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Sammanfattning 
Bakgrund Hushållen står idag för den största mängden matsvinn och andelen 
livsmedelsinköp online ökar för varje år. En stor del av konsumenternas livsmedelsinköp 
online är matkassar bestående av färdiga middagslösningar med recept och tillhörande 
livsmedel. Konceptet är effektivt då konsumenten kan ägna tid åt annat än planering av 
veckans middagar, men hur effektivt det är i ett matsvinns-perspektiv är dock outforskat. 
Syfte Syftet med studien var att undersöka matsvinn hos konsumenter som handlade eller 
har handlat färdigplanerade matkassar online. Om det uppstod matsvinn, vilka livsmedel 
slängdes och vilka orsaker låg bakom detta?  
Metod Kvantitativ metod tillämpades där data samlades in med hjälp av en webbenkät 
som distribuerades via en ICA-butik i Umeå till deras kunder som handlade eller har 
handlat matkassar online, samt genom Facebook och olika forum på internet.  
Resultat Totalt besvarade 126 personer enkäten och majoriteten av deltagarna slängde 
livsmedel vid var femte recept eller färre gånger och vegetabilier slängdes i störst 
utsträckning. De som köpte Familjekassen visade sig orsaka matsvinn mer frekvent 
(p=0,025), samt mer färsk fisk/kött (p=0,032) och vegetariska produkter (p=0,032) än de 
som köpte övriga matkassar. Svaren visade stor variation på frågan om respondenten 
ansåg sig orsaka mer matsvinn vid köp av färdiga matkassar till skillnad från om de 
handlade i fysisk butik. 
Slutsats Majoriteten av respondenterna i denna studie orsakade små mängder matsvinn 
vid köp av färdiga matkassar och orsakerna till svinn visade sig vara många och 
varierande. Att recepten inte var tilltalande nog och att maten inte smakade bra var två 
vanliga orsaker till matsvinn vilket kunde tolkas som att matkassarna inte var optimerade 
ur ett matsvinnsperspektiv. Att handla Familjekassen visade sig vara signifikativt med 
ökat matsvinn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Abstract 
Background Households produce the biggest amount of food waste and the amount of 
groceries being bought online increases by every year. A big part of these purchases are 
pre-planned grocery bags with recipes and associated ingredients, which is an effective 
concept based on a time-saving perspective. This area was largely unexplored and it is not 
known how effective it is through a food waste-perspective.  
Objective The aim with this study was to examine food waste among consumers who 
bought pre-planned grocery bags online. If there was any food waste, which groceries 
were thrown and by what reasons? 
Method A quantitative method has been used where data was collected through an online 
survey. It was distributed by an ICA-store in Umeå to their customers who bought pre-
planned grocery bags, but also on Facebook and different forums on the internet. 
Results A total of 126 respondents participated in the survey and the majority discarded 
food by every fifth or fewer times and vegetables was discarded the most. Those who 
bought Family bag were shown to cause food waste more frequently (p=0,025), more 
fish/meat (p=0,032) and vegetarian products (p=0,032) than those who bought other 
grocery bags. The results showed large variation regarding the question if the respondents 
perceived wasting more food when purchasing pre-planned grocery bags online, compared 
to when they bought groceries in a physical store. 
Conclusion The majority of the respondents in this study caused a small amount of food 
waste when purchasing pre-planned grocery bags and the reasons to food waste were 
shown to be many with great variation. Two common reasons to food waste were that the 
recipes weren’t appealing and food didn’t taste good enough. This can be interpreted that 
the grocery bags weren’t optimized in a food waste perspective. To purchase Family bag 
were shown to be significative with increased food waste. 
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1 Bakgrund 
Världen står idag inför många globala problem och ett av dessa är matsvinn som 
förekommer genom hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Enligt Livsmedelsverkets 
slutrapport beräknas cirka en tredjedel av all mat som produceras globalt gå till spillo (1). 
Enligt handlingsplanen Agenda 2030, på uppdrag av FN är ett delmål att halvera det 
globala matsvinnet per person i butiks- och konsumentledet tills år 2030 (2). 
 
I Sverige står hushållen för den absolut största mängden matavfall (1). År 2014 slängdes 
720 000 ton matavfall, vilket var en minskning med 6% från 2012. Detta exkluderat det 
avfall som hälls ner i avloppen, vilket beräknades år 2014 uppgå till 224 000 ton. Av den 
totala mängd matavfall består 30% av så kallat matsvinn. Matavfall består av all mat som 
slängs, inkluderat oundvikligt matavfall som exempelvis skal och ben som blir över vid 
tillagning och produktion. Det inkluderar även vätska som försvinner under själva 
förädlingsprocessen. Matsvinn däremot, definieras som den onödiga delen av matavfall 
och består av livsmedel som går att förtära. Tidigare forskning där hushållen fått 
dokumentera sitt matsvinn visar att otillagade livsmedel slängs i större kvantiteter än 
tillagad mat och att frukt, grönsaker och mejeriprodukter är de livsmedel som slängs mest 
(3-5). En av dessa studier visade även att tillagad mat slängdes mer frekvent än otillagade 
livsmedel (3). Orsakerna till matsvinn enligt dessa tre studier var att livsmedlet hade 
möglat, passerat bäst före-datum eller att matresterna inte hann ätas upp. Orsaker till 
matsvinn är många och varierande (6) och exempel som beskrivs i litteraturen är osäkerhet 
hos konsumenten att avgöra om maten är ätbar, dålig planering av livsmedelsinköp, 
kvarlämnade matrester, att maten inte smakar bra, bortglömda livsmedel i kyl och frys 
samt överproduktion av mat som sedan slängs (6-8). Studier har också visat att personer 
som ansåg sig vara sämre på att tillaga och planera måltider slänger mer mat (8-9). 
Tidigare forskning visar att hushåll som består av färre personer orsakar mer matsvinn per 
person än hushåll med fler personer (3-4, 7, 10). Även hushåll med högre inkomst visar 
sig orsaka mer matsvinn (7, 11), samt att yngre personer slänger mer än äldre (4, 7, 12).  
Vidare har en litteraturstudie visat att familjer som lever en upptagen livsstil upplever det 
svårt att hinna planera och tillaga måltider, vilket leder till ökat matsvinn (6).  
 
Matsvinn i relation till livsmedelsköp online är ett relativt outforskat ämne. En 
experimentell studie genomförd i USA har visat att personer som handlade mat online 
slängde mer mat än de som handlade i fysisk livsmedelsbutik (13). Orsakerna till detta var 
att kunderna lade mer fokus och energi på vad de köper i en fysisk livsmedelsbutik till 
skillnad från då de handlar online. Enligt Svensk digital handel har livsmedelshandel 
online ökat kraftigt de senaste åren med flera aktörer som konkurrerar på marknaden (14). 
Enligt rapporten är anledningarna till varför konsumenterna väljer att handla mat över 
internet främst för att få den hemlevererad och slippa besöka en livsmedelsbutik. De flesta 
företag som säljer livsmedel online erbjuder både färdiga middagslösningar och självplock 
av varor. Vid köp av matkassar med färdigplanerade middagar får kunden recept med 
tillhörande livsmedel för vanligtvis tre, fyra eller fem dagar. Tanken bakom konceptet är 
att det ska vara smidigt och effektivt då kunden kan ägna tid till annat än att leta varor i 
butik och planera veckans middagar. Hur effektivt konceptet är i förhållande till matsvinn 
är däremot outforskat. Två av företagen som erbjuder färdiga matkassar skriver på sina 
hemsidor att färdiga matkassar kan bidra till minskat matsvinn (15, 16). Den vetenskaplig 
forskning som styrker dessa påståenden är att barnfamiljer har visat sig orsaka matsvinn 
på grund av upplevd svårighet med planering (6), vilket färdigplanerade matkassar kan 
lösa. Vid en litteratursökning kring ämnet kunde författarna inte hitta någon vetenskaplig 
studie som undersökt hushållens matsvinn i samband med köp av färdiga matkassar, vilket 
gör fenomenet extra intressant att studera. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka matsvinn hos konsumenter till färdiga matkassar 
online. Följande frågeställningar avsågs att undersökas: 
 

• Uppstod något matsvinn hos dessa konsumenter i samband med köp av färdiga 
matkassar? I sådana fall, vilka livsmedel slängdes mest, och vad var orsakerna till 
detta? 

• Fanns någon skillnad i matsvinn hos respondenterna utifrån beskrivande variabler 
såsom ålder, antal ätande personer i hushållet, total månadsinkomst för hushållet 
efter skatt, från vilket företag de handlade samt vilken matkasse de köpte? 

• Fanns någon skillnad mellan matsvinn och respondentens uppskattade förmåga att 
hantera livsmedel? 

• Upplevde respondenten att de slängde mer eller mindre middagsmat vid köp av 
färdiga matkassar online jämfört med köp i fysisk butik? 

 

3 Metod 
3.1 Metodval och tillvägagångssätt  
För att besvara syftet och de frågeställningar som formulerats tillämpades en kvantitativ 
metod med tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign innebär att data samlas in vid samma 
tidpunkt för att se om det förekommer skillnader mellan olika grupper inom det urval som 
studerats (17). Data samlades in genom en webbenkät (Bilaga 1) för att det ger snabb 
svarsrespons samt är tids- och kostnadseffektivt. Webbenkät underlättar även för 
respondenten då den kan fyllas i när möjlighet finns. För att lyckas nå ut till så många som 
möjligt kontaktades flertalet företag som tillhandahöll färdigplanerade matkassar om 
frågan att dela enkäten till deras kunder. Däremot var endast en ICA-butik i Umeå villig 
att distribuera enkäten till sina onlinekunder. För att inte utlämna butikens identitet 
benämns den vidare under studien som “ICA-butiken”. Enkäten spreds även genom 
författarnas Facebook-sidor, Facebook-diskussionsforumen Icas Matkasse, City Gross och 
Coop samt hemsidorna matforum.se, familjeliv.se och alltforforaldrar.se. 
 
Enkäten utformades i Google Formulär och inleddes med information gällande syftet med 
studien, kontaktinformation till författarna samt information utifrån informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bilaga 2). Därefter 
behandlade enkäten frågor som rörde respondentens bakgrund för att kunna undersöka 
eventuella skillnader mellan beskrivande variabler och matsvinn. De frågetyper som 
användes i enkäten var flervalsfrågor, frågor med uteslutande fasta svarsalternativ och 
påståenden med likert-skala, där respondenten fick ta ställning på en 7-gradig likert-skala, 
från “instämmer inte alls” till “instämmer helt”. Enkäten fanns tillgänglig att svara på i en 
vecka och tog cirka fem minuter att genomföra. Innan enkäten skickades ut gjordes en 
pilotstudie som delades till fem personer som var kund eller hade varit kund av färdiga 
matkassar, i syfte att höra deras synpunkter. Den återkoppling som gavs var att frågorna 
var enkla att förstå vilket ledde till utskick av enkäten utan ändringar. 
 
3.2 Urval  
Urvalet var samtliga kunder som handlade färdiga matkassar online oavsett från vilken 
butik de beställde ifrån eller vilken variant av matkasse de köpte. Enkäten skickades ut via 
e-post till 482 kunder som handlade eller hade handlat färdiga matkassar online på ICA-
butiken. Den delades även via tidigare nämnda internetforum. Det externa bortfallet gick 
inte att beräkna då vi inte visste hur många av samtliga ICA-respondenter som var kunder 
på ICA-butiken. Det interna bortfallet var lågt och ansågs inte påverka resultatet i någon 
större utsträckning och därför förbisågs detta (Tabell 1). 
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Tabell 1. Det interna bortfallet för enkäten. Sverige. Våren 2018 
___________________________________________________________ 
Internt bortfall  Bortfall (N)  Svarande (N) 
Ålder   4  122   
Storlek på matkasse  1 125    
Hur ofta slängs livsmedlet  1 125 
Vilka livsmedel slängs oftast 2 124 
Jag ser mig för hemma…  1 125 
Använder ingredienser som blir över 1 125 
Slänger livsmedel p.g.a. tycker ej  
om det   1 125 
Recept enkelt att tillaga  1 125 
Slänger mindre i fysisk butik än om köp 
av färdig matkasse online  1 125 
 
 
3.3 Databearbetning  
Data som genererades från enkäten överfördes för analys till IBM SPSS v.25. Statistiska 
skillnadstest genomfördes på variabler med nominal- och ordinalskala med Chi-2 test 
alternativt Fisher´s exact test där villkoren för Chi-2 test inte uppfylldes, för att se om det 
förekom skillnader mellan två oberoende grupper. Även Kruskal Wallis-test tillämpades 
för att se hur svaren varierade mellan fler än två grupper och om så var fallet användes 
Mann Whitney´s U test för att se mellan vilka grupper det förekom skillnader. 
Signifikansvärdet sattes till P <0,05. Frågan om ålder var i kvotskala och testades för 
normalfördelning genom ett histogram. Variabeln ålder var normalfördelad där 
medelvärdet var 41,9 år och standardavvikelsen elva år. 
 
De flesta variabler i enkäten grupperades om för att underlätta bearbetning och 
presentation av data. Variabeln ålder delades in grupperna “35 år eller yngre” och “36 år 
eller äldre”. Variabeln inkomst efter skatt för hushållet delades in i grupperna “<9 999 - 
39 999 kr” och “>40 000 kr”. Variabeln “Hur ofta handlar du färdiga matkassar?” 
delades in i; “en gång per månad eller mindre”, “två till tre gånger i månaden” och “fyra 
eller fler gånger i månaden”. Variabeln “Hur ofta blir du tvungen att slänga livsmedel 
som medföljer den färdiga matkassen?” delades in i; “Vid varje eller vartannat recept”, 
“Vid var tredje eller var fjärde recept”, “Vid var femte recept eller färre gånger” och 
“Jag slänger aldrig mat”. Datainsamlingen resulterade i kraftig dominans av ICA-kunder 
och därför valdes att fokusera på om respondenterna beställde sina matkassar från ICA 
eller inte vid statistiska jämförelser istället för att testa skillnader mellan samtliga företag 
som valdes till enkäten (Bilaga 1). Därför beskrivs de som inte handlade på ICA under 
benämningen “övriga kunder” vidare i studien. 
 
3.4 Författarnas förförståelse   
När studien utformades hade båda författarna avklarat fem terminer vid institutionen för 
Kostvetenskap på Umeå Universitet. Vid sidan av studierna arbetade de extra på ICA där 
ett hållbarhetstänk och förebyggande arbete mot matsvinn var betydande. Även ett stort 
intresse av mat och livsmedel fanns hos de båda författarna. Denna förkunskap inom 
ämnet gjorde det extra viktigt att ha ett reflekterande förhållningssätt för att lyckas nå ett 
så objektivt resultat som möjligt. 
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3.5 Etiska aspekter  
De etiska aspekter som beaktades vid genomförandet av studien var informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (18). Dessa krav uppfylldes 
med en informationstext i inledningen av enkäten (Bilaga 2). Informationskravet 
uppfylldes genom att informera om syftet med studien följt av information angående 
frivilligt deltagande. Eftersom enkäten var webbaserad så uppfylldes samtyckeskravet i 
samband med att respondenten genomförde enkäten. Respondenterna som deltog i studien 
försäkrades också vara anonyma, vilket innebär att svaren inte gick att koppla till dem som 
individ. 
 
 

4 Resultat 
4.1 Deltagare 
Totalt besvarade 126 personer enkäten (Tabell 2). Majoriteten av deltagarna var mellan 
26-55 år (n=99, 77,4%), var två till fyra personer ätande i hushållet (n=107, 84,9%) och 
hade en månadsinkomst över 40 000 kronor efter skatt för hushållet (n=89, 70,7%). 
Respondenter som var över 35 år hade generellt högre lön än yngre (p<0,001), och var fler 
personer som åt i hushållet (p<0,001). För respondenter 35 år eller yngre, var det vanligare 
att beställa matkassar för 1-2 personer för 3-4 dagar (p=0,008). De som var äldre än 35 år 
handlade matkassar två eller fyra gånger i månaden vilket var oftare än yngre som visade 
en mer spridd fördelning med en majoritet på mindre än en gång i månaden (p=0,035). De 
som köpte Familjekassen var vanligtvis fler personer som åt i hushållet (p<0,001), var i 
åldern 36 år och över (p=0,028), samt hade en månadsinkomst över 40 000 kronor efter 
skatt (p=0,016). Av de som beställde matkassar från ICA hade majoriteten högre lön än 40 
000 kronor efter skatt vilket skilde sig från övriga deltagare som visade en mer jämn 
fördelning i inkomst (p=0,017). ICA-kunderna beställde även matkassar mer kontinuerligt 
än de som beställde från övriga företag (p=0,012). 
 
 
 
Tabell 2: Deskriptiv data av deltagarna i studien (n = 126). Sverige. Våren 2018. 
_______________________________________________________________________________ 
Beskrivande variabler  N (%)    N (%)__ 
Ålder    Företag 
35 år eller yngre  34 (27) ICA  96 (76) 
36 år eller äldre  88 (69) Annat företag 61 (49) 
 
Månadsinkomst efter skatt  Matkasse 
39 999kr eller mindre  37 (29) Familjekasse  75 (60) 
40 000kr eller mer  89 (71) Vegetarisk  20 (16) 
    Annan kasse  69 (55) 
 
Antal personer ätande i hushåll  Hur ofta köper du matkasse? 
1-2 personer   39 (31) 1 ggr per månad eller färre 32 (25) 
3 personer   35 (28) 2-3 ggr per månad 51 (40) 
4 personer   41 (33) 4 ggr per månad eller fler 43 (34) 
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4.2 Uppskattat matsvinn hos respondenterna 
Hur ofta respondenterna slängde mat vid köp av färdiga matkassar gav ett varierat resultat. 
Tjugosju (21,6%) respondenter kryssade i att de aldrig slängde mat, 40% (n=50) uppgav 
att de fick slänga vid var femte recept eller färre gånger, 23,2% (n=29) slängde vid var 
tredje eller fjärde recept och 15,2% (n=19) slängde vid varje eller vartannat recept. De 
som köpte Familjekassen visade sig slänga mer frekvent än dem som inte handlade 
Familjekassen (p=0,025). I övrigt fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 
beskrivande variabler och hur ofta respondenterna slängde mat. 
 
4.3 Vilka livsmedel som slängs 
Totalt svarade 124 personer på frågan om vilket eller vilka livsmedel som slängs oftast. 
Detta var en flervalsfråga vilket resulterade i 160 ikryssade svar och att frukt och grönt 
slängdes i störst utsträckning (n=74). Skillnader i vilka livsmedel som slängdes mest 
jämfört med beskrivande variabler visade att de som handlade Familjekassen slängde mer 
färsk fisk/kött (p=0,032) och vegetariska produkter (p=0,032) än de som köpte övriga 
matkassar. Utöver detta fanns inga signifikanta skillnader mellan beskrivande variabler 
och vilka livsmedel som slängdes mest. 
 
4.4 Orsaker till matsvinn 
Totalt svarade 125 personer på frågan om den vanligaste orsaken till matsvinn (Figur 1). 
Även detta var en flervalsfråga vilket resulterade i totalt 189 ikryssade svar. De skillnader 
som framkom var hushåll med fem ätande personer eller fler, där mat fick slängas oftare 
på grund av att den inte smakade bra (p=0,024). De som handlade Familjekassen slängde 
oftare på grund av att sista förbrukningsdag hade passerat (p=0,042). De respondenter som 
inte handlade på ICA visade sig orsaka matsvinn oftare på grund av tidsbrist till skillnad 
från de som handlade på ICA (p<0,001). De som handlade vegetariska kassen fick slänga 
oftare på grund av mögel/luktar illa än övriga (p=0,026). Utöver detta kunde inga 
signifikanta skillnader fastställas mellan bakgrundsvariabler och orsaker till matsvinn. 
 
 
 

 
Figur 1. Orsaker till matsvinn hos respondenterna (n = 126). Sverige. Våren 2018. 
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Studien visade inga signifikanta skillnader mellan ålder (Figur 2), inkomst (Figur 3) mot 
samtliga påståenden med likert-typ. Påståendet “Jag ser mig för vad som finns hemma 
innan jag beställer en matkasse” visade att ICA-kunderna såg sig för i aningen lägre 
utsträckning än de som handlade på övriga butiker (p=0,049). 
 
 
 

 
Figur 2. Hur respondenter som är 35 år och yngre (n=34) och 36 år och äldre (n=88) har svarat 
på påståenden med likert-typ. 1 = instämmer inte alls, 7 = instämmer helt. Sverige. Våren 2018. 
 
 
 
 

 
Figur 3. Hur respondenter med lägre månadsinkomst (n=37) respektive de med högre 
månadsinkomst (n=89) har svarat på påståenden med likert-typ. Lägre månadsinkomst = 39 
999kr netto eller mindre för hushållet och högre månadsinkomst = 40 000kr netto eller mer för 
hushållet. 1 = instämmer inte alls, 7 = instämmer helt. Sverige. Våren 2018. 
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De respondenter som slängde livsmedel vid var femte recept eller färre gånger instämde i 
hög grad angående påståendet “Jag äter upp rester som blir över efter en måltid”, medan 
de som slängde vid varje eller vartannat recept också instämde fast i något lägre grad 
(p=0,039). De som slängde livsmedel vid var femte recept eller färre gånger såg till att 
använda livsmedel som blev över i medföljande recept medan de som slängde mer 
frekvent använde överblivna livsmedel i lägre utsträckning (p<0,001)(Figur 4). De 
respondenter som slängde livsmedel vid var femte recept eller färre gånger slängde sällan 
på grund av att de inte tyckte om vissa ingredienser, medan de som slängde mer frekvent 
slängde av denna anledning i något högre grad (p=0,046)(Figur 5). Respondenter som 
slängde mat vid var femte recept eller färre gånger instämde i hög grad angående att 
recepten var enkla att tillaga medan de som slängde vid varje eller vartannat recept 
instämde i något lägre grad (p=0,004). De som slängde vid var femte recept eller färre 
gånger instämde i hög grad angående hur livsmedel ska förvaras för optimal hållbarhet 
medan de som slängde vid varje eller vartannat recept också instämde men i något lägre 
grad (p=0,035). De som slängde vid var femte recept eller färre gånger instämde i hög 
utsträckning angående påståendet “Jag luktar och smakar på livsmedlet för att avgöra om 
det är ätbart” medan de som slängde mer frekvent också litar på sina sinnen men inte i 
lika hög utsträckning (p=0,038). Ingen signifikant skillnad kunde fastställas mellan hur 
ofta respondenterna slängde livsmedel med hur de upplever att de fick slänga mer eller 
mindre mat vid köp av matkassar (p=0,056)(Figur 6). Någon signifikant skillnad kunde 
heller inte fastställas mellan hur ofta de slängde livsmedel med om de såg sig för vad som 
fanns hemma innan köp av en färdig matkasse (p=0,785). 
 

 
Figur 4. Påståendet ”Jag ser till att använda ingredienser som blir över i medföljande recept” i 
förhållande till hur ofta respondenterna slänger livsmedel (n = 126). 1 = instämmer inte alls, 7 = 
instämmer helt.). Sverige. Våren 2018. 
 
 



    

 12 

 
Figur 5. Påståendet ”Jag slänger ofta livsmedel för att jag inte tycker om vissa ingredienser” i 
förhållande till hur ofta respondenterna slänger livsmedel. 1 = Instämmer inte alls, 7 = instämmer 
helt (n = 126). Sverige. Våren 2018. 
 
 
 

 
Figur 6. Påståendet ”Jag upplever att jag får slänga mindre middagsmat vid köp av färdiga 
matkassar till skillnad från då jag handlar i fysisk livsmedelsbutik” i förhållande till hur ofta 
respondenterna slänger livsmedel (n = 127). 1 = instämmer inte alls, 7 = instämmer helt. Sverige. 
Våren 2018. 
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5 Diskussion  
5.1 Metoddiskussion  
Webbenkät valdes som datainsamlingsmetod då det underlättar för respondenten och 
därav ökar chansen till fler besvarade enkäter (17). Fördelar med enkätstudier är även att 
författaren håller distans från respondenten. Detta eliminerar risken att respondenten blir 
påverkad av författaren, vilket är vanligt förekommande vid intervjustudier. För att 
minimera det interna bortfallet samt underlätta för bearbetning och analys utformades 
samtliga enkätfrågor förutom ålder med fasta svarsalternativ. Att på förhand ha formulerat 
fasta svarsalternativ ökar däremot risken att deltagarna påverkas av frågornas formulering. 
Nackdelar med enkäter är att respondenten inte har möjlighet att ställa frågor vid 
eventuella oklarheter. Författarna har heller ingen möjlighet att ställa följdfrågor, vilket 
innebär att enkäter oftast blir av ytlig karaktär. Totalt besvarade 126 personer enkäten 
vilket är relativt få deltagare som kan ha påverkat resultatet i den mån att signifikanta 
skillnader döljs. 
 
Tid ägnades åt att formulera frågor så de skulle vara enkla att förstå och därmed besvara 
syftet med studien. För att stärka validiteten och reliabiliteten delades enkäten ut i form av 
en pilotstudie där fem personer deltog. Den respons som erhölls var att frågorna var enkla 
att förstå och mätte det begrepp som var aktuellt i frågan. De enkätfrågor som beskrev 
respondenten placerades i inledningen av enkäten så respondenten fick en okomplicerad 
start och inte avbröt sin medverkan (19). Då vi ansåg att färdiga matkassar var ett 
hjälpmedel för främst flerpersonshushåll var det mer intressant att undersöka matsvinn för 
hela hushållet istället för enbart hos den som svarade på enkäten. Därför var de utvalda 
demografiska variablerna mer intressanta att studera och jämföra då de förklarade mer om 
hushållet än exempelvis kön. Däremot skulle det vara intressant att fråga vilken 
utbildningsnivå respondenten hade, då vi i efterhand kom underfund med hypotesen att 
personer med högre utbildningsnivå var mer medvetna om miljön och därmed orsakade 
mindre matsvinn. 
 
För att kunna generalisera ett resultat krävs ett sannolikhetsurval vilket innebär att urvalet 
genomförs på slumpmässig grund (17). Urvalet i denna studie kan betraktas som ett 
bekvämlighetsurval då endast ett företag kunde medverka och därför gick resultatet inte 
att generalisera i någon större utsträckning. Då Umeå är en universitetsstad och de flesta 
av ICA-kunderna hade hög lön så talar detta för att många också hade en hög 
utbildningsnivå vilket innebar att hushåll med lägre lön och utbildningsnivå troligtvis var 
mindre representerade i studien. Att de hushåll som beställde färdiga matkassar hade en 
högre inkomst var däremot väntat då livsmedel som medföljer färdiga matkassar kostar 
mer jämfört med om de skulle köpas i fysisk butik, på grund av att priset även ska täcka 
kostnader för utveckling av recept, tjänsten att plocka ihop matkassarna och i många fall 
leverera matkassarna hem till kund. ICA-butiken var det enda företag som var villig att 
distribuera enkäten till sina kunder medan övriga företag som kontaktades avböjde 
förfrågan om medverkan. Nittiosex respondenter kryssade för att de hade handlat färdiga 
matkassar på ICA. Majoriteten av dessa var troligtvis kunder på ICA-butiken då 
svarsfrekvensen ökade markant efter utskicket till deras kunder. Att uppskatta detta hade 
dock underlättats om enkäten inkluderat svarsalternativet “ICA-butiken”. Detta skulle 
möjliggöra en uppskattning av det externa bortfallet och vi skulle lättare kunna uttala oss 
om generaliserbarheten. Av samtliga ICA-kunder i denna studie var troligtvis majoriteten 
kunder på ICA-butiken och därav kan vi med försiktighet uttala oss om den specifika 
ICA-butikens kunder. Det som å andra sidan har påverkat studiens generaliserbarhet i 
negativ riktning var att majoriteten hade högre inkomst vilket medförde att resultaten inte 
var giltiga för de med lägre inkomst. Det som hade kunnat stärka generaliserbarheten var 
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ett större urval i form av fler deltagare. Om fler företag varit villiga att distribuera enkäten 
skulle det innebära fler respondenter och därav ökad generaliserbarhet. 
 
De respondenter som inte var kunder på ICA-butiken har nåtts genom olika internetforum 
eller via författarnas Facebookprofiler där många var bekanta till författarna. Detta innebar 
bristande objektivitet som påverkade studiens replikerbarhet. Vid en hypotetisk 
upprepning av studien av andra författare och med fler respondenter finns en stor risk att 
undersökningen inte skulle visa samma resultat. Då tid och resurser var begränsande 
faktorer fanns ingen möjlighet att testa studiens validitet och reliabilitet. Enkäten bestod 
mestadels av frågor där respondenten fick självskatta sina svar vilket bedöms som lägre 
reliabilitet. Då underrapportering av matsvinn förekommer vid retrospektiva 
kostundersökningsmetoder kan vi konstatera att måttet självuppskattning även innebär 
lägre validitet (20). Därför valde vi att fokusera på enkätfrågor som berör orsaker till 
matsvinn då vi ansåg att detta var enklare att uppskatta till skillnad från mängden orsakat 
matsvinn. Flera likert-frågor användes i enkäten för att dessa går snabbt att svara på utan 
att det tar för mycket tid av respondenten. En 7-gradig likert-skala användes där det udda 
svarsalternativet definierades som “vet ej” för att ge möjlighet till ett neutralt 
ställningstagande. Nackdelen med likert-frågor är däremot att validiteten blir begränsad då 
skalan och de olika svarsalternativen kan ha olika innebörd beroende på individens 
tolkning. Resultatet kan även få en bred spridning eller polariserad distribution beroende 
på intresse eller kunskap om påståendet (26). En annan aspekt gällande enkätens 
utformning var frågor som inkluderade svarsalternativet “annat”. Det som skulle gjorts 
annorlunda var att använda ett skriftligt svarsalternativ som gav respondenten möjlighet 
att fylla i sitt svar, vilket hade genererat mer information om respondenten och ökat 
validiteten. 
 
Enkäten gav ett lågt internt bortfall, vilket kan bero på frågornas relativt enkla karaktär. 
Samtliga frågor förutom frågan om ålder bestod av flera svarsalternativ vilket underlättar 
för respondenten vid genomförandet av enkäten (19). I flertalet frågor fanns även 
möjligheten att kryssa för flera alternativ, vilket underlättar beslutsprocessen för 
respondenten. Frågan om ålder gav högst internt bortfall, på fyra personer. Anledningen 
till att denna fråga inte var grupperad som övriga demografiska frågor grundas i 
författarnas misstanke att främst barnfamiljer beställde färdiga matkassar och därav låg 
variation i ålder. Hade denna fråga varit grupperad från början skulle det eventuellt ge ett 
lägre bortfall då respondenten får kryssa i ett alternativ istället för att skriva in svaret men 
även för att uppge födelseår innebär ökad risk att svaret skulle kunna kopplas till 
respondenten. När väl data var insamlat delades ålder in i två variabler, “35 år eller 
yngre” och “36 år eller äldre”, vilket även gjordes med variabeln inkomst, för att 
underlätta bearbetning och presentation av datamaterialet. Även frågorna gällande hur ofta 
de handlade och hur ofta de slängde livsmedel, kodades om till färre grupper på grund av 
att vissa av de ursprungliga grupperingarna inrymde låg svarsfrekvens och därmed inte 
ansågs relevanta att statistiskt testa och jämföra. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Tidigare studier har visat att äldre personer och hushåll med högre inkomst orsakar mer 
matsvinn än yngre personer och hushåll med lägre inkomst (7, 11, 22). Detta kunde inte 
påvisas i vår studie och en möjlig förklaring skulle kunna vara att den är genomförd i 
Sverige, ett land som i jämförelse med många andra länder har god ekonomi och 
förhållandevis små sociala skillnader. Två studier som genomförts i Tjeckien och Italien 
har visat att höginkomsttagare orsakar mer matsvinn samt att äldre orsakar mindre 
matsvinn (7, 22). Till skillnad från Sverige har dessa länder ett lägre BNP per capita vilket 
skulle kunna tolkas som att lägre inkomsttagare i fattiga länder måste ta tillvara på alla 



    

 15 

livsmedel som inhandlas på grund av ekonomiska skäl (23). I Sverige har hushåll med 
lägre inkomst ofta god ekonomi jämfört med fattigare länder vilket kan vara en förklaring 
till att vår studie inte visade någon skillnad i inkomst. Det kan också bero på att 
majoriteten av respondenterna i denna studie hade en inkomst över 40 000 kronor. Det 
finns dock tidigare forskning genomförd i Sverige som inte heller visade någon skillnad i 
inkomst (4), samtidigt som en finsk studie har visat att hushåll med lägre inkomst orsakar 
mindre matsvinn (5). 
 
De som var fler personer ätande i hushållet i vår studie köpte vanligtvis Familjekassen och 
dessa slängde livsmedel mer frekvent än de som inte handlade Familjekassen. Till skillnad 
från tidigare forskning som har visat att flerpersonshushåll orsakar mindre matsvinn per 
person, visade vår studie att hushåll med fler personer orsakade matsvinn mer frekvent vid 
köp av färdiga matkassar (3, 4, 7, 10). Vi kan dock inte uttala oss om att hushåll med fler 
ätande personer orsakade mer matsvinn då vi inte undersökt mängden, utan endast 
frekvensen. De som handlade Familjekassen slängde livsmedel mer frekvent vilket kan 
vara förklaringen till att dessa slängde mer färsk fisk/kött samt vegetariska produkter än de 
som handlade övriga matkassar. Tidigare forskning har visat att majoriteten slängde mat 
mer sällan än en gång i veckan (24) vilket går i linje med vårt resultat där majoriteten 
slängde vid var femte recept eller färre gånger. De flesta respondenter i vår studie uppgav 
att de handlade matkassar som består av tre till fyra recept vilket tyder på en rimlighet att 
våra respondenter också slängde livsmedel mer sällan än en gång i veckan. Däremot är 
retrospektiv självskattning en mindre pålitlig datainsamlingsmetod som kan ha påverkat 
resultatet och eventuellt förorsakat underrapportering (20). De hushåll med fem eller fler 
ätande personer slängde mat på grund av att maten inte smakade bra i högre grad jämfört 
med övriga. Då fler ätande personer i hushållet också innebar att köp av Familjekassen var 
vanligare kan en möjlig förklaring vara att de större hushållen bestod av fler yngre barn, 
vilka vanligtvis är mer kräsna än äldre personer. 
 
Vidare visade det sig att frukt och grönt slängdes i störst utsträckning, vilket går i linje 
med flertalet tidigare studier (3-5, 24-25). Utöver frukt och grönt har tidigare forskning 
visat att mejeriprodukter och kött slängs i hög utsträckning (3-5, 24). I vår studie fick vi 
ingen uppfattning om övriga livsmedel då frågan var formulerad såsom; “Vilket/vilka 
livsmedel slänger du oftast som medföljer din matkasse?”. Därav fås ingen information 
om hur ofta övriga livsmedel slängdes och det som kunnat göras annorlunda var att låta 
respondenten rangordna olika livsmedel utifrån de som slängs i högst till och med lägst 
utsträckning. Detta skulle genererat mer information men alternativet uteslöts på grund av 
att underlätta genomförandet för respondenten. Tidigare forskning visar att hushåll med 
god framförhållning vid planering av måltider orsakar mindre matsvinn (6-9). För att 
undersöka respondentens framförhållning formulerades påståendet “Jag ser mig för vad 
som finns hemma innan jag beställer en matkasse”, vilket inte visade några skillnader 
gentemot hur ofta respondenterna slängde mat. Då ICA-kunderna beställde matkassar mer 
kontinuerligt och inte såg sig för vad som fanns hemma innan köp av färdiga matkassar 
kan en möjlig förklaring vara att de eventuellt abonnerade på färdiga matkassar och därav 
inte hann ta hänsyn till det som fanns hemma. Vi ansåg att frågan inte avspeglade det som 
var tanken att undersöka då dem som sällan beställde färdiga matkassar hade bättre 
förutsättningar att se sig för vad som fanns hemma innan köp av färdiga matkassar. 
Resultatet påvisade heller inga indikationer på att de som ofta handlade matkassar 
orsakade mer matsvinn. 
 
Orsakerna till matsvinn visade sig vara många och varierande vilket även tidigare 
forskning har visat (6). Statistiska test kunde inte påvisa skillnader mellan orsaker till 
matsvinn jämfört med ålder och inkomst, vilket kan bero på det låga antal respondenter. 
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Vid litteratursökning inom området kan vi konstatera att få studier har identifierat 
skillnader mellan demografiska variabler och orsaker till matsvinn, vilket gör det mindre 
troligt att ökat antal respondenter skulle visa skillnader i ålder och inkomst jämfört med 
orsaker till matsvinn. Den vanligaste orsaken till matsvinn i denna studie var att recepten 
inte var tilltalande nog. Att det blev för mycket mat av recepten och att maten inte 
smakade tillräckligt bra var också vanliga orsaker till matsvinn, vilket kunde tolkas som 
att utvecklingspotential fanns hos företagen. Vidare visade det sig att respondenter som 
köpte vegetariska matkassen slängde livsmedel på grund av mögel/luktar illa i högre 
utsträckning än de som handlade övriga matkassar. Då vegetarisk kost ofta inkluderar mer 
vegetabilier än blandkost kan detta vara förklaringen då vegetabilier tenderar att mögla 
snabbare än andra livsmedel (26-28). Vegetabilier levereras även oförpackade i de flesta 
fall vilket innebär att konsumenten inte kan följa ett bäst före-datum och måste därför 
avgöra med sina sinnen om livsmedlet är ätbart (4, 26, 29). Dessutom utsätts vegetabilier 
lätt mot stötskador alternativt att de ser mindre aptitliga ut efter ett tag vilket skulle kunna 
påverka konsumenten att slänga mat som fortfarande går att äta (4, 30). Det som å andra 
sidan talade emot detta var att majoriteten av respondenterna i denna studie instämde i hög 
grad angående att de luktade och smakade på livsmedlet för att avgöra om det var ätbart. 
 
Tidigare forskning har visat att överblivna matrester utgör en stor del av matsvinnet (3, 7-
9, 24), vilket i vår studie också kan vara ett möjligt scenario för dem som slängde mat vid 
varje eller vartannat recept. Vidare visade vår studie att respondenter som slängde 
livsmedel mer frekvent tyckte att recepten var svårare att tillaga, de ansåg sig inte ha lika 
god kunskap om förvaring och de litade inte på sina sinnen i lika hög grad jämfört med de 
som sällan slängde livsmedel. Tidigare forskning har visat att personer som orsakar mer 
matsvinn slänger livsmedel på grund av passerat bäst före-datum medan personer som 
orsakar mindre matsvinn luktar och smakar för att avgöra om det är ätbart (31). Detta kan 
jämföras med vår studie där de som orsakade mindre matsvinn luktade och smakade på 
livsmedlet för att avgöra om det var ätbart. Bristande kunskap kring mat och livsmedel 
skulle därmed kunna vara en orsak till matsvinn hos respondenterna i denna studie, vilket 
överensstämmer med tidigare forskning som har visat att personer med lägre 
kunskapsnivå kring hantering och tillagning av livsmedel orsakar mer matsvinn (9). Av de 
flesta frågor med påstående-karaktär svarade respondenterna likartat och anmärkningsvärt 
var därför den spridda variation i svaren gällande om respondenten slängde mer eller 
mindre mat vid köp av färdiga matkassar till skillnad från om de handlade i fysisk 
livsmedelsbutik. Ingen signifikant skillnad kunde fastställas mellan påståendet och hur 
ofta de slängde livsmedel, däremot går det att utläsa en skillnad, att de som ofta slängde 
mat instämde i lägre grad angående att de fick slänga mindre middagsmat vid köp av 
färdiga matkassar medan de som sällan slängde mat instämde i högre grad. 
 
5.3 Samhällsrelevans 
Livsmedelshandel online är ett expansivt fenomen i dagens samhälle som befinner sig i 
konstant förändring (15), samtidigt som matsvinn är ett globalt problem som existerar av 
olika anledningar och på olika nivåer (1). Allt ifrån samhället i stort, företagen och 
konsumenten är delaktiga och måste därför agera tillsammans och arbeta i symbios för att 
lyckas minska matsvinnet.  
 
Enligt vår studie slängde majoriteten av respondenterna mat och livsmedel sällan eller 
aldrig. Tidigare forskning visar att planering av livsmedelsinköp kan vara en faktor som 
styr hur mycket mat som slängs i hushållet (8-10, 32), vilket talar för att färdigplanerade 
matkassar ska kunna lösa problemet. Konceptet kan fungera som ett hjälpmedel för främst 
familjer och flerpersonshushåll, men det innebär en extra kostnad. Därför har alla hushåll 
inte råd, eller prioriterar inte att köpa färdiga matkassar, vilket innebär att de med lägre 
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inkomst inte har samma förutsättningar till att minska matsvinnet. Om färdigplanerade 
matkassar eller andra exklusiva hjälpmedel i framtiden kommer bidra med minskat 
matsvinn i hushållen, så kvarstår ändå problemet för hushåll med lägre inkomst. 
 
 

6 Slutsats 
Majoriteten av respondenterna i studien orsakade små mängder matsvinn vid köp av 
färdiga matkassar och orsakerna visade sig vara många och varierande. Att recepten inte 
var tilltalande nog och att maten inte smakade bra var två vanliga orsaker till matsvinn, 
vilket kunde tolkas som att matkassarna inte var optimerade ur ett matsvinnsperspektiv. 
De som handlade Familjekassen orsakade mer matsvinn, slängde fler olika typer av 
livsmedel och orsakade matsvinn av fler anledningar. 
 
Förslag på vidare forskning inom området kan vara studier där rekryterade deltagare får 
väga den mat och livsmedel som slängs för att sedan jämföra deras matsvinn med en 
kontrollgrupp som handlar och planerar sina middagar själv. Detta skulle genererat ett mer 
trovärdigt resultat och kunna besvara frågan om färdigplanerade matkassar bidrar med 
minskat matsvinn. Vidare bör företagen ta ansvar i matsvinnsfrågan genom att inspirera 
konsumenten om matsvinnets konsekvenser, vilket kan göras med förslag på recept av 
livsmedel som ofta blir över i matkassarna. 
 
 

7 Författarnas bidrag till arbetet 
Författarna har gemensamt genom uppsatsprocessen sökt litteratur, konstruerat enkät, 
bearbetat data samt författat den slutgiltiga uppsatsen. 
 
 

8 Tack 
Tack till ICA-butiken och deltagarna i studien som tog sig tid att besvara enkäten och tack 
till alla som har läst och stöttat oss genom uppsatsprocessen.  
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 Enkät:  
1. Vilket år är du född? - t.ex. 1965 
  
2. Hur många personer brukar äta i ditt hushåll?: 

• 1 person 
• 2 personer 
• 3 personer 
• 4 personer 
• 5 personer eller fler 

  
3. Hur stor inkomst har ditt hushåll totalt efter skatt?: 

•  < 9 999 
•  10 000 - 19 999 
•  20 000 - 29 999 
•  30 000 - 39 999 
•  40 000 - 49 999 
•  > 50 000 

  
4. Från vilket/vilka företag brukar du handla din färdiga matkasse? (fler svar är möjliga): 

• ICA 
• Coop 
• City Gross 
• Linas matkasse 
• Mathem 
• Annat företag 

 
 5. Vilken/vilka matkassar brukar du vanligtvis köpa? (fler svar är möjliga): 

• Familj 
• Vego 
• Inspiration/bistro 
• Specialkost (t.ex. laktos/glutenfri) 
• Annan kasse 

 
6. Vilken storlek på matkassen brukar du oftast köpa? (fler svar är möjliga) 

• 3-4 dagar (1-2 pers.) 
• 3-4 dagar (4-6 pers.) 
• 5-dagars (4-6 pers.) 

  
7. Hur ofta brukar du handla färdiga matkassar online? (Är du inte kund för tillfället, 
kryssa för det alternativ som stämmer in bäst när du var kund) 

• < än 1ggr per månad 
• 1 ggr per månad 
• 2 ggr månad 
• 3 ggr månad 
• 4 ggr per månad 
• 5 ggr eller fler per månad 

 
  
8. Hur ofta blir du tvungen att slänga livsmedel som medföljer din matkasse? (Kryssa för 
det alternativ som stämmer bäst)  

• Vid varje recept 
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• Vid varannat recept 
• Vid var tredje recept 
• Vid var fjärde recept 
• Vid var femte recept eller färre gånger 
• Aldrig 

  

9. Vilken är den vanligaste orsaken till att du får slänga livsmedel som medföljer din 
matkasse? (Fler svar är möjliga:) 

• Bäst-före-datum har passerat 
• Sista förbrukningsdag har passerat 
• Livsmedlet har möglat eller smakar/luktar illa  
• Det blir för mycket mat av recepten som inte hinner ätas upp 
• Maten från recepten smakar inte bra vilket gör att maten inte äts upp 
• Recepten tilltalar mig inte vilket gör att ingredienserna hinner bli gamla 
• Tidsbrist gör att jag inte hinner laga recepten 
• Jag slänger inte livsmedel 
• Annan orsak 

 
10. Vilket/vilka livsmedel slänger du oftast som medföljer din matkasse? (Fler svar är 
möjliga): 

• Mejeriprodukter 
• Skafferivaror (t.ex. bönor, krossade tomater, kokosmjölk, pasta) 
• Färsk fisk/kött 
• Charkprodukter (t.ex. korv) 
• Vegetariska produkter (t.ex. soja/havre-produkter) 
• Frukt och grönt 
• Jag slänger inte livsmedel 
• Annat livsmedel 

  
Likertskala: 
Nedanstående påståenden avser livsmedel och mat som medföljer den färdiga matkassen. 
Kryssa för det alternativ som stämmer bäst. 
1 = instämmer inte alls 
2 = instämmer väldigt lite 
3 = instämmer lite 
4 = vet ej 
5 = instämmer måttligt 
6 = instämmer mycket 
7 = instämmer helt 
  
11. Jag ser mig för vad som finns hemma innan jag beställer en färdig matkasse: 
12. Jag äter upp rester som blir över efter en måltid: 
13. Jag ser till att använda ingredienser som blir över i medföljande recept: 
14. Jag slänger ofta livsmedel för att jag inte tycker om vissa ingredienser: 
15. Jag tycker att medföljande recept är enkla att tillaga: 
16. Jag vet hur livsmedel ska förvaras för optimal hållbarhet: 
17. Jag luktar och smakar på livsmedlet för att avgöra om det är ätbart: 
18. Jag upplever att jag får slänga mindre middagsmat vid köp av färdiga matkassar till 
skillnad från då jag handlar i fysisk livsmedelsbutik
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Följebrev: 
 
Tack för att du deltar! 
 
Följande enkät har tagits fram av oss två studenter för att undersöka matsvinn hos de 
konsumenter som handlar färdiga matkassar online. Det går att fylla i enkäten även om du 
inte är kund av matkassar just nu, men har varit det tidigare. Resultatet från 
undersökningen kommer att användas i vårt examensarbete inom Kostvetarprogrammet 
vid Umeå universitet. Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att genomföra 
enkäten. Enkäten är frivillig att fylla i och du kan när som helst avbryta om du inte längre 
vill delta. Dina svar behandlas anonymt och går ej att spåra till dig som individ. Har du 
några frågor eller funderingar om denna enkät är du välkommen att kontakta oss. 
 
Kontaktuppgifter: 
Carl Åberg, caab0016@student.umu.se 
Oscar Rosdahl, oscar.rosdahl@gmail.com 
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