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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Svenska hushålls matsvinn uppskattades 2011 till 56 kg/person och år. Matsvinn 
påverkar miljön i form av ökad växthusgasbildning. Matsvinn medför också ekonomiska 
förluster, som i Sverige uppskattats till mellan 3600-5300 kr/år per hushåll.  
Syfte Syftet med studien var att, mot utvalda bakgrundsfaktorer, undersöka inställningen till 
matsvinn hos personer över 18 år, samt vad de anser att de själva gör för att minska sitt 
matsvinn. Vidare belysa vilka åtgärder de anser skulle kunna vidtas för att minska matsvinn i 
framtiden. 
Metod En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med hjälp av webbenkät. Data 
analyserades i programvaran SPSS 21.0 och signifikansnivån sattes till P = <0,05. 
Respondenternas egna förslag strukturerades manuellt. 
Resultat Totalt genomförde 169 personer enkäten, varav 105 st kvinnor och 64 st män. Av 
respondenterna ansåg 78 % att matsvinn är ett problem i Sverige och att störst ansvar för dess 
minskning låg på hushållet. De som ansåg sig minska sitt matsvinn uppgick till 74 %. En 
statistiskt signifikant skillnad upptäcktes mellan hushållstorlek och återanvändning av rester 
efter måltid (P = 0,02). Av kvinnorna svarade 79 % och av männen 59 % att de instämde helt 
eller i hög grad på påståendet ”Innan jag köper mat undersöker jag vad jag redan har 
hemma”(P = 0,004). Respondenternas förslag på minskning av matsvinn utmynnade i sex 
huvudteman: hantering, planering, information, lagstiftning, butik och producent samt övrigt. 
Slutsats Majoriteten av respondenterna ansåg att matsvinn är ett problem och att hushållet bär 
stort ansvar för dess minskning. Nästan alla respondenterna ansåg att de gör något för att 
minska på sitt matsvinn och att de följer flertalet förslag som studien berörde, med undantag 
för planering av inköp. Rätt informationskanal kan ge goda möjligheter att minska matsvinn 
framöver.



 

 
 

ABSTRACT 
Background Food waste from Swedish households was 2011 estimated 56 kg per person and 
year. Food waste has negative impact on the environment in terms of increased greenhouse 
gas. Food waste also affects the economy in terms of loss, which was estimated between 
3600-5300 SEK per year and household. 
Objective This study aimed to, towards selected background factors, examine attitudes and 
actions taken in terms of food waste among people aged above 18. Further examine what they 
believe they do to reduce food waste and highlight measures they believe could be done to 
reduce future food waste. 
Method A quantitative cross-sectional study was conducted, using an online questionnaire. 
Data was analysed using the software SPSS 21.0. The significance level was set to P = <0.05. 
The respondents' ideas were structured manually. 
Results A total of 169 people completed the questionnaire, 105 women and 64 men. Seventy-
eight percent felt food waste is a problem in Sweden and that the household considered 
having the greatest responsibility for its reduction. Seventy-four percent considered they 
reduce their food waste. A statistical significant difference was found between household size 
and reuse of leftovers after meals (P = 0.02). To the statement "Before I buy food, I examine 
what I already have home", 79 % of the women and 59 % of the men considered they strongly 
or fully agree (P = 0.004). Respondents' suggestions on food waste reduction led to six 
themes: handling, planning, information, law, retail and producer and others. 
Conclusion The majority believed food waste is a problem and that the household has a great 
responsibility for its reduction. Almost all respondents felt they did something to reduce food 
waste and that they followed several suggestions the study mentioned, except from purchase 
planning. Providing information the right way, may contribute to reduction of food waste in 
the future. 
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1 BAKGRUND  

Mat som slängs kan definieras på olika sätt. Matavfall innebär ”allt biologiskt nedbrytbart 
avfall som uppkommer i och med livsmedelshantering som skulle kunna användas som 
livsmedel” (1). Matsvinn däremot definieras som ”livsmedel som kastas men som hade 
kunnat konsumeras om det hanterats annorlunda”. Matsvinn är en del av det totala 
matavfallet, men utgörs endast av de delar av livsmedlet som kastas trots att de är ätbara.  
 
Matsvinn sker genom hela livsmedelskedjan, det vill säga i jordbruket, livsmedelsindustrin, 
handeln och i samband med förbrukning (1). Förbrukning sker i allt från restauranger och 
skolkök till individuella hushåll. En betydande del av matsvinnet kommer ifrån hushållen. 
Enligt Livsmedelsverkets rapport “Livsmedelssvinn i hushåll och skolor” från 2011 
uppskattades det totala matsvinnet från hushållen till 910 000 ton, vilket ger ett svinn på 56 
kg/person och år (2). En studie där man undersökt matavfall i tio svenska kommuner visade 
att matavfall från hushåll uppgick till 3,4 kg/hushåll och vecka, varav 34 % klassades som 
undvikligt, det vill säga matsvinn (3). Mörkertalet kan vara stort med tanke på att matsvinn 
även sköljs ner i vasken (4). Exempel på detta svinn kan vara flytande livsmedel och rester 
vid ursköljning av förpackningar. 
 
Det är inte bara i Sverige som siffrorna är höga, i flera europeiska länder återfinns stora 
mängder matsvinn i hushållen (2). I exempelvis Storbritannien uppskattades hushållets totala 
matsvinn till 65 % av det totala matavfallet (5). Enligt Europeiska kommissionen är okunskap, 
dålig planering, osäkerhet kring ”bäst före”-datum, osäkerhet kring tillagning av rester, 
estetiska brister, svårigheter att uppskatta portionsstorlek, förvaringsbrister och otillräcklig 
förpackning de vanligaste orsakerna till att personer slänger mat (6). 
 
En konsekvens av matsvinn är de ekonomiska förluster som uppstår (2). Den årliga kostnaden 
för svinnet uppskattas till mellan 3600-5300 kr/år per hushåll i Sverige. Dessutom kostar 
svinnet i tid, då det är tidskrävande att köpa, transportera och tillaga mat som sedan slängs. En 
annan effekt av matsvinn är dess påverkan på miljön (7). Produktion, transport och hantering 
av livsmedel som sedan slängs leder exempelvis till koldioxidutsläpp som har en negativ 
miljöpåverkan (4, 7). Vid produktion av livsmedel sker dessutom negativ påverkan på 
vattendrag och åkermark som sker i onödan om maten sedan kastas (8). Den faktiska 
miljöpåverkan skiljer sig åt mellan olika typer av livsmedel och matavfall (7, 9, 10). 
Animalier såsom kött, fisk och mejeriprodukter har till exempel en större miljöpåverkan än 
bröd (9).  
 
Var matavfall och matsvinn slängs varierar, vilket också gör att graden av miljöpåverkan 
varierar med avseende på huruvida matavfallet hamnar i kompost, brännbart, deponi eller i 
vasken (11). Matavfall som hamnat i deponi påverkar miljön i form av att stora mängder 
växthusgaser bildas (12, 13). I Sverige och EU har man därför de senaste åren försökt att 
minska på deponi till fördel för en bättre avfallshantering (14, 15). Var matavfallet än slängs, 
så kommer det att ha en påverkan på miljön (11). Det är därför viktigt att arbeta preventivt för 
att minska uppkomsten av matsvinn (16, 17).  
 
För att minska matsvinnet har regeringen utsett Boverket som ansvarig myndighet för 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, vilket inkluderar matavfall och därmed matsvinn 
(18). “God bebyggd miljö” behandlar bland annat sådant som att avfall ska förebyggas, att 
avfallshanteringen ska underlättas och att avfallets miljö- och hälsopåverkan ska minskas 
(19). Det finns även olika råd och tips för allmänheten, bland annat informationsblad från 
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Nordiska ministerrådet (20) och information på Livsmedelverkets hemsida (21). Det som är 
genomgående bland de råd och tips som finns handlar om åtgärder personerna själv kan styra, 
till exempel livsmedelshantering, planering och förvaring.  
 
Aspekter så som ekonomi och miljö ingår som en del i dietistutbildningen (22, 23). Svenska 
livsmedelsverket, som bidrar med en del av det vetenskapliga underlaget för dietistens arbete, 
har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket diskuterat hur livsmedels 
klimatpåverkan kan minskas till år 2050 (24). I rapporten nämns matsvinn som en orsak till 
klimatpåverkan och bör därmed minskas för att nå målen. 
 
Det finns en hel del kunskap och statistik kring matsvinn, men vad som är mindre studerat är 
huruvida denna kunskap faktiskt nått ut till hushållen och om det finns motivation till att 
minska matsvinn hos den svenska befolkningen.  
 

2 SYFTE 
 
Syftet med den här studien var att, mot utvalda bakgrundsfaktorer, undersöka inställningen till 
matsvinn hos personer över 18 år, samt vad de anser att de själva gör för att minska sitt 
matsvinn. Vidare belysa vilka åtgärder de anser skulle kunna vidtas för att minska matsvinn i 
framtiden. 

2.1 Frågeställningar 
 

·        Har kön, sysselsättning, inkomst, födelseår, utbildningsgrad och samhällets- eller 
hushållets storlek någon betydelse för om man åtgärdar sitt matsvinn, vilka åtgärder 
som görs, om man anser att matsvinn är ett problem och var man anser att ansvaret för 
minskning av matsvinn ligger? 

·        Anser respondenten att matsvinn är ett globalt problem och/eller ett problem i 
Sverige? 

·        Var anser respondenten att ansvaret för att minska matsvinn ligger? 
·        Har respondenten några egna förslag på hur matsvinn kan minskas? 
· Kan en enkät påverka motivationen till att minska matsvinn?   

 

3 METOD 
 
Detta var en kvantitativ tvärsnittsstudie som genomförts med hjälp av en webbenkät. Eftersom 
målet var att kvantifiera data och om möjligt generalisera så valdes en kvantitativ metod (25). 
Den möjliggör även tillgång till ett stort antal personer på kort tid. Webbenkät valdes för 
datainsamlingen, huvudsakligen för att den är tids- och kostnadseffektiv för både respondent 
och författare.  
 
Enkäten och dess ingående frågor utformades med hjälp av “Enkäten i praktiken - en handbok 
i enkätmetodik” (26). Enkäten inleddes med en beskrivning av studien, gällande 
inklusionskriterier och kontaktinformation till författarna (Bilaga 1). Enkäten bestod av 17 
frågor och påståenden med avsikten att fastställa respondenternas bakgrund och deras 
matsvinn (Bilaga 2). Av de totalt 17 frågorna, var de sju första faktafrågor som berörde 
respondentens bakgrund (27). De följande två frågorna var av Likert-typ, det vill säga frågor 
med skalor, där fem svarsalternativ användes (26). Därefter blandades slutna frågor med 
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påståenden. Påståendena berörde olika åtgärder och formulerades med hjälp av Nordiska 
ministerrådets tips och råd kring minskning av matsvinn (20). Mot slutet av enkäten ställdes 
en öppen fråga där respontentens förslag på åtgärder efterfrågades. Enkäten avslutades med en 
fråga kring respondenternas motivation att minska på matsvinn efter att ha genomfört enkäten. 
Frågorna utformades så att det alltid fanns flera svarsalternativ, och där det behövdes, även en 
kommentarsruta. Vissa frågor var obligatoriska. Enkäten konstruerades med hjälp av 
Google.drive och testades först i en pilotstudie på nio dietiststudenter vid Umeå Universitet. 
Studenterna gav feedback på enkäten, vilket låg till grund för revidering. Den slutgiltiga 
enkäten skickades ut via det sociala mediet ”Facebook” och var tillgänglig där under fyra 
dagar.  

3.1 Urval 
 
Vid rekryteringen genomfördes ett bekvämlighetsurval bland vänner och bekanta till 
författarna. Enkäten spreds sedan vidare via kedjeurval (27) på “Facebook”, då tillfrågade 
deltagare fick möjlighet att skicka vidare till fler. Gruppen av respondenter inkluderade därför 
vänner och bekanta till författarna, men var alltså inte begränsad till dessa. Anledningen till 
att ett bekvämlighetsurval genomfördes var på grund av att studien var tidsbegränsad och att 
minst 100 respondenter efterfrågades. Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle 
vara över 18 år och bosatta i Sverige. Få inklusionskriterier användes för att på så sätt öka 
svarsfrekvensen. Studien gav inget internt bortfall. Det externa bortfallet var däremot svårt att 
uppskatta, då valt verktyg och genomförande inte gjorde det möjligt att erhålla data på hur 
många enkäten indirekt nått ut till. 

3.2 Databearbetning 
 
Enkätsvaren fördes först över till ett kalkylblad, som sedan manuellt kodades i 
analysprogrammet SPSS Statistics 21. Ett chi-två test användes för att undersöka om 
bakgrundsfaktorerna (kön, inkomst, födelseår, sysselsättning, utbildningsgrad och samhällets- 
eller hushållets storlek) hade någon betydelse för om man åtgärdar sitt matsvinn, vilka 
åtgärder som görs, om man anser att matsvinn är ett problem och var man anser att ansvaret 
för minskning av matsvinn ligger. Signifikansnivån som användes var P = <0,05. För att 
underlätta analysen av påståendena från enkäten kategoriserades de fem svarsalternativen om 
(Bilaga 2). Alternativen ”instämmer inte alls, instämmer i låg grad” blev en grupp, 
”instämmer delvis” kvarstod som mittenalternativ och ”instämmer i hög grad och instämmer 
helt” blev en grupp. Även hushållets storlek kategoriserades om från sex grupper till tre 
grupper ”en person”, ”två personer” och ”tre personer eller fler”. Två frågor i enkäten 
uteslöts (nr 12 och nr 14) vid bearbetningen, då svaren inte var relevanta för studien (Bilaga 
2).  
 
För att sammanfatta resultaten av den öppna frågan kring respondenternas egna förslag på 
åtgärder, kategoriserades förslagen in under sex huvudteman, alla med undergrupper. 
Kategoriseringen genomfördes för att få en övergripande bild av de förslag som insamlats.  

3.3 Etiska aspekter 
 
Respondenten informerades i inledningen av enkäten att studien var anonym och kommer att 
behandlas konfidentiellt (Bilaga 1). Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 
helst. 
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4 RESULTAT 

4.1 Beskrivning av respondenterna 
 
Respondenterna var totalt 169 st, varav 105 kvinnor och 64 män (Tabell 1). Födelseåren 
varierade från år 1947 till 1994. Medelårtalet var 1984 med en standardavvikelse på 9,4 år. 
Majoriteten av respondenternas huvudsakliga sysselsättning var antingen anställd eller 
studerande. Hushållsstorleken hos deltagarna varierade från hushåll bestående av en person 
till över fem personer. Av deltagarana hade majoriteten (55 %) gymnasium/folkhögskola som 
högsta avslutade utbildning och flest hade en inkomst inom intervallet 100 000 – 299 999 
kr/år (54 %).  
 
Tabell 1. Beskrivning av bakgrundsfaktorer hos respondenter (n=169) undersökt via 
webbenkät. Augusti 2013. 
   n (%)       n (%) 
Kön Inkomst 
Alla 169 (100) < 99 999 kr/år 54 (32,0) 
Kvinnor 105 (62,1) 100 000 - 199 999 kr/år 46 (27,2) 
Män 64 (37,9) 200 000 - 299 999 kr/år 45 (26,6) 

> 300 000 kr/år 24 (14,2) 
Födelseår 
1947 - 1979 21 (12,4) Utbildningsgrad 
1980 - 1989 90 (53,3) Grundskola 5 (3,0) 
1990 - 1994 58 (34,3) Gymnasium/folkhögskola 93 (55,0) 

Kvalificerad yrkesutbildning 10 (5,9) 
Ortsstorlek  Högskola/universitet 61 (36,1) 

Storstad1 23 (13,6) 

Större stad2 84 (49,7) Sysselsättning 

Mindre ort3 62 (36,7) Anställd 80 (47,3) 
Eget företag 2 (1,2) 

Hushållsstorlek Arbetssökande 8 (4,7) 
En person 58 (34,3) Sjukskriven 2 (1,2) 
Två personer 73 (43,2) Studerande 67 (39,6) 
Tre personer eller fler 38 (22,5) Pensionär 4 (2,4) 
        Övrigt 6 (3,6) 

1 Stockholm, Göteborg eller Malmö 

2 Stad med fler än 50 000 invånare 

3 Ort med färre än 50 000 invånare 

 

4.2 Inställning till matsvinn 
 
På frågan om respondenten ansåg att matsvinn är ett globalt problem svarade 75 % (n=127) 
att de instämmer i hög grad eller helt (Figur 1). Motsvarande siffra för matsvinn som ett 
problem i Sverige var 78 % (n=132). Inga statistiskt signifikanta samband hittades mellan 
bakgrundsfaktorer och huruvida respondenterna ansåg att matsvinn är ett problem i Sverige 
eller globalt.  
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Figur 1. Antalet personer födda mellan 1947-1994 som ansåg att matsvinn är ett globalt 
problem respektive ett problem i Sverige (n= 169). Undersökt via webbenkät. Augusti 2013. 
 
Störst ansvar kring minskning av matsvinn låg hos hushållet. Respondenterna kunde ange ett 
eller flera alternativ, där 36 % (n=60) valde hushållet som enda alternativ. Respondenterna 
som besvarat frågan med ”hushåll” men även angett det tillsammans med ”staten”, ”företag”, 
”kommun”, ”EU” eller ”annat”(restaurang, skola, butiker, alla och samhällssynen på 
mathantering) uppgick till 54 % (n=92) (Figur 2). Totalt ansåg 90 % (n=152) att hushållet bar 
störst ansvar kring minskning av matsvinn. 
 

 
Figur 2. Svarsfrekvensen över var 169 personer i Sverige  födda mellan 1947-1994 ansåg att 
störst ansvar för minskning av matsvinn ligger. Ett eller flera alternativ efterfrågades. 
Undersökt via webbenkät. Augusti 2013. 
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4.3 Matsvinnsåtgärder 
 
Av respondenterna ansåg sig 74 % (n=125) göra något för att minska på matsvinn. Det var 87 
% (n=147) som ansåg att de inte aktivt letat upp information kring minskning av matsvinn. 
Inga statistiskt signifikanta samband hittades vid jämförelse med olika bakgrundsfaktorer och 
om respondenten gör någonting för att minska på sitt matsvinn samt ifall de aktivt letat 
information kring matsvinn. Påståenden användes vidare för att undersöka vilka åtgärder som 
respondenterna ifråga anser sig göra (Figur 3).  

 
Figur 3. Frekvensen av i vilken grad personer i Sverige  födda mellan 1947-1994 upplever sig 
följa påståenden kring olika åtgärder för att minska matsvinn (n=169). Undersökt via 
webbenkät. Augusti 2013. 
 
Inga statistiskt signifikanta samband kunde fastställas mellan matsvinnsåtgärder och 
bakgrundsfaktorerna inkomst, utbildning, sysselsättning, samhällets storlek och födelseår. 
Däremot fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan hushåll på en person (n=58), två 
personer (n=73) och fler än tre personer (n=38) vad gäller upplevelsen av återanvändande av 
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rester efter måltid (P = 0,02) (Tabell 2). Vad gäller respondenternas undersökning av vad de 
redan har hemma innan de köper ny mat, hittades en statistiskt signifikant skillnad då större 
andel kvinnor (79 %, n=83) än män (59 %, n=38) svarade att de instämmer helt eller i hög 
grad på påståendet (P = 0,004) (Tabell 3).  
 
Tabell 2. I hur stor grad hushåll av olika storlek anser sig återanvända rester efter en måltid 
(n=169). Undersökt via webbenkät. Augusti 2013. 

  

Instämmer i låg 
grad eller inte 
alls  
n (%) 

Instämmer 
delvis 
 
n (%) 

Instämmer i 
hög grad eller 
helt 
n (%)  

Totalt 
 
 
n (%) 

P1

En person 6 (10,3) 14 (24,1) 38 (65,5) 58 (100) 

Två personer 5 (6,8) 8 (11) 60 (82,2) 73 (100) 0,022 

Tre personer 
eller fler 

0 (0) 3 (7,9) 35 (92,1) 38 (100) 
  

1
 Signifikansnivå P = <0,05 

 
 
Tabell 3. I hur stor grad kvinnor (n=105) och män (n=64) födda mellan 1947-1994 anser sig 
undersöka vad de har hemma innan de köper mat (n=169). Undersökt via webbenkät. Augusti 
2013. 
  Instämmer i låg 

grad eller inte 
alls  
n (%) 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
hög grad eller 
helt 

Totalt P1 

n (%) n (%) n (%)   
Kvinna 4 (3,8) 18 (17,1) 83 (79,0) 105 (100)   

0,004 
Man 11 (17,2) 15 (23,4) 38 (59,4) 64 (100)   
1 Signifikansnivå p = < 0,05 

 

4.4 Förslag till minskning av matsvinn 
 
Respondenterna gav ytterligare förslag på åtgärder  som skulle kunna minska matsvinn. Dessa 
kategoriserades in i sex olika huvudteman med flertalet undergrupper (Bilaga 3). Huvudteman 
utgjordes av: hantering, planering, information, lagstiftning, butik och producent samt övrigt. 
Nedan följer ett flertal citat under respektive huvudtema. Respondenternas förslag gällande 
hantering handlade bland annat om förvaring av livsmedel samt att använda sina sinnen för att 
bedöma livsmedlets kvalitet. 
 

”Om man är trött på något man ätit i flera dagar så frys in det.” 
 

”… inte vara så rädd för produkter som har passerat sitt bäst före datum, 
använd dina sinnen för att undersöka om det går att äta eller ej. Finns inget 
godare än gammal mjölk, dock oöppnad sådan.” 
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Förslagen under planering handlade om att både inköp och matlagning borde ske med bättre 
planering för att minska på matsvinn. 
 

"Gör veckoschema så att man inte handlar onödigt som man kanske redan har 
hemma.” 
 
”Planera veckomeny med liknande ingredienser, tex gör man köttfärssås på 
måndag och det blir över köttfärs och lök, gör pannbiffar på tisdag!” 

 
Flera respondenter efterfrågade information om matsvinn och livsmedelshantering. Denna 
information skulle bland annat kunna komma ifrån media och skola. 
 

”Kokböcker som baseras på "vad du gör med dina matrester för att minska 
matsvinnet".” 
 
”Bättre information och utbildning i skolan angående matsvinn.” 
 
”Gå ut med detta i media, tidningar och promota ut till folket att göra rätt 
beslut. Att samhällseffekterna påverkas alltför negativt vid fel beslut och att 
genom att göra rätt val få sig ett tydligt konkret exempel vad konsekvenserna 
blir utav sitt handlande.” 
 
”Jag tror det är viktigt att på något sätt försöka förmedla att "Bäst före" även 
kan betyda "Bra efter". Jag tror mycket slängs för att man stirrar sig blind på 
bäst före datum utan att testa om maten faktiskt är dålig eller inte.” 

 
För att minska på matsvinn ansåg flera respondenter att lagstiftningen bör ses över. 

 
”Dessutom är mat och basråvaror alldeles för billigt. Med ett högre pris blir 
folk mer medvetna om svinnet och försöker då minska ner på det då det drabbar 
hushållet ekonomiskt.” 
 
”Annan lagstiftning för när matbutiker måste slänga mat som passerat bäst 
före-datum.” 

 
Flera respondenter angav förslag på åtgärder kring butik och producent. Förslagen berörde 
både konsumenter samt butik och producent. 
 

”Låt matproducenter och livsmedelaffärer samarbeta för att inte varuföra mer 
mat än vad som går åt, samt ta hand om snart utgången mat på ett bra sätt. 
T.ex. skänk bort den eller ha en liten avdelning med billig snart utgången mat i 
butiken.” 
 
”Tetrapack bör öppnas helt för att få ut det sista i förpackningen. De nya med 
skruvkork är ett aber att tömma.” 
 
”Att bara handla så mycket mat som man gör av med (undvika lockpriser t.ex. 3 
för 2, som kan leda till att en stor del av maten hinner bli gammal före 
användning).” 
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De förslag på åtgärder som inte kategoriserades in under något av de ovanstående 
huvudteman placerades in under övrigt. Förslagen berörde flera olika områden. 

 
”Teknik eller systematiskt sätt att hålla koll på hur fräscha produkterna vi har i 
kyl, frys och skafferi skulle kunna påminna oss innan produkterna blir för gamla 
för att konsumeras.” 
 
”Restauranger bör ge ut gratis matlådor till tex. hemlösa med mat som blivit 
kvar när restaurangen stängt för dagen.” 
 
”Bättre kommunikation i tex äldrevården. Det slängs mat som skulle kunna 
mätta 10 familjer dagligen. Hemskt.” 
 

4.5 Enkätens påverkan på motivation till minskning av matsvinn 
 
Enkäten avslutades med en fråga som berörde respondenternas motivation till att minska sitt 
matsvinn efter genomförd enkät. En tiogradig skala användes där 0 stod för minskad, 5 för 
oförändrad och 10 för ökad motivation. Av respondenterna svarade 57 % (n=96) att 
motivationen ökat i någon grad, det vill säga med ett svar mellan 6-10 på skalan. 
 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
 
Den kvantitativa metoden möjliggjorde en kartläggning av 169 personers inställning och 
åtgärder kring matsvinn. Då målet var att kvantifiera data var metoden relevant för att besvara 
studiens syfte. Studiens stickprov blev inte representativt för den svenska befolkningen då ett 
bekvämlighetsurval gjorts och en grupp på 169 personer är för liten för att kunna dra 
slutsatser om hela den svenska befolkningen. Gruppen kan dock ge en indikation på 
inställning och attityder kring matsvinn i Sverige. I och med att medelåldern bland 
respondenterna låg under befolkningens medelålder (41,2 år), så är gruppen inte  heller 
representativ med avseende på ålder (28). Spridningen på deltagarnas födelseår var däremot 
relativt stor (år 1947 – 1994). Fördelningen av respondenternas kön stämmer inte in på den 
svenska befolkningens, vars fördelning är mer jämn (29). På grund av en form av kedjeurval 
gick det inte att beräkna det externa bortfallet, men samtidigt underlättade kedjeurvalet 
enkätens spridning. Då det externa bortfallet är okänt är det svårt att dra några slutsatser kring 
varför personer ej deltagit i studien. Möjliga anledningar till bortfall kan vara enkätens 
utformning, att området inte skapade intresse hos de tillfrågade, tidsbrist eller ointresse till att 
besvara en enkät. 
 
Svarsalternativen till ett flertal av frågorna i enkäten omkodades till färre grupper för att 
underlätta bearbetningen. Omkodningen kan ha påverkat resultatet då alternativ sammanslogs 
av författarna och då kanske inte längre visar respondenternas faktiska åsikter. I det anseendet 
kan statistiskt signifikanta skillnader ha urskiljts som inte skulle ha synts utifall de 
ursprungliga svarsalternativen behållits.  
 
Enkäten hölls relativt kort och med få frågor för att upprätthålla respondentens fokus och 
motivation genom enkäten. Vid utformningen av enkäten togs hänsyn till aspekter så som 
obligatoriska frågor (exempelvis på frågorna om kön, födelseår och om de anser att matsvinn 
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är ett globalt problem), undvikande av ledande frågor, använda flera svarsalternativ samt 
eventuellt en kommentarsruta. Utformningen kan ha varit en bidragande faktor till att det 
interna bortfallet uteblev helt. Webbenkäten gjorde det möjligt att snabbt nå ut till ett stort 
antal respondenter, vilka sedan kunde välja att fylla i den när tid gavs.  
 
För att undersöka vilka åtgärder respondenterna ansåg sig göra användes påståenden 
utformade med hjälp av Nordiska ministerrådets förslag kring minskning av matsvinn (20). 
Enkätfrågans upplägg gjorde det svårt att få en bra bild över vad respondenterna faktiskt gör 
för att minska på sitt matsvinn. Svarsalternativ för respektive påstående gick på en skala från 
”instämmer inte alls” till ”instämmer helt” och var svåra att tolka. Upplägget gav inte heller 
möjlighet att svara på vilka åtgärder som faktiskt görs utöver enkätens påståenden. För att få 
en bättre bild av vilka åtgärder som görs, borde enkätfrågan kompletterats med en öppen fråga 
likt förslaget ”gör du något ytterligare för att minska på ditt matsvinn, i så fall vad?”. Värt att 
notera är att en av frågorna formulerades så att påståendet var motsatsen till rådet. Figuren 
som visar resultatet för påståendet ”Jag tar till mig mer än vad jag äter upp” kan därför se 
missvisande ut i resultatet (Figur 3). Formuleringen var ett medvetet val för att få 
respondenterna att läsa frågan noggrant innan de besvarar frågan. 
 
Två frågor ur enkäten uteslöts vid analysen. Frågorna som uteslöts var ”Var hittade du den 
informationen?” (hos de som svarat att de aktivt sökt information kring matsvinn) och ”Vad 
är i så fall orsakerna till att du inte aktivt gjort några åtgärder?” (Bilaga 2). Frågorna uteslöts 
då de ansågs av författarna vara irrelevanta för studiens syfte. Dessutom hade frågorna 
felbesvarats i ett flertal av formulären. Frågorna skulle endast besvaras av respondenter som 
svarat ”ja” eller ”nej” på föregående fråga i enkäten, och så var alltså inte fallet hos alla 
respondenter.  

5.2 Resultatdiskussion 
 
Av respondenterna var det 74 % (n=125) som ansåg sig göra något för att minska på sitt 
matsvinn. Det är intressant då 87 % (n=147) ansåg att de inte aktivt letat information kring 
matsvinn. Information behöver dock inte aktivt sökas upp, utan kan komma i form av till 
exempel reklam eller media. Det vore intressant att vidare undersöka om respondenterna fått 
information kring matsvinn och varifrån de i så fall fått den. Från svaren på vår öppna fråga 
där vi sökte förslag på åtgärder, var det många som föreslog mer information till befolkningen 
från exempelvis skola, företag, media osv. (Bilaga 3). Det kan tolkas som att personer vill ha 
information, men ej själva aktivt behöva söka efter den. Detta förutsätter dock bland annat att 
förslagen på åtgärder faktiskt speglar vad respondenterna själva kan tänka sig göra, men det 
kan också bara vara förslag på vad de tror kan påverka minskningen i allmänhet. En anledning 
till att respondenterna inte aktivt sökt information kan bero på omedvetenhet kring matsvinn 
och dess problematik. Resultatet visar dock att majoriteten anser att matsvinn faktiskt är ett 
problem i Sverige och globalt (Figur 1).  
 
Resultatet visade att något fler respondenter instämde helt till att matsvinn är ett problem i 
Sverige, än till att det är ett globalt problem. Detta kan tolkas som att de upplever matsvinn 
som ett större problem i Sverige. Dock är antalet respondenter som svarat antingen 
”instämmer i hög grad” eller ”instämmer helt”, relativt jämnt på både frågan om det är ett 
problem i Sverige och frågan om det är ett globalt problem. Respondenternas tolkning av 
svarsalternativen på frågan är viktig att ha i åtanke, då ord har olika innebörd för olika 
personer. Vi vet till exempel inte vad orden ”i hög grad” eller ”delvis” innebär för enskilda 
respondenter. Oavsett så tyder resultatet på att majoriteten av respondenterna anser att 
matsvinn är ett problem. Det vore intressant att veta varför de anser detta, då inga problem 
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med matsvinn nämnts i enkäten. Problem med matsvinn som rör ekonomi och miljö, som togs 
upp i bakgrunden, kan vara abstrakt för den enskilda individen då problemet ej syns. Har man 
till exempel god tillgång till mat kan det vara svårt att se någon ekonomisk påverkan av det 
egna matsvinnet (7). 
 
För att minska matsvinnets miljöpåvekan är prevention den bästa lösningen (16, 17). Det finns 
mål uppsatta av Europeiska kommissionen (16), regeringen (18) och myndigheter för 
matsvinnets minskande (19, 21), vilket innebär att ett ansvar ligger utanför hushållen. En 
betydande del av matsvinnet kommer däremot trots allt från hushållet (2), vilket innebär att 
hushållet därför måste ha det slutliga ansvaret att genomföra de råd och regler som finns 
uppsatta. Det är då intressant att 90 % (n=152) av respondenterna svarat ”hushållet” som ett 
av alternativen till vilka som bär störst ansvar till minskning av matsvinn i Sverige. Detta går 
att tolka som att informationen kring problematik om matsvinn faktiskt nått ut till 
befolkningen. Att respondenterna anser att de bär ett stort ansvar kan visa på goda möjligheter 
till minskning av matsvinn i framtiden. Dock kan respondenter uppfattat ”hushållet” som ett 
korrekt svar på frågan då enkäten behandlade det egna matsvinnet. En annan fråga är huruvida 
respondenterna faktiskt var medvetna om problematiken innan enkäten, eller nu när de via 
enkäten gjorts medvetna, kommit till slutsatsen att det bör ligga på respektive hushåll.  
 
Av de åtgärder som undersöktes med hjälp av påståenden så särskiljde sig ett, vilket var 
planering av inköp (Figur 3). De resterande åtgärderna ansåg majoriteten sig följa. Åtgärden 
kring planering av inköp behöver inte ha en koppling till mängden matsvinn, men en 
intressant aspekt är att det är ett genomgående tema i respondenternas egna förslag på hur 
matsvinnet kan minskas. Detta kan därför vara en bidragande orsak till matsvinn i Sverige, då 
studier visat att dålig planering är en av de vanligaste orsaker till matsvinn sett till hela 
Europa (6). 
 
Då spridningen var ojämn i grupperna gällande de olika bakgrundsfaktorerna, var det svårt att 
se statistiskt signifikanta samband mellan dessa och de olika åtgärderna respondenterna ansåg 
sig göra. Det var till exempel en ojämn fördelning inom födelseår, sysselsättning, 
utbildningsgrad, samhällets- och hushållets storlek. Trots att spridningen på respondentens 
årsinkomst var jämt fördelad, kunde det ändå inte utläsas några statistiskt signifikanta 
skillnader. Detta kan även bero på lågt deltagarantal (n=169). Det fanns en statistiskt 
signifikant skillnad mellan hushåll på en person, två personer och fler än tre personer vad 
gäller återanvändande av rester efter en måltid (Tabell 2). Procentuellt sett kan resultatet 
tolkas som att hushåll bestående av en person i mindre grad återanvänder rester efter en 
måltid. Enligt en engelsk studie bidrar hushåll på en person till mer matsvinn per vecka 
jämfört med hushåll bestående av fler personer (5). En intressant diskussion till detta kan vara 
ifall personer som bor ensamma tänker annorlunda kring matsvinn, i jämförelse med personer 
som bor i större hushåll. Att personerna i mindre grad återanvänder rester efter en måltid kan 
vara en av anledningarna till att de kastar mer. I vår studie är dock gruppen av personer 
tillhörande hushåll på en person (n=58) för liten för att representera den gruppen i en hel 
befolkning.  
 
Kön har använts som variabel för att se om män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller 
inställningar och upplevda åtgärder kring matsvinn. Det var fler kvinnor (n=105) än män 
(n=64) som svarade på enkäten, vilket kan bero på bekvämlighetsurvalet. Statistiskt 
signifikanta skillnader kunde utläsas mellan kön när det gäller huruvida respondenten ansåg 
sig undersöka vad som finns hemma innan de köper ny mat (Tabell 3). Erhållet resultat kan ge 
en indikation på att män i mindre grad anser sig instämma med påståendet. Detta kan ha med 
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inkomsten att göra då män har en högre medelinkomst i Sverige (30). Högre medelinkomst 
tror vi i sin tur kan leda till mindre planering och mer spontana inköp. Antalet män bland 
respondenterna (n=64) är däremot för få för att representera män i Sverige. Vi har inte hittat 
någon forskning som skiljer könen vad gäller både mängden matsvinn samt inställning och 
åtgärder kring dess minskning. Förrutom på påståendet ovan sågs inga statistiskt signifikanta 
skillnader gällande kön på studiens frågor. Detta tycker vi tyder på att matsvinn är ett neutralt 
område och att både kvinnor och män har liknande inställningar till matsvinn. 
 
Resultatet av respondenternas egna förslag på åtgärder strukturerades manuellt och blev vår 
sammanfattande tolkning av svaren. Tolkningen visar inte vilka svar som var vanligast eller 
viktigast för respondenterna, utan blev endast en beskrivning av de föreslagna åtgärderna. 
Bland förslagen berördes både ekonomiska och miljömässiga aspekter (Bilaga 3). 
Kategorierna kan förslagsvis användas som underlag för framtida råd, tips och åtgärder kring 
minskning av matsvinn. Då frågan kom i slutet av enkäten kan svaren ha påverkats av tidigare 
frågor och påståenden. Detta antas endast ha varit positivt i den bemärkelsen att det då kan ha 
påverkat medvetenheten hos respondenterna. De har då fått möjlighet att själva fundera över 
matsvinn och vad de kan bidra med. Sista frågan i enkäten tog upp om motivationen 
förändrats efter en genomförd enkät. Resultatet av den visade att motivationen kan ökas 
genom ett så enkelt medel som en enkät.  
 

6 SLUTSATS  
Vad gäller gruppen respondenter kan vi dra slutsatsen att majoriteten ansåg att matsvinn är ett 
problem och att mycket ansvar för dess minskning ligger hos hushållet. Vidare ansåg nästan 
alla att de gjorde något för att minska på sitt matsvinn och att man följde flertalet av de 
åtgärder som studien berörde med undantag för planering av inköp. Rätt informationskanal 
kan ge goda möjligheter till att minska matsvinn framöver. Studien visar också att det fanns 
stor potential till nya idéer och förslag till åtgärder från respondenterna. Fler studier behöver 
göras för att kartlägga inställningar och åtgärder kring matsvinn hos den svenska 
befolkningen. Dessa kan likt vår studie öka motivationen till minskning av matsvinn i 
framtiden. 
 

7 YRKESRELEVANS 
Myndigheter i Sverige arbetar med att minska på matsvinn för att bland annat främja ekonomi 
och miljö. En av dessa myndigheter är Livsmedelsverket, som också är en av de myndigheter 
vars vetenskapliga underlag ligger till grund för dietistens arbete. En slutsats från studien 
tyder på att rätt informationskanal kan minska matsvinnet ytterligare i framtiden. Dietisten 
vars område är kost, fungerar här som en utmärkt informationsförmedlare. Kostråden kan 
anpassas av dietisten gällande hantering av mat, livsmedelsval och matlagning för att 
eventuellt bidra till en minskning av matsvinn. För att kunna förmedla budskap kring 
matsvinn är det viktigt att också veta befolkningens inställning och vad de kan tänka sig göra 
för att minska på sitt matsvinn. Detta så att vi tillsammans kan resonera fram bra och hållbara 
lösningar, gällande både långsiktig hälsa och miljö. 
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Följebrev 
Hej 
Vi är två dietiststudenter som just nu läser vår sista termin på dietistprogrammet på Umeå 
Universitet. Som examensabete har vi valt att göra en enkätstudie kring matsvinn. Syftet med 
studien är att undersöka om och i så fall vad svenska hushåll gör för åtgärder för att minska på 
matsvinn och vilka insatser de anser skulle underlätta för att minska ytterligare. 

Enkäten är riktad till personer som bor i Sverige och är över 18 år. Den är anonym och kommer 
att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Enkäten kommer att vara öppen till den 27 augusti. Den tar ca 5-10 minuter att besvara och vi 
uppskattar er medverkan! 

Har ni några frågor kring studien eller enkäten, vänligen maila: 
Alexandra Lundin: allu0015@student.umu.se eller  
Anna Lundberg: anlu0164@student.umu.se 
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Enkät 
 
1. Vilket år är du född? Ange i siffror (ex 1956) * 
 
2. Kön * 

 Kvinna       Man 
 
3. Hur stort är ditt hushåll? (Inkluderat dig själv) * 

 En person 

 Två personer 

 Tre personer 

 Fyra personer 

 Fem personer 

 Fler än fem personer 
 
4. Hur stor är din inkomst i kronor per år? 

 < 99 999 

 100 000 - 199 999 

 200 000 - 299 999 

 >300 000 
 
5. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? * 

 Anställd 

 Eget företag 

 Arbetssökande 

 Sjukskriven 

 Studerande 

 Tjänstledig 

 Pensionär 

 Övrigt:   
 
6. Vad är din högsta genomförda utbildning? * 

 Grundskola (F -9) 

 Gymnasium eller folkhögskola 

 Kvalificerad yrkesutbildning 

 Högskola eller universistet 

 Övrigt:   
 
7. Hur många invånare har samhället där du bor just nu? * 

 Storstadsområde (Stockholm, Göteborg, Malmö) 

 Större stad (Med fler än 50 000 invånare, dock ej storstad) 

 Mindre ort (Med färre än 50 000 invånare) 
 
Härifrån kommer enkäten handla om matsvinn. Det är skillnad på ’matavfall’ och ’matsvinn’. 
Matavfall = all form av mat som slängs, tex även skal, ben osv. Matsvinn = den mat som slängs men 
skulle kunna ätits, tex överblivna rester från en måltid, rester kvar i förpackningar, livsmedel vars 
”bäst före-datum” har gått ut men är inget fel på, mat som blivit dålig pga felaktig förvaring osv. 
 
8. Anser du att matsvinn är ett globalt problem? * 

 Instämmer inte alls
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 Instämmer i låg grad 

 Instämmer delvis 

 Instämmer i hög grad 

 Instämmer helt 
 
9. Anser du att matsvinn är ett problem i Sverige? * 

 Instämmer inte alls 

 Instämmer i låg grad 

 Instämmer delvis 

 Instämmer i hög grad 

 Instämmer helt 
 
10. Vem/vilka bär störst ansvar för att minska på matsvinn i Sverige? * 
Kryssa i ett eller flera alternativ 

 EU 

 Staten 

 Kommunen 

 Företag 

 Hushållet 

 Övrigt:   
 
11. Har du aktivt letat information kring matsvinn? * 

 Nej      Ja      Vet ej/osäker 
 
Om "ja", gå till fråga 12. Om "nej" eller "vej ej/osäker", gå vidare till fråga 13. 
 
12. Var hittade du den informationen? 
Kryssa i ett eller flera alternativ 

 Internet 

 Tidningar 

 Böcker 

 Övrigt:   
 
13. Anser du att du gör något för att minska på ditt matsvinn? * 

 Nej      Ja      Vet ej/osäker 
 

Om "nej", gå till fråga 14. Om "ja" eller "vet ej" gå vidare till fråga 15. 
 
14. Vad är i så fall orsakerna till att du inte aktivt gjort några åtgärder? 
Kryssa i ett eller flera alternativ 

 Jag orkar inte ta tag i det 

 Jag prioriterar annat 

 Jag anser inte att jag behöver det 

 Jag har inte tid 

 Jag äter ingen mat hemma (det blir inget matsvinn) 

 På grund av bristande planering 

 Övrigt:   
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15. Hur väl stämmer följande påstående in på dig och ditt hushåll? * 

 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

delvis 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer 

helt 

Jag återanvänder rester efter en 

måltid"      

Jag tar till mig mer mat än vad 

ag äter upp"      

Jag skär inte bort mer än jag 

måste från kött, grönsaker mm."      

Jag håller koll på hur jag 

förvarar varorna bäst"      

Jag testar livsmedel vars "bäst 

före"- datum har passerat"      

Jag litar på mina sinnen när jag 

bedömer färskheten på ett 

ivsmedel" 
     

Jag planerar veckoinköp och 

matsedel för att inte köpa för 

mycket mat" 
     

Innan jag köper mat undersöker 

ag vad jag redan har hemma"      

I informationsbladet ”Kasta mindre mat” från Nordiska ministerrådet finns tips på hur man kan minska 

på matsvinn.  

16. Vad har du för tips eller råd som kan bidra till ett minskat matsvinn i framtiden? 

 

17. Nu har du nått slutet av enkäten. Har din motivation till att minska matsvinn förändrats? * 

0 = minskat, 5 = oförändrat, 10 = ökat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minskat 
Välj ett värde i intervallet 0, Minskat, till 10, Ökat,.      Ökat

Tack för din medverkan! 

Vår färdiga uppsats kommer du hitta på: http://www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/ från och med januari 2014. 

Med vänliga hälsingar: Anna och Alexandra 
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Förslag till minskning av matsvinn 

HANTERING PLANERING INFORMATION LAGSTIFTNING 
BUTIK OCH 
PRODUCENT ÖVRIGT 

rätt förvaring veckohandla få kunskap om bäst före 

legalisera dumpstring 
(hämta mat från 
soptunnor/containrar)  

företag bör ej sälja storpack 
billigare återvinna/tillaga rester 

placera livsmedel med kort 
förbrukningstid längst fram 
i kylskåp och skafferi 

planera - gäller alla plan. 
Hushåll, skola, restaurang 
osv info om matsvinn i skolan se över lagar (eu-regler) 

butiker kan rea ut varor 
med nära bäst-före-datum sunt förnuft 

använd sinnen, ex lukta på 
livsmedlet 

gå ihop flera personer och 
köp mkt/storpack för att 
sedan dela 

utbildning kring hållbarhet 
och livsmedel 

högre skatt på livsmedel 
med hög klimatpåverkan  

lunchboxar i butik med 
livsmedel med kort datum ansvar på alla parter 

inventera kyl/skafferi ät upp 

undervisa barn - 
konsekvenser kring 
matsvinn 

lagstiftning kring minskat 
matsvinn i 
livsmedelskedjan 

undvik lockpriser som 
konsument ex. "ta 2 betala 
för 1" 

välgörenhet - ex. ge till 
behövande, djurhållning, 
gårdar 

ta mindre portioner - ta 
hellre fler portioner 

köp/laga ej mer mat än 
nödvändigt 

mäta hur mycket vi slänger 
- som motivering att minska högre matpriser 

kampanjer för minskat 
matsvinn 

bättre kommunikation 
mellan alla som hanterar 
mat 

lägre temp kan ge längre 
hållbarhet, ex. kallare i 
kylskåpet handla efter säsong 

få tips på hur hela 
livsmedlet kan användas skatt på matsvinn 

packetering ex. 
portionsstorlek 

bättre kompostutrustning - 
matsvinn blir till energi i 
hemmet 

restaurang kan föra statistik 
på gäster och åtgång info om matlådor 

bättre förpackningar för att 
få ut livsmedlet 

teknisk utveckling som 
hjälper till med förvaring. 
Ex kylskåp som säger till 
när mjölken måste 
konsumeras 

skapa nya maträtter av det 
man har hemma eller rester, 
var kreativ 

info från kändisar, ex tv-
kockar 

samarbete mellan producent 
och affär. Affär bör ej köpa 
mer än som går åt 

handla per kg när man äter 
ute 

planera in restdagar i 
veckomenyn kokböcker kring rester 

billig avdelning i butik med 
andra-sorteringslivsmedel 

tänk på ekonomi - dyrt att 
kasta 

handla utifrån behov 

gå ut i media för att öka 
kunskap och intresse kring 
matsvinn gratis matlådor tävling/utmaning 

handla varor av bra kvalite färdiga matkassar från butik

köp mat på restaurang 


