uppdraget enligt deras slutrapport 

(Livsmedelsverket 2016, 18)). Genom att plocka bort de två frågorna begränsas min studie 

och jag kan inte studera hur problemframställningen slår rot och vad den får för 

konsekvenser. Eftersom den här studien är inom ramen för en kandidatuppsats, och syftet 

inte är att kolla på varken externa effekter av problemframställningen på policyutformning 

eller för individer, eller hur denna får fäste och sprids i andra kanaler, har jag ändå valt bort 

fråga 5 och 6. En analys av materialet genom fråga 1-4 kan däremot besvara mina 

forskningsfrågor. 

Den första frågan (Q1) lyder What’s the problem represented to be in a specific policy? och 

syftar till att identifiera underförstådda problem i strategier eller politiska förslag. Istället 

för att betrakta policyförslag som problemlösande arbetar WPR bakifrån genom att studera 

förslagen för att avslöja vad som framställs vara problemet i de förslag som läggs fram. 

Bacchi menar att det är vanligt att problem uppfattas som exogena, att de existerar utanför 

policyprocessen och väntar på att tas om hand och blir ordnade. Hon ifrågasätter att 

problemet skulle vara något som finns oberoende kontexten, och menar istället att det är 

endogent skapat – inom processen och beroende av kontexten. En policy konstituerar ett 

problem genom dess framställning (Bacchi 2009, 3). Frågan till mitt material blir således 

Vad är problemet med matsvinn? och kommer att hjälpa mig att besvara den första 

frågeställningen. När jag analysera texterna utifrån den här frågan ska jag plocka ut förslag 

på åtgärder och tips för att minska matsvinnet, för att utifrån dem få en uppfattning om hur 

myndigheterna tänker om matsvinn. Förslagen konstituerar problemet som något, och 

antyder vad problemet beror på. 
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Q2 – What assumptions underlie the representation of the problem? används för att särskilja 

och analysera de antaganden som problemframställningen bygger på. Syftet är att titta efter 

vad som är taget för givet och vad som inte är ifrågasatt. Frågan handlar om att se hur 

problemet har kunnat framställas på det här viset. Vad är det för kunskap som argumenten 

bygger på? Genom att göra en diskursiv analys av materialet, med hjälp av att studera 

dikotomier, centrala begrepp och kategorier, är det möjligt att studera vilken betydelse som 

skapas i det språk som används (Bacchi 2009, 5ff). Q2 syftar till att öppna upp diskursen 

för kritisk granskning och identifiering av dess underliggande (begreppsliga) logiker 

(Bacchi 2009, 35). Dikotomi är en helhet uppdelad i två delar, som exempelvis 

offentligt/privat, där det som tillhör den ena delen av en dikotomi är exkluderat från den 

andra sidan. Enligt Bacchi är det hierarkier inbyggda i dikotomier, där den ena sidan är 

priviligierad och anses vara mer viktig än den andra. Därför är det viktigt att se hur de 

används i policyer och hur de formar förståelsen av problemet (Bacchi 2009, 7). Dikotomier 

förenklar också en komplex verklighet i dess uppdelningar av motsatser (Bacchi 2009, 13). 

Den dikotomi som kommer studeras i den här studien är matsvinn/oundvikligt matavfall.  

Bacchis (2009, 8f) definition av nyckelbegrepp är etiketter på ting som vi givit en viss 

innebörd, men som går att ladda med olika betydelser beroende på hur de används. Policyer 

innehåller alltid nyckelbegrepp, som exempelvis hälsa och välfärd, där vissa är så djupt 

grundade i vår historia och kultur att det är svårt att upptäcka deras konstituerade natur. 

Vissa begrepp anses ha en uppenbar innebörd, vilket innebär att de är djupt rotade även i 

politisk styrning. En central del i en WPR ansats är därför att identifiera nyckelbegrepp i 

materialen och studera vilken innebörd dessa begrepp har fått. Det nyckelbegrepp som 

studeras i det här materialet är konsument. 

Kategorier är något som samhället har skapat, det kan exempelvis vara en benämning på 

människor för att beskriva en grupp. Kategorierna har inte alltid existerat, även om de som 

tillhör den alltid har funnits. Som exempel tar Bacchi ’homosexuella’ och ’skattebetalare’. 

Kategorier har ofta en särskild roll i styrningen. Liksom syftet med att studera 

nyckelbegrepp och dikotomier är meningen med kategorier att inte betrakta dem som givna 

utan se vad de får för särskild betydelse i problemframställningen. Kategorier, av 

människor, påverkar hur styrningen ser ut och hur människor uppfattar sig själva och andra 

(Bacchi 2009, 9). Den kategori som förekommer i texterna som analyseras i den här studien 

är hushåll. 
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Q3 – How has this representation of the problem come about? handlar om att spåra varifrån 

problemframställningen kommit. Syftet är att identifiera vad som har gjort att just denna 

problemframställning växt fram. Det handlar om att få en inblick i maktrelationer som har 

påverkat att problemframställning ser ut som den gör, och vilka grupper som har mer 

inflytande än andra. På samma sätt kan vi fråga oss varför en viss statistik presenteras i 

anknytning till en policy och inte annan – vad är det som räknas, och vad räknas inte? Hur 

har dessa siffror räknats, och vad får de för betydelse i den specifika policyn och dess 

underförstådda problem? (Bacchi 2009, 10f). När det kommer till denna fråga kommer jag 

framförallt analysera vilken statistik över matsvinn som presenteras i materialet, och vilken 

som inte gör det. Q3 strävar också efter att spåra vilka nyckelbeslut som påverkat 

problemframställningen och när dessa har skett eftersom sådana beslut kan ha lett ett 

problem i en viss riktning (Bacchi 2009, 10f). På grund av en begränsad möjlighet att inom 

ramen av en kandidatuppsats studera ett sådant historiskt perspektiv har jag valt att avgränsa 

Q3 till att särskilt kolla på statistiken som presenteras i materialet. 

Q4 – What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? 

Can the problem be thought about differently? Den här frågan handlar om att kritiskt titta 

på problemet och reflektera över vad som inte problematiseras. Det handlar om att policyer 

begränsas genom den problemframställning de bygger på. Enligt Bacchi kan dikotomier och 

nyckelbegrepp från Q2 vara användbara i denna del av analysen. Q4 kan underlätta 

studerandet av spänningar och motsägelser i problemframställningen. Även de 

identifieringar som gjorts i Q3 kan vara användbara för att upptäcka det som inte nämns i 

den problemframställning som fått institutionellt godkännande (Bacchi 2009, 12ff). Här kan 

exempelvis redogörelsen för skillnaden på matsvinn och oundvikligt matavfall vara 

bidragande i analysen. 

4.3 Kritik till metoden 

En kritik mot diskursanalyser är att analysen förutsätter flera steg. Stegen går från att 

överföra all empiri till text och koppla den teoretiska ansatsen till studieobjektet, till att 

tillämpa olika diskursanalytiska verktyg och göra själva diskursanalysen. De många stegen 

riskerar att forskaren är otydlig i hur den har gått tillväga i någon del av studien, och att den 

brister i genomlysningen som ska prägla studier. Det kan göra att det är svårt att se hur 

slutsatserna kopplas till empirin, och bygga på känslan av en studie med abstrakt karaktär 

(Bergström och Boréus 2012, 402). En utmaning blir därför att så tydligt som möjligt guida 

läsaren genom studien – från urval av material via analys och slutligen till slutsatsen, och 
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att hela tiden koppla analysen till teorin. Genom att redovisa Bacchis analytiska verktyg, 

(de frågor hon listar för att angripa diskursen) och redogöra för hur analysen har gått till 

under avsnittet nedan, strävar jag efter att vara så tydlig som möjligt i hur materialet har 

analyserats. Med hjälp av att använda mig av citat och referat från empirin strävar jag efter 

att tydligt presentera hur jag underbygger mina tolkningar. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Som tidigare nämnt är två av materialen som används i analysen av sammanfattande 

karaktär. De presenterar därmed åtgärdsförslag för hela sektorn, vilket gör att jag får en 

överblick över matsvinnsproblematiken i hela kedjan. Eftersom syftet är att särskilt 

analysera individers roll i matsvinnsarbetet har jag framförallt fördjupat mig i de delar av 

de två materialen som berör just detta, och därmed de åtgärder och tips som hushåll och 

konsumenter bör ta till sig. Jag har inte gjort någon fördjupande analys av framställningen 

av de andra aktörerna, eller de åtgärder som presenteras för dem. Däremot har jag i vissa 

fall jämfört och kollat på hur åtgärderna presenteras i andra delar av kedjan. Det tredje 

materialet, sidan Minska ditt matsvinn på Livsmedelsverkets hemsida, är särskilt riktat till 

hushåll och konsumenter (Livsmedelsverket 2016, 28) och berörs därför inte av 

diskussionen ovan. 

När jag har analyserat texten har jag börjat med att förutsättningslöst läsa igenom de tre 

materialen för att få en uppfattning om innehållet och dess omfattning. Jag har under 

läsningen markerat ord, begrepp och meningar som kunnat kopplas till Bacchis frågor om 

hur problemframställningen ser ut. Ord som kunnat tolkas som nyckelbegrepp och 

kategorier har markerats med en färg, och sådant som hör till statistik har markerats med en 

annan. Dessa markeringar har följt av anteckningar om hur problemframställningen ser ut. 

Därefter har jag markerat de delar av materialet som har med konsumenter, hushåll eller 

kunder att göra och läst dessa mer ingående för att betrakta deras roller i matsvinnsfrågan. 

För att få en överblick och organisera mina anteckningar har jag gjort olika minneskartor 

för varje analysfråga (Bacchis frågor 1-4), samt för statistik, konsumenters beteende och 

definitioner av matsvinn.  

Det här tillvägagångssättet kan göra att min studie betraktas som snedvriden eftersom att 

jag inte har fördjupat mig i förslagen och åtgärderna riktade mot andra delar av kedjan. Jag 

motiverar dock sättet jag har angripit materialet med att syftet särskilt handlat om en analys 

av individers roll i matsvinnsfrågan.   
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5. Empiri  

5.1 De tre materialen som har studerats 

Powerpointpresentationen är ett resultat från ett av uppdragets huvudområden, det om att 

sprida information om goda exempel (Livsmedelsverket 2016, 5). Den analyseras 

tillsammans med tillhörande handledning och är utformad för att verka som ett stöd för den 

som vill presentera en överblick över matsvinnsområdet och informera om hur man kan 

minska matsvinnet (Naturvårdsverket 2016a). Presentationen är framtagen av 

Naturvårdsverket tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket (Naturvårds-

verket 2016b, 1) inom ramen för regeringsuppdraget som pågick 2013-2015. Den består av 

48 sidor med powerpointbilder bestående av både illustrationer, foton och text, samt en 

tillhörande förklarande text till alla powerpointbilder. Den förklarande texten är förslag på 

vad som kan sägas när bilderna visas (Naturvårdsverket 2016a).  

Slutrapporten för regeringsuppdraget överlämnades till Sven-Erik Bucht den 22 mars 2016. 

Det är tyvärr inte tydligt angivet i rapporten vilka som står bakom den, men samtliga tre 

myndigheters logga är med på rapporten (Livsmedelsverket 2016). Den är hämtad från 

Livsmedelsverkets hemsida (2017a). Rapporten omfattar 64 sidor inklusive 4 bilagor och är 

en redovisning av regeringsuppdraget (Livsmedelsverket 2016). 

Det tredje materialet är en sida på Livsmedelverkets webbplats. Den heter Tips för att 

minska ditt matsvinn och uppges av myndigheterna vara en av de huvudsakliga 

kommunikationskanalerna under regeringsuppdraget, riktade mot konsumenter och hushåll 

(Livsmedelsverket 2016, 28). Det är en av sex sidor om tips och råd för hur alla kan minska 

matsvinnet (Livsmedelsverket 2016, 31). Tipsen är sammanfattade i sammanlagt 23 punkter 

med tillhörande förklarande text (Livsmedelsverket 2017b). Eftersom sidan på webbplatsen 

är betydligt kortare än de två ovanstående materialen omfattar det en mindre del av analysen. 

Den har främst varit en källa för att studera tips och råd som riktas till konsumenter och 

hushåll. 

Utöver de här tre materialen som har analyserats har jag hämtat uppgifter från två andra 

rapporter. Det är rapporter som presenterar SMED:s siffror på matavfall och matsvinn. 

SMED är en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, och är ett samarbete mellan IVL 

Svenska Miljöinstitutet, Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Lantbruksuniversitet 

(SLU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Syftet med SMED 

är främst att samla och utveckla nationella emissionsdatabaser (Elander, Viklund & Sörme 
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2016, 2). Naturvårdsverket har gett i uppdrag till SMED att mäta mängden matavfall och 

matsvinn i Sverige under 2010, 2012 och 2014 (Naturvårdsverket 2016b, 14). För att kunna 

få förståelse för den statistik som myndigheterna presenterar har det i analysen varit 

nödvändigt att kolla på SMED:s siffror för år 2012 och 2014. I den med siffror från 2014 

listas tre författare från IVL och SCB (Elander, Viklund & Sörme 2016, 2), och den med 

siffror från 2012 är sammanställd av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2014). Jag 

refererar emellanåt till båda dessa i analysen. 
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6. Analys 

Detta avsnitt börjar med en operationalisering av ordet individ, sedan följer analysen baserat 

på Bacchis frågor (Q1, Q2, Q3, Q4). Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultaten 

från analysen. 

6.1 Begreppen individ, hushåll, konsument och kund 

Syftet med studien är att analysera vad individer får för roll i problemframställningen av 

matsvinn hos svenska myndigheter. I materialet som har studerats använder de aldrig 

begreppet individer. När det gäller diskussionen om individers eller kollektivets ansvar är 

det tydligt att konsument, kund och hushåll hör till den tidigare snarare än den senare. För 

att kunna studera individens roll har jag därför valt att definiera begreppet individ som 

konsument, kund och hushåll. Alla de begreppen förekommer i materialet, vilket också gör 

att de används i analysen. Det är en viss förenkling att likna dessa begrepp med varandra – 

de har helt klart olika innebörd i många sammanhang. Däremot är hushållen den sista delen 

av livsmedelskedjan, och kan skiljas från övriga delar som genom dess verksamheter blir 

en del av marknaden. Hushållen är också en privat angelägenhet och kan därmed kopplas 

till privatperson och individ. Bookchin (1989) argumenterar för att individer inte kan stå 

ansvariga för de miljöproblem som finns idag, och exemplifierar det genom hur 

konsumenter blir skyldiga att handla ekologiskt. Konsumenter är på liknande sätt central i 

matsvinnsfrågan, fast här handlar det om vad konsumenten har för krav och vad de väljer 

när de är i butiken. Poängen är att begreppet konsument, och kund, kan kopplas till individ.  

6.2 Q1 - Vad är problemet med matsvinn? 

I materialet som har studerats presenteras livsmedelskedjans olika delar. Där ingår 

primärproduktion, livsmedelsindustrin, grossister, livsmedelsbutiker, storkök (exempelvis 

skolor och sjukhus), restauranger och hushåll. Myndigheterna fastställer att matsvinn 

uppkommer i hela kedjan, inklusive under transporten mellan de olika leden. Däremot 

varierar orsakerna till uppkomsten av matsvinn leden emellan (Naturvårdsverket 2016b, 

12).  

Genom de åtgärder som listas går det att utläsa att ett av de huvudsakliga problemen med 

matsvinn är att många har en låg kunskap om mat. Exempelvis bör butiker höja personalens 

kunskap om förvaring och hantering av olika typer av varor (Naturvårdsverket 2016b, 32). 

Konsumenter behöver kunskap om hållbarhet, inklusive datummärkningar och förvaring 

(Naturvårdsverket 2016b, 39), samt om hur grönsaker ska anrättas och när frukt och grönt 
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faktiskt är och smakar som bäst (Naturvårdsverket 2016b, 33). Dessutom behöver 

konsumenter bli informerade om att deras krav på, vad myndigheterna formulerar som 

”vackra frukter”, inte har någon betydelse för smaken (Naturvårdsverket 2016b, 12).  

Ytterligare ett problem med matsvinn, som hör ihop med kunskap, är beteenden och vanor 

(Naturvårdsverket 2016b, 29). Slutrapporten diskuterar att det är centralt att 

medvetandegöra konsumenten och förändra deras beteenden (Livsmedelsverket 2016, 48), 

och högst upp på listan över exempel på åtgärder för kommunerna står att ”öka invånarnas 

medvetenhet om och förståelse för matsvinnets betydelse för miljö och ekonomi” 

(Naturvårdsverket 2016b, 44).  

Genom tipsen på Livsmedelsverkets webbplats utläser jag att ett problem är att hushållen 

slösar på mat. Tipsen där handlar bland annat om att de inte ska köpa mer än vad de gör av 

med och äta upp maten i tid (Livsmedelsverket 2017b). Förutom slöseri hos hushållen finns 

det andra beteenden som driver på svinnet. När jag har studerat diskursen i materialet 

närmare har jag sett en variation i vilka ord som används till de olika leden i kedjan. I 

förslagen om åtgärder för de olika leden kan jag urskilja olika typer av ordval när det gäller 

uppmaningar till konsumenter, restauranger och butiker att ändra sina beteende. Hushåll 

behöver ”omvärdera sina preferenser för kosmetiskt perfekta varor i alla sammanhang” 

(Livsmedelsverket 2016, 60). När det gäller restauranger bör de istället ha ’flexiblare’ 

efterfrågan på frukt och grönsakers kvalitet. Butiker ska ’se över’ deras kvalitetskrav 

(Livsmedelsverket 2016, 59), och sortimentsbredd, samt ’beakta’ aspekter kring matsvinn 

när det gäller rabattkampanjer (Naturvårdsverket 2016b, 30f). Att omvärdera sina 

preferenser uppfattar jag som en mer kraftig uppmaning än de som riktas till både restaurang 

och butik (jämför ’flexiblare’, ’se över’ och ’beakta’). Detta sker även om priskampanjer på 

frukt och grönt uppges ha en betydande påverkan på matsvinnet i butik (Naturvårdsverket 

2016b, 31). Slutsatsen blir att det på ordvalen går att utläsa att det är snäppet viktigare att 

hushållen omvärderar sina preferenser, och därmed ändrar sitt beteende, jämfört med att de 

andra sektorerna vidtar beteendeändrande åtgärder. I sammanfattningen av områden att 

beakta i en nationell strategi för att minska matsvinnet, är det också tydligt att det är 

konsumenterna, och inga andra, som ska ta steget och ändra sitt beteende för att minska 

matsvinnet (Livsmedelsverket 2016, 6).   

Myndigheterna uppger också att bristen på data är ett stort problem, något som även är ett 

stort hinder för att identifiera svinnförebyggande åtgärder (Livsmedelsverket 2016, 51). Att 

sammanställa statistik på matsvinn är en utmaning enligt myndigheterna. De konstaterar att 
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det är svårare att mäta matsvinn än att mäta matavfall, då mätningen av matsvinn kräver 

plockanalyser på matavfallet där man avgör hur mycket av det som kastades som hade gått 

att äta (Naturvårdsverket 2016b, 14). Under regeringsuppdraget har flera kunskapsluckor 

gällande statistik identifierats. Bland annat saknas undersökningar som bekräftar tidigare 

data, och sådana som ger bättre precision. Det behövs också bättre statistik över var i 

hanteringen som svinnet uppstår (Livsmedelsverket 2016, 25). Genom den statistik som 

ändå presenteras är det tydligt att hushållen är den del av kedjan som kastar mest matsvinn 

(se exempelvis Naturvårdsverket 2016b, 14). 

6.3 Q2 - Vilka antaganden bygger problemframställningen på?  

I detta avsnitt redogör jag för hur materialet tillskriver vissa egenskaper till hushåll och 

konsumenter genom diskursen. Antaganden om dessa underbygger den problem-

framställning som myndigheterna för fram. Sedan presenteras hur definitionen av matsvinn 

varierar och vad det får för betydelse i konstruktionen av problemet. 

6.3.1 Hushållen som en kategori 

Kategorier är enligt Bacchi (2009, 9) konstruerade och har betydelse för hur människor 

uppfattar andra och sig själva. Hon menar också att uppfattningen om en grupp eller kategori 

människor kommer ha effekter på hur den politiska styrningen formas. Hushåll kan enligt 

mig betraktas som en kategori som får en särskild betydelse i problemframställningen. När 

myndigheterna nämner hushåll pratar de om den delen av kedjan som kastar mest och vad 

anledningarna till detta är (Naturvårdsverket 2016b, 39). Materialet beskriver det som att 

hushållen inte tar vara på rester och att de kastar mat utan att tänka på det (Naturvårdsverket 

2016b, 39f). Det signalerar för mig en känsla av att hushållen är bekväma och att de saknar 

respekt för maten. Uppmaningen är, som tidigare nämnt, att det är hushållen som bör 

förändra sitt beteende. De får således en särskild roll när det gäller att minska matsvinnet. 

Uppfattningen om hushållen, som bildas genom diskursen, kommer alltså dessutom ha en 

påverkan på vilka politiska åtgärder som kommer tas för att åtgärda problemet med 

matsvinn, enligt Bacchi (2009, 9). 

6.3.2 Konsument - begreppets innebörd och dess roll i matsvinnsfrågan 

Ord som ’krav’ och ’väljer bort’ är återkommande när myndigheterna beskriver 

konsumenter. Det handlar om konsumenternas estetiska krav på frukter och grönsaker och 

hur dessa krav gör att de väljer bort vissa varor i butiken (Naturvårdsverket 2016b, 41). På 

ett fåtal ställen i materialet som har studerats presenteras de här kraven som köparnas och 

marknadens krav (Livsmedelsverket 2016, 20, 61; Naturvårdsverket 2016b, 21), men kravet 
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tillskrivs enbart konsumenter eller kunder fler gånger (Livsmedelsverket 2016, 41, 43, 46, 

49; Naturvårdsverket 2016b, 12, 22, 29, 41). 

I powerpointpresentationen lyder det att ”ett exempel på när matsvinn uppstår i flera led är 

konsumenters krav på vackra frukter som orsakar svinn hos både odlaren och i butiken” 

(Naturvårdsverket 2016b, 12). Kraven som ställs från konsumenter påverkar alltså svinnet 

i andra sektorer. Det gäller även svinnet hos grossister (Naturvårdsverket 2016b, 29). På 

livsmedelverkets hemsida (2017b) uppmanas konsumenter att köpa mat med kort datum för 

att göra en insats för miljön. De råds också att köpa frukt och grönt som är lite skrumpna 

och har fläckar, något som skulle bidra till att minska butikens svinn (Naturvårdsverket 

2016b, 41). 

Enligt mig får konsumenten en stämpel som kräsen genom ordvalen ’väljer’ och ’krav’. Likt 

Bacchi (2009, 8) beskriver hur begrepp blir laddade med betydelser beroende på hur de 

används, har konsumenter genom beskrivningen i materialet blivit laddade med dessa ord. 

Konsumenter har möjlighet att sätta krav och välja, och på så sätt påverka matsvinnet i hela 

kedjan.  

Antagandet om att det är konsumenten som väljer bedömer jag som något som tas för givet. 

Bacchi (2009, 8) betonar att det finns rotade kulturella uppfattningar om ett visst begrepps 

innebörd. Uppfattningen hos myndigheterna verkar enligt mig vara att det är hos 

konsumenter som valet av varor ligger, och dessutom är det konsumenterna som byggt upp 

de krav på kvalitet som råder genom hela kedjan.  

Med stöd av Bookchin går det att ifrågasätta huruvida det är konsumenterna som har de här 

kraven - om kraven kommer från dem från början. Han menar att producenter är med och 

skapar konsumenternas behov; efterfrågan skapas inte av konsumenterna utan av 

producenterna. En särskild roll har reklambyråer som kan manipulera den allmänna smaken 

(Bookchin 1989, 22f). Myndigheterna är sparsamma, men ger på enstaka ställen utrymme 

för att betrakta rollen som handeln har i möjligheten att minska svinnet genom att påverka 

konsumenterna. På ett ställe lyfts butikernas möjlighet att påverka kundernas val genom 

information och marknadsföring (Naturvårdsverket 2016b, 12), och på ett annat anses 

handeln ha möjlighet att påverka konsumenters attityder och beteenden (Livsmedelsverket 

2016, 43). Däremot anses en av handelns utmaningar för att minska matsvinnet vara just 

”svinndrivande konsumentkrav” (Livsmedelsverket 2016, 49). Varför konsumenterna har 

dessa krav, och varför de väljer bort vissa produkter, problematiseras alltså inte i någon 
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större utsträckning. Bortsett från att det på två ställen nämns att butikerna kan påverka 

konsumenters val, förs ingen vidare diskussion om var de här kraven kommer ifrån.  

Ovanstående diskussion kan kopplas till att det är individens ansvar att välja rätt i butiken. 

Den direkta uppmaningen till hushållen att välja vad de kallar är ”fula grönsaker och 

frukter” (Naturvårdsverket 2016b, 41), tyder på att det är individer som kan påverka svinnet. 

Även om butiker uppges ha möjlighet att påverka konsumenternas val, så är det mer vanligt 

förekommande i materialet att det är konsumenternas estetiska krav som bidrar till svinnet. 

Uppmaningen till hushållen att välja produkter med kort datum och skönhetsfläckar gör det 

tydligt att de kan styra och har möjlighet att förändra mängden matsvinn. Det liknar vad 

Maniates (2002, 45f) beskriver är vanligt förekommande, nämligen att miljöproblem faller 

på individer - och då ofta genom sättet de konsumerar. 

6.3.3 Definitionen av matsvinn skiljer sig åt 

Definitionen av matsvinn så som den nämndes i inledande delen av den här studien är en 

återkommande definition i empirin. I powerpointpresentationen lyder det att ”matsvinn är 

mat som skulle kunnat ha ätits om maten behandlats annorlunda och ätits upp i tid” 

(Naturvårdsverket 2016b, 3). Den definitionen kan jämföras med Nordiska ministerrådets 

definition. Deras definition av matsvinn skiljer sig lite från myndigheternas då den blandar 

in människan: matsvinn är ”mat som framställs i syfte att ätas av människor, men som av 

olika anledningar inte äts” (Franke et al. 2013, 15). 

Matsvinn kan även definieras som det onödiga matavfallet (Naturvårdsverket 2014, 4), den 

ätliga delen av matavfallet eller som sådant matavfall som hade kunnat undvikas 

(Livsmedelsverket 2016, 11). Matsvinn skiljer sig således från den delen av matavfallet som 

är oundvikligt, vilket skapar uppdelningen av helheten matavfall i dikotomin matsvinn och 

oundvikligt matavfall. Den här uppdelningen av matavfall är vanligt förekommande i det 

material som har studerats (se Livsmedelsverket 2016, 12; Elander, Viklund & Sörme 2016, 

4 och Naturvårdsverket 2016b, 14). Med det språkliga bruket av ”onödigt” respektive 

”oundvikligt” tolkar jag det som att matsvinn har ett lägre värde än oundvikligt matavfall. 

Det är värre att kasta mat i onödan än sådant som vi oundvikligen måste kasta. Liksom 

Bacchi (2009, 7) uttrycker att det är en hierarki inbyggd i dikotomier, påstår jag att det finns 

även när det kommer till matsvinn och oundvikligt matavfall. Jag kommer i detta avsnitt 

redogöra för hur denna uppdelning också är en förenkling, och hur den får betydelse för 

problemframställningen. 
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Vad som anses tillhöra vilken del av dikotomin har en direkt påverkan på hur mycket 

matsvinn en sektor uppfattas generera. Det kan vid en första anblick verka uppenbart vad 

som är matsvinn och inte, men vid en närmare läsning är det tydligt att det inte är självklart. 

Bland annat uppges kulturella skillnader och vanor spela in i huruvida något uppfattas som 

matsvinn eller inte, vad som går att äta och förädla skiljer sig åt beroende på vem man frågar 

(Naturvårdsverket 2016b, 14f).  

SMED (Elander, Viklund & Sörme 2016, 10) uppger att det är svårt att jämföra deras siffror 

på mängd matavfall mellan olika år, eftersom tolkningar av vad som räknas till avfall har 

varierat mellan åren 2012 och 2014. I butiksledet är det här särskilt tydligt. SMED:s siffror 

från 2012 uppger att det kastas 70 000 ton matavfall i handelsledet, där 91% är matsvinn. 

Det gör att svinnet uppgår till 63 700 ton. Här är då både butiks- och grossistled inräknat 

(Naturvårdsverket 2014, 3, 6). Två år senare presenterar SMED att siffrorna för år 2014 i 

detaljhandeln (ej grossist för nu finns inte några sådana uppgifter) är 30 000 ton matavfall, 

varav 11 000 ton är matsvinn (Elander, Viklund & Sörme 2016, 4). Svinnet har alltså gått 

från att vara 63 700 ton till 11 000 ton på två år. Den stora skillnaden beror inte på att 

grossisterna inte räknas med i det senare, det ledet uppges nämligen stå för mycket små 

matavfallsmängder (Naturvårdsverket 2014, 6). Den stora skillnaden har troligtvis att göra 

med att definitionen av svinn och matavfall har varierat mellan åren. Vad som hos butiker, 

(och även restauranger och storkök) anses vara oundvikligt matavfall är tyvärr otydligt i 

SMED-rapporterna. Klart är däremot att de i den senaste rapporten anser att endast 1/3 av 

det som kastas hos butiker är svinn (se ovan, 11 000 av 30 000 ton), alltså något som hade 

kunnat ätas om det hade hanterats annorlunda. Vad det är som kastas av butiker i matväg – 

som alltså inte hade kunnat ätas om det hade hanterats annorlunda – är tyvärr inte 

presenterat.  

Det är tydligt i materialet att vad som är matsvinn också varierarar mellan olika led i 

livsmedelskedjan. I SMED:s senaste rapport presenteras primärproduktionen som består av 

jordbruk och fiske. I det ledet räknas mat som producerats för att konsumeras av människor 

men som av olika anledningar blir djurfoder eller rötas till biogas inte som avfall. Detta 

kallas istället sidoflöden, som från växtriket främst uppkommer vid bland annat utsortering 

av grönsaker och frukt på grund av utseende och defekter. Onödigt och oundvikligt 

matavfall, alltså den totala mängden matavfall, uppgår enligt dem till 98 000 ton per år för 

denna sektor. Sidoflöden står för en betydligt större del, det uppgår enligt SMED till 295 000 

ton (Elander, Viklund & Sörme 2016, 9). 
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Vad gäller hushåll delas matavfallet upp i oundvikligt och onödigt. Där finns inga så kallade 

sidoflöden – utan mat som sorteras i kompostpåsar och går till biogas klassas som avfall. 

Men det gör det inte när det blir biogas från jordbruket. Således är grönsaker och frukt som 

sorteras ut i primärproduktionen på grund av att de inte har rätt utseende, inget som klassas 

som avfall. Det går förvisso till någon form av nytta (biogas), men anses alltså inte vara 

avfall. Skulle det däremot ligga en brun banan i en kompostpåse hemma i ett hushåll hade 

den banan inte bara klassats som matavfall utan som onödigt matavfall – det vill säga 

matsvinn. Det gäller alltså även om den bananen blir biogas precis som de utsorterade 

frukter och grönsaker som sorteras bort i jordbruket.  

Sidoflödena i jordbruket uppskattas som sagt till 295 000 ton enligt SMED, och blir alltså 

bland annat djurfoder och biogas (Elander, Viklund & Sörme 2016, 9). Samtidigt bekräftar 

myndigheterna att det är 10 gånger mer effektivt att förebygga matavfall framför att 

omvandla det som biogas (Naturvårdsverket 2016b, 11). Det överensstämmer med den bild 

som Mourad (2016, 461f) ger över olika sätt att komma åt problemet med matsvinn. Att 

återvinna matsvinn genom föda till djur eller energiutvinning är inget som förhindrar att 

svinnet uppstår från början. Däremot är det en vanligt förekommande åtgärd enligt Mourad, 

som också bidrar till att förbise mer långsiktiga lösningar på matsvinnsproblemet. 

Jordbruksverket presenterar på sin hemsida (Jordbruksverket 2017), att 400 000 ton växter 

och djur som var menat att konsumeras av människor inte blir det (de använder förmodligen 

SMED:s sammanslagna siffror av matavfall och sidoflöden). Om definitionen av matsvinn 

hade varit den som det nordiska ministerrådet använder sig av (mat som skulle ha ätits av 

människan men inte gör det), hade enligt min mening utsorterade frukter och grönsaker, 

både från hushåll och jordbruk, klassats som matsvinn. Liksom Bacchi (2009, 13) menar att 

dikotomier förenklar en komplexitet är också särskiljning av matsvinn från oundvikligt 

matavfall uppenbar komplex och varierande. 

6.3.3.1 Vad har definitionen av matsvinn för inverkan på problemframställningen? 

Vad bidrar då en otydlig och varierande definition av matsvinn och matavfall till? Definition 

hör nära ihop med statistiken på matsvinn, genom att vissa typer av avfall exkluderas i 

beräkningen och vissa inkluderas. Att presentera dessa siffror gör att vi får en förenklad bild 

av verkligheten när vi kollar på materialet från myndigheterna. Det förstärks ytterligare när 

myndigheterna uppger att bristen på statistik över matsvinn är ett stort problem 

(Livsmedelsverket 2016, 51). Materialet som ska ge en överblick över matsvinnsområdet 

och redovisa regeringsuppdraget (powerpointpresentationen och slutrapporten), är trots sin 
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omfattning otydliga med den här variationen på definition av matsvinn. Det är istället något 

som jag upptäckt genom studier av SMED:s material över tid, vars siffror myndigheterna 

använder sig av. Statistiken och definitionerna gör att bara en del av verkligheten berättas i 

slutprodukten av regeringsuppdraget, vissa delar har exkluderats. Myndigheterna blir 

således aktiva i skapandet av problemet med matsvinn. När siffror på matsvinn presenteras, 

som det ofta görs inledande i sådana här typer av rapporter, innebär det en förenkling av 

flera faktorer - precis som Bacchi (2009, xii) menar är vanligt förekommande när ett 

problem lyfts fram och presenteras. 

6.4 Q3 - Hur har problemframställningen kommit till? 

Återkommande i analysarbetet har jag stött på tvetydiga statistiska framställningar. Jag 

kommer i detta avsnitt först redogöra för statistiska skillnader, data som saknas och vilken 

statistik som presenteras och hur. Liksom Bacchi (2009, 11) menar att statistik skapar 

kunskap av en viss typ, kommer jag sedan reflektera över vad just denna statistiska 

framställning har för betydelse för kunskap om matsvinn. Till sist kommer en kort 

redogörelse av vilka som presenterat statistiken, och därmed har ett visst inflytande. 

6.4.1 Vilka siffror presenteras? 

Hushållen är den del av livsmedelkedjan som bidrar till mest mängd matsvinn. Det är 

återkommande i många rapporter och mätningar, även när siffrorna över mängden matsvinn 

varierar över år hos de enskilda sektorerna (Elander, Viklund och Sörme 2016, 4; 

Naturvårdsverket 2014, 3). I powerpointpresentationen presenteras en illustration över 

matsvinn i olika delar av livsmedelskedjan. Det är en bild av soptunnor som är olika mycket 

fyllda beroende på hur mycket matsvinn sektorn kastar. Tillhörande text uppger att ”bilden 

av soptunnorna visar att hushållen slänger mest i relation till de andra sektorerna i 

livsmedelskedjan.” (Naturvårdsverket 2016b, 14). Bilden visar däremot inga siffror från 

varken grossist, livsmedelsindustrin eller primärproduktionen. Den illustrerar att hushållen 

kastar 45 kg matsvinn/per person och år, medan restaurang kastar 2 kg och storkök och 

handel 1 kg vardera (Naturvårdsverket 2016b, 14). Skillnaden är uppenbar stor, dock finns 

det vissa invändningar att rikta mot framställningen. Primärproduktionen eller jordbruket är 

inte med på bilden, trots att en siffra för jordbruket presenteras längre ner i 

powerpointpresentationen. Den säger att det årligen är 300 000 ton växter och djur som var 

planerat att bli livsmedel som aldrig lämnar gårdarna (Naturvårdsverket 2016b, 21). Om 

denna siffra skulle räknas till svinn och om till per capita skulle det bli ca 31 kg/person och 

år. Det skulle alltså framställa matsvinnet, och således hushållen, på ett annat sätt i bilden 
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på soptunnorna än när hushållen bara jämförs med restaurang, storkök och 

livsmedelsbutiker. En invändning kan alltså vara att bildtexten som återges ovan bör vara 

formulerad: ’bilden av soptunnorna visar att hushållen slänger mest i relation till några av 

de andra sektorerna i livsmedelskedjan’. 

Förutom att inte alla led presenteras i illustrationen så har mätningar i hushållen omfattat en 

större bredd avfall. I siffrorna för hushållen har den mat och dryck som hälls ut i avloppet 

inkluderats. Innan 2014 fanns inga studier på hur mycket mat och dryck som hälls ut i 

avloppen i något led av kedjan. 2014 presenterade SMED en rapport på dessa mängder hos 

hushållen (Sörme, Johansson & Stare 2014, 5). Mer än hälften av matsvinnet hos hushåll är 

sådant som hälls ut i avloppet, 26kg av 45kg för att vara exakt (Naturvårdsverket 2016b, 

17). Däremot finns inga sådana beräkningar från restaurang, storkök eller butik, utan SMED 

fick i uppdrag att mäta just hushållens mängder (Sörme, Johansson & Stare 2014, 4, 11). 

Att då jämföra hushållens siffror med de sektorerna, som de gör med illustrationen av 

soptunnor, anser jag är missvisande. Troligtvis har även restauranger och storkök mat och 

dryck som hälls ut i avloppet. Slutrapporten uppger också att mätningarna av avfallet i 

avloppen hos hushållen har bidragit till att uppgifterna över mängden matsvinn blivit mer 

korrekta (Livsmedelsverket 2016, 22). 

Siffran på 1kg matsvinn/person och år som illustreras för handeln i bilden på soptunnorna 

är från SMED:s senaste rapport, den som uppger att 11 000 ton matsvinn uppkommit i 

handeln år 2014. Som diskuterades under rubriken Definitionen av matsvinn skiljer sig åt är 

variationen på mängd matsvinn stor mellan år och rapporter. År 2012 låg svinnet enligt 

SMED på 63 700 ton, och slutrapporten uppger att matsvinnet hos handeln uppgår till 

21 000 ton år 2014 (Livsmedelsverket 2016, 12). Det finns fler varierande siffror på svinnet 

i butik. SLU fick i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram en studie om svinnreducerande 

åtgärder i butik, en studie som finansierades med medel från regeringsuppdraget. I resultatet 

från studien bekräftar författarna hur variationen på hur mycket svinn som uppkommer i 

dagligvaruhandeln varierar mellan studier. Bland annat lyfter de fram ett forskningsprojekt 

som uttrycker att svinnet kan ligga på 125 000 ton för svenska butiker (Eriksson & Strid 

2013, 4, 8). 

Det tycks således vara osäkra siffror över mängden svinn även från handeln, något som 

också har påpekats på andra ställen. Under regeringsuppdraget gjordes en aktörs-

undersökning genom djupintervjuer med respondenter från produktion, butik, storkök, 

kommuner, intresseorganisationer och ideella organisationer. Resultatet från undersök-
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ningen presenteras i slutrapporten och där menar respondenterna bland annat att mycket 

svinn från livsmedelsbutiker är dolt (Livsmedelsverket 2016, 41ff). Oavsett har det en stor 

betydelse vilka av siffrorna som de väljer att ta fram i illustrationer och tabeller. Om svinnet 

är 91% av 70 000 ton skulle siffran per person år öka från 1kg, som står i nuvarande 

illustration i powerpointpresentationen (Naturvårdsverket 2016b, 14), till 7kg. Skulle 

svinnet istället vara det som nämndes i stycket ovan, 125 000 ton, skulle det öka till 12,7 kg 

per person och år. 

Liksom i powerpointpresentationen saknas vissa sektorer i livsmedelskedjan i de tabeller 

som presenteras i slutrapporten (Livsmedelsverket 2016, 12). Som nämnt tidigare så uppger 

myndigheterna att det saknas data och att den som finns behöver säkerställas på flera sätt, 

däremot verkar vissa data vara så pass tillförlitliga att de kan använda dem i tabeller (så som 

för hushåll, handel, restaurang och storkök). Trots att siffrorna för livsmedelsindustrin inte 

presenteras i tabellen i slutrapporten så uppger de siffror från den sektorn längre fram i 

samma rapport. Där har de presenterat SIK:s (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) siffror 

på matsvinn från livsmedelsindustrin som uppgår till 224 000 ton per år (Livsmedelsverket 

2016, 21). Skulle denna siffra presenteras i powerpointpresentationen skulle det motsvara 

26kg/person och år. Hushållen skulle fortfarande vara störst – men inte lika märkbart som 

när de bara jämförs med de nuvarande sektorerna. 

Apropå industrin är det en sektor som har väldigt stor variation på mängd svinn beroende 

på vilken rapport man studerar. Enligt den senaste SMED-rapporten, med siffror över 2014 

års matsvinn, uppges industrins matavfall uppgå till 75 000 ton. Hur mycket av detta som 

är svinn är okänt. Siffrorna från 2012 säger att avfallet från industrin är på 171 000 ton, men 

myndigheterna uppger att det är svårt att jämföra dessa siffror eftersom att tolkningar och 

definitioner av vad som räknas som matavfall har varierat mellan åren (Elander, Viklund 

och Sörme 2016, 10). Som nämnt ovan har SIK en tredje siffra på mängden matsvinn hos 

industrin (224 000 ton). Det mest märkliga är att i rapporten med SMED:s siffror från 2012 

uppges det onödiga matavfallet (alltså svinn) för industrin vara 171 000 ton, och att den 

totala mängden matavfall är, inklusive oundvikligt matavfall, 642 000 ton. Det som är 

uppseendeväckande är att siffran 171 000 ton i tabellen i samma rapport anges som 

matavfall, och att hur stor andel av detta som är svinn markeras med ett streck – som att det 

inte fanns några uppgifter om detta. Brödtexten säger alltså det ena (matsvinn), och tabellen 

det andra (matavfall) om samma siffra (171 000 ton) (Naturvårdsverket 2014, 3). Detta blir 

ytterligare problematiskt då siffran 171 000 ton har följt med till SMED:s nästa rapport, som 
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nämndes i början av det här stycket (2014-års svinn). Där uppges det vara matavfall och inte 

bara svinn. Siffrorna för matavfall från industrin har således varierat mellan 75 000 ton och 

642 000 ton, liksom siffrorna för sektorns svinn har varierat mellan att vara okänt, till att 

vara 171 000 ton och 224 000 ton. Vilken av dessa siffror för industrin som används, om de 

överhuvudtaget tas med, kommer i en tabell jämfört med andra sektorer ha en stor betydelse. 

Om siffran på att matavfallet från industrin är 642 000 ton, närmar den sig hushållens siffra 

på 720 000 ton – jämfört med vad texten ”Data ej tillgänglig ännu” ger för intryck. Att 

fokusera på att ta fram tillförlitliga data är uppenbarligen viktigt, men kanske än mer viktigt 

att ta ett första steg och vara tydlig och överens om vad som är svinn och vad som är 

matavfall.  

Tyvärr är inte SMED-rapporterna tydliga med hur mätmetoderna, och definitionerna, skiljer 

sig åt över tid. Med den här stora variationen på siffror blir jag som läsare förvirrad - och 

fundersam över vad som klassas som svinn och vad som inte gör det. För att ta reda på det 

krävs en djupdykning i SMED:s rapporter och undersökningar, något som det inte funnits 

utrymme för i den här studien.  

6.4.2 Vad får statistiken för betydelse i problemframställningen? 

I diskussionen ovan har jag redogjort för en del förvirrande presentationer över hur mycket 

svinnet, och även matavfallet, är i olika sektorer. Troligtvis beror variationen på att det är 

ofullständiga datauppgifter, där mätmetoderna ser olika ut över tid och varierar beroende på 

vem som tagit fram dem. Även en variation i definitionen av matsvinn är bidragande till 

skiftande siffror. Att i tabeller, diagram och illustrationer ändå presentera siffror, och 

jämföra dessa mellan sektorer, kan ifrågasättas eftersom mätningarna innehåller olika stora 

andelar av avfallet. Dels eftersom vad som anses vara avfall varierar mellan olika sektorer, 

men också för att det som hälls ut i avloppen inkluderas i siffrorna för hushållen. Att 

dessutom inte tydligt ange i anknytning till figurerna att (vissa av) siffrorna är osäkra blir 

ytterligare problematiskt. Liksom Bacchi (2009, 11) uppmanar ställer jag mig frågande till 

varför myndigheterna väljer att i powerpointpresentationen ta med de lägsta siffrorna för 

sektorn butik (1kg/person och år) som har figurerat, liksom varför de utesluter industrin och 

primärproduktion i tabeller och illustrationer trots att det finns uppskattningar på svinnet i 

dessa led – som dessutom omnämns i andra avsnitt av materialet. Jag instämmer med Bacchi 

(2009, 11) om att statistik skapar en viss typ av kunskap. Sättet som hushållen framstår som 

en avsevärd större ”svinnare” än andra sektorer gör att den som betraktar illustrationerna 

(och texten) får en särskild förståelse för, i det här fallet, mängden matsvinn hos de olika 
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sektorerna. Förståelsen eller kunskapen är, som tidigare diskuterats i teorikapitlet (s 12-13), 

konstruerad – men uppfattas ofta som en sanning av betraktaren. Att illustrera hushållen 

som en avsevärd större ”svinnare” än de andra leden stämmer överens med bilden av att det 

är hos hushållen problemet ligger, och att det är de som behöver ändra sitt beteende. 

Illustrationerna och presentationerna av matsvinn konstituerar alltså problemet om att det 

främst är hushållen som behöver ändra på sig.  

6.4.3 Vilka har inflytande? 

Eftersom SMED hade fått i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram statistik på matsvinn 

(Naturvårdsverket 206b, 14), är det också de som experter som fått ett särskilt inflytande på 

vad som presenteras i slutrapporten som överlämnades till regeringen. SMED:s definitioner 

av matsvinn, och deras siffror, får således en inverkan på politikernas uppfattning av 

matsvinn. Det kommer troligtvis påverka deras bild av att det mesta avfallet och svinnet 

finns i sista ledet i kedjan. Det uttalanden som SMED gör om matsvinn kan etableras som 

sanningar, de har inflytande på den kunskap som styrningen i sin tur kommer grunda sig på. 

Precis som Bacchi (2009, 26) kopplar kunskap med styrning har de som har inflytande över 

den statistiska framställningen en betydande roll i frågan om matsvinnsproblematiken.  

6.5 Q4 - Vad problematiseras inte? 

Innehållet i materialet som har studerats sätter enligt min mening gränser för hur långt vi 

kan tänka om problemet med matsvinn, bland annat när det gäller kostnaden för hushållen. 

Myndigheterna nämner på ett ställe i slutrapporten att det finns få ekonomiska incitament 

för konsumenter att ta vara på rester (Livsmedelsverket 2016, 41f), men det problematiseras 

inte i någon större utsträckning. Av de 45kg matsvinn som kastas hos hushållen varje år är 

26kg mat och dryck som hälls ut i avloppet (Naturvårdsverket 2016b, 17). Av dessa 26kg 

är 10kg kaffe och te (Elander, Viklund & Sörme 2016, 16). Förutom att kaffe och te till 

största del består av vatten, så problematiseras inte faktumet att kaffe och te är billigt för oss 

att kasta. Vilken typ av livsmedel som de olika delarna av kedjan kastar problematiseras 

inte heller. Bland annat är kött det livsmedel som står för den största avfallsmängden hos 

livsmedelsbutiker (ca 35%) (Livsmedelsverket 2016, 12f). Ur ett miljöperspektiv, som 

matsvinn oftast ter sig betraktas ifrån, bör det vara relevant att titta på eftersom olika 

livsmedel har olika stor klimatpåverkan. 

Apropå ekonomiska incitament uttrycker myndigheterna att låga marknadspriser är en av 

anledningarna till att det uppstår mycket svinn i jordbruket. De menar att vi bör bli bättre 

på att använda överproduktionen som uppstår (Naturvårdsverket 2016b, 21). Problemet 
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med att vi producerar mer frukt och grönt än vad vi gör av med är inte något som diskuteras, 

mer än att det nämns att överproduktionen kan minska med bättre produktionsplanering 

(Naturvårdsverket 2016b, 23). Dessutom, vad skulle hända om hushållen blev avsevärt 

mycket bättre på att ta vara på sitt svinn? Den direkta följden skulle förmodligen vara att de 

handlade mindre, och att efterfrågan skulle sjunka. Om man tar en titt i Livsmedelsstrategin 

som nämndes i inledande delen av den här studien (s 9) går det att läsa att det huvudsakliga 

syftet med strategin är att öka produktionen och konkurrenskraften i svenska livsmedels-

kedjan (Regeringen 2017a). Att öka produktionen samtidigt som efterfrågan minskar är nog 

ytterligare en problematik att fundera över.  

På samma sätt som att de inte problematiserar var kraven på frukt och grönt kommer ifrån, 

som diskuterades på s 26, problematiseras inte heller anledningen till att konsumenter köper 

mer mat än de behöver. I materialet beskrivs det som att konsumenter köper mer på grund 

av lockerbjudanden (Naturvårdsverket 2016, 40).  Samtidigt är tipsen som riktas till hushåll 

och konsumenter att de ska planera sina köp och inte köpa mer än vad de behöver. Det är 

enskilda individer som ska motstå frestelsen att köpa mer mat än de behöver. Myndigheterna 

nämner att priskampanjer på frukt och grönt har en betydande påverkan på matsvinnet i 

butik (Naturvårdsverket 2016b, 31), men det sker ingen problematisering av vilken 

påverkan dessa kampanjer har på svinnet som bildas i hushållen. Det kan vara ett tecken på 

en förenkling, något som Bacchi (2009, xii) menar är en självklarhet när ett problem 

presenteras. Problem är komplexa, flera faktorer spelar in och i en problemframställning är 

det bara en del av verkligheten som presenteras. Vissa faktorer inkluderas i 

problemframställningen, och vissa exkluderas. I det här fallet är det tydligt att det är enskilda 

hushåll som ska se till att inte köpa mer mat än de gör av med, trots påtryckningar från 

butiker. Det kan också kopplas till att konsumenterna är de som anses driva svinnet, även 

när det handlar om svinnet hos andra delar av kedjan. Konsumenter blir således skyldiga till 

svinnet i andra led av kedjan, men vem som är drivande i konsumenternas svinn – vad som 

gör att hushållen faktiskt köper mer mat än vad de behöver – problematiseras inte i samma 

utsträckning. 

6.6 Sammanfattning av analysen 

Genom redovisningen av regeringsuppdraget presenterar Livsmedelsverket, Naturvårds-

verket och Jordbruksverket några huvudsakliga problem med matsvinn. Det handlar om att 

det är svårt att mäta matsvinn och att avsaknaden av statistik försvårar möjligheten att hitta 

svinnförebyggande åtgärder. De mätningar som finns visar dock på att det är hushållen som 
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står för den största mängden matsvinn av alla led i livsmedelskedjan. Bristen på kunskap 

om mat – hur produkter ska tas tillvara och vilken betydelse estetiska krav har på smak – är 

en orsak till att matsvinn uppstår. Det görs tydligt att särskilt hushållen och konsumenterna 

behöver informeras om matsvinnet och dess miljöpåverkan så att de får incitament att ändra 

sitt beteende. Beteenden och vanor har nämligen en stor betydelse för matsvinns-

problematiken. Det gäller framförallt hushållens och konsumenternas beteenden i hemmet 

och affären - de behöver bli bättre på att äta upp maten i tid och att inte köpa mer mat än 

vad de behöver. De bör också sänka sina krav på hur frukt och grönsaker ser ut. 

I materialet görs vissa antaganden som underbygger problemframställningen som 

presenteras ovan. Hushållen antas vara bekväma, de tar inte vara på rester och kastar mat 

utan att tänka på det. Det antas också vara konsumenter som är de som har byggt upp de 

kvalitetskrav som råder, och att det är dem som styr över valen som görs i butik. De här 

kvalitetskraven driver dessutom på svinnet i hela kedjan. Var dessa krav har sitt ursprung 

är inget som diskuteras vidare i materialet.  

Det finns en variation i vad som definieras som svinn, det varierar mellan år men också 

mellan olika sektorer. Att presentera matavfall i uppdelningen mellan onödigt matavfall 

(matsvinn) och oundvikligt matavfall har i studien visat sig vara en förenkling. Det finns 

också vissa motsägelser i de här två benämningarna, exempelvis räknas en utsorterad frukt 

som svinn hos hushållen, men betraktas inte ens som avfall hos jordbruket – trots att båda 

blir biogas. Att vad som anses vara svinn varierar på det här sättet underbygger enligt min 

mening framställningen av att det är hos hushållen mest svinn uppkommer.  

Den statistik som presenteras i materialet visar att hushållen är den del av kedjan som kastar 

mest. Förutom att vissa saker klassas som svinn hos hushållen men inte i andra led, 

innefattar siffrorna för hushåll det avfall som hälls ut i avloppet. Det är däremot inte 

beräknat i något annat led av kedjan, men ändå jämför de dessa siffror med andra sektorer. 

Förmodligen har konstaterandet att hushållen kastar mest bidragit till att ytterligare 

mätningar har gjorts på just hushåll.  

Att myndigheterna presenterar siffror och statistik, trots att de uppger att statistiken behöver 

bli bättre säkerställd, är problematiskt. Ibland redovisas inte alla leden i livsmedelskedjan, 

men hushållen är alltid med. Genom stöd från Bacchi (2009, 11) konstaterar jag att 

presentationen av statistik på det sätt som görs av myndigheterna skapar en viss typ av 

kunskap om matsvinn – som också underbygger hushållen som en avsevärt större ”svinnare” 
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än andra i kedjan, och som den aktör som främst måste ändra sitt beteende. Om tabeller och 

illustrationer hade presenterats annorlunda, och då särskilt varit tydliga med att det saknas 

tillförlitliga mätningar inom vissa delar av kedjan, hade framställningen av matsvinns-

problemet sett annorlunda ut. Då hade inte heller rollen som individer får i materialet varit 

lika motiverade som det framgår som nu. 

Att hushållen är det led som kastar mest kan ha bidragit till att ett stort fokus i materialet är 

på den delen av kedjan. Många förslag riktar sig till hushållen, och det är också genom 

diskursen tydligt att det är deras beteenden och krav som ska ändras. Till följd av att 

konsumenter uppmanas att ändra sitt beteende genom att bland annat köpa varor med kort 

datum, och motstå lockerbjudanden i affären, tilldelas de ett typ av ansvar för 

matsvinnsproblemet. De har dessutom en möjlighet att minska svinnet i butik genom att 

välja varor som är defekta eller har kort datum. 

Den kunskap som produceras tack vare bilder, text och siffror påverkar hur matsvinn som 

problem betraktas. Genom definitionen och statistiken om matsvinn, tillsammans med den 

roll som tillskrivs hushåll och konsumenter, blir problemet endogent skapat inom materialet 

- och regeringsuppdraget. Precis som Bacchi (2009, 3) menar att problemet beror på 

kontexten. Det bidrar i sin tur till en förenklad bild av matsvinnsproblematiken, och 

begränsar sättet att tänka om matsvinn. Det som inte problematiseras i materialet är bland 

annat vad det är som bidragit till att kraven från konsumenter ser ut som de gör, och varför 

de köper mer mat än vad de gör av med. Myndigheterna diskuterar inte heller vilken typ av 

produkter som kastas. Olika typer av livsmedel har olika stor miljöpåverkan och vilka 

produkter som kastas, och var, bör således vara angeläget att studera. De berör heller inte 

frågan om hur en ökad produktion ska gå ihop med att efterfrågan från hushåll sjunker – 

som troligtvis kommer hända om de blir bättre på att ta vara på mat och kastar den i mindre 

utsträckning.  
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7. Avslutning 

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket framställer problemet med 

matsvinn som att det till stor del handlar om invanda beteenden, och då särskilt hos 

konsumenter och hushåll. I och med antaganden om att de estetiska kraven på produkter 

kommer från konsumenter, och att de själva styr över de val som görs, tillskrivs 

konsumenterna en särskild roll i möjligheten att minska matsvinnet. Individer har potential 

att minska sitt eget och hela kedjans svinn genom att sänka kraven och välja andra 

produkter. De kan också i hushållen bli bättre på att ta till vara på mat och se till att äta upp 

maten i tid.  

Genom den statistiska framställning som sker, och de variationer av vad som klassas som 

matsvinn i olika led av kedjan, underbyggs framställningen av att matsvinn till stor del 

handlar om hushållen och deras beteenden. Det förstärks ytterligare genom ordval och de 

roller som tillskrivs hushåll och konsumenter. Om vi, likt Bacchi uppmanar (se s 18 i den 

här studien) försöker se bortom det för givet tagna att konsumenter är de som faktiskt väljer 

vad de köper i affären, och själva styr hur mycket de köper, kan vi istället försöka leta efter 

de anledningarna till varför konsumenter handlar mer än vad de behöver, och varifrån de 

estetiska kraven ursprungligen kommer ifrån. Sådana reflektioner görs inte i materialet som 

har studerats. 

De i studien framkomna resultaten tyder på att de svenska myndigheterna (Livsmedels-

verket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket) betraktar matsvinn som en fråga om 

individers kunskaper och ageranden. Myndigheterna har ett fokus riktat mot sista ledet i 

livsmedelskedjan, även om de berör och diskuterar hela kedjan. Det speglar vad flera 

forskare menar är vanligt förekommande när det handlar om politiska åtgärder gällande 

matsvinn (se s 10-11 i den här studien). Därtill har myndigheterna begränsat sättet att 

betrakta anledningarna till matsvinnets uppkomst, och utestängt vissa problem knutet till 

matsvinn. Exempelvis diskuteras inte olika livsmedelsprodukters miljöpåverkan, eller vad 

ett minskat matsvinn hos hushållen skulle innebära för efterfrågan på mat. 

I första hand är det här slutsatser som kan dras om det material som har undersökts i studien, 

det vill säga slutrapporten för regeringsuppdraget på matsvinn, den övergripande 

powerpointpresentation om åtgärder för att minska svinnet i kedjan, samt webbsidan Minska 

ditt matsvinn som riktas mot konsumenter. Det kan också betraktas som en slutsats om det 

regeringsuppdrag som materialet är ett resultat utav. Även om uppdraget resulterade i 
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betydligt fler rapporter och informationsmaterial så är det material som har studerats i denna 

studie av en sammanfattande karaktär, och bör därmed spegla en sammanfattande bild av 

resultatet av regeringsuppdraget. Eftersom Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och 

Jordbruksverket står bakom det material som har studerats så kan en vidare slutsats vara att 

det här är den uppfattning om matsvinnsproblemet som dessa myndigheter har. De här tre 

myndigheterna anses ha hög trovärdighet vad gäller miljöfrågor, och uppfattas som kunniga 

vad gäller matsvinnsområdet (Livsmedelsverket 2016, 41). Det gör det troligt att även 

svensk politik på området matsvinn kommer bygga på deras problemframställning, något 

som motiveras ytterligare i och med att de fick just ett regeringsuppdrag att ta fram förslag 

på åtgärder för att minska matsvinnet. 

Som diskuterades under avsnittet Reflexivitet kan den förförståelse som jag som författare 

haft ha en inverkan på studiens resultat. I och med att jag bär på en viss kritik gentemot hur 

ansvar i komplexa och strukturella problem ofta hamnar på individer, kan det ha bidragit till 

att jag särskilt uppmärksammat det i den problemframställning som myndigheterna har 

presenterat. Den slutsats jag drar är en version av flera möjliga, men genom att stödja mina 

resonemang på andra forskare, och att med hjälp av Bacchis argumentation lyfta fram hur 

exempelvis statistiken som presenteras skapar en viss typ av förståelse för matsvinn, anser 

jag ändå att de resultat jag kommit fram till är trovärdiga.  

Under studien av slutrapporten och powerpointpresentationen, som båda har en 

sammanfattande karaktär, har jag i stunder under analysen önskat att jag kunnat gå djupare 

inom vissa områden. Att närmare studera hur exempelvis definitionen av matsvinn ser ut i 

studier av butik- och grossistled hade möjliggjort en djupare förståelse för hur siffrorna på 

svinnet från detta led kunnat variera så mycket över tid. Det hade varit intressant att i en 

annan studie mer ingående studera varför siffrorna på de olika sektorerna skiljer sig åt. Att 

redogöra för de olika sätten att definiera svinn och de olika kartläggningarnas mätmetoder 

hade kunnat bidra till en vidare diskussion kring vad som anses vara svinn. En metod hade 

kunnat vara att analysera alla rapporter och kartläggningar som har gjorts på matsvinn i 

Sverige. En sådan studie skulle också ha möjlighet att reflektera över vilka som framtagit 

dessa kartläggningar, och vilka som därmed har inflytande i framställningen av 

matsvinnsproblemet. Det skulle vara bidragande till en förståelse av vilka maktrelationerna 

som påverkar problemframställningen, det vill säga fördjupa Bacchis tredje fråga How has 

this representation of the problem come about?.  
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