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Abstract 
 

Food waste from grocery stores is an increasing problem in Sweden, and amounts to roughly 

67 000 ton per year. This has consequences both for sustainability in general, but also for 

achieving the targets stipulated by the EU. Given this, it should be relevant for the society that 

grocery stores both decrease the amount of food waste but also develop better ways of dealing 

with food waste. Although there exist methods for this, the practicability of such measures are 

unknown. In this thesis I assess these issues by conducting interviews with owners and 

employees at five grocery stores in Umeå, asking them how they think about these questions. 

In particular, I focus on how to take care of and prepare food waste for anaerobic digestion and 

how to decrease volumes of food waste. In essence, I find that both the knowledge of, and 

interest in, these issues vary substantially between grocery stores. Further, for these measures 

to be feasible, it requires the process to be both economically efficient while not requiring too 

much time of work. With this in mind, it seems necessary to have a facility that can take care 

of both packed and unpackaged food waste, making it as cheap and simple as possible for the 

grocery stores. For reducing volumes of waste, most grocery stores agrees on better planning 

as the way to go.  
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Sammanfattning 
Avfallsmängderna fortsätter att öka i Sverige och under 2012 togs 4 398 680 ton hushållsavfall 
hand om. Hushållsavfallet består till en stor del av matavfall och man räknar med ungefär 90-
100 kg matavfall per person och år från hushållen. Sorteras matavfallet ut från det övriga 
hushållsavfallet kan detta behandlas biologiskt genom rötning eller kompostering och på det 
viset kan man utvinna mer näring och energi. Vid rötning fås biogas som exempelvis kan 
användas som drivmedel, samt biogödsel som är ett bättre alternativ än mineralgödsel då man 
återför växtnäringen till kretsloppet. 
 
Matavfall uppstår inte bara i hushållen utan även i andra verksamheter som exempelvis i 
skolor, restauranger m.fl. Från matvarubutiker uppstår stora mängder matavfall och troligen 
rör det sig om ca 67 000 ton varje år i Sverige. Matavfallet från butikerna håller ofta en 
högkvalitet vilket gör att det lämpar sig bra för rötning. Ett av Sveriges nationella miljömål 
anger att insatser ska vidtas så att 50 procent av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger behandlas biologiskt senast 2018.  
 
Hanteringen av hushållsavfall och avfall jämförligt med hushållsavfall sköts av kommunerna. 
Huruvida matvarubutikernas matavfall räknas som hushållsliknande avfall är omdiskuterat 
men i Umeå anser man det vara jämförligt med hushållsavfall. Det kommunala avfallsbolaget 
UMEVA hävdar dock inte sitt monopol på matavfall från större matvarubutiker i dagsläget. De 
erbjuder endast hushållen hämtning av utsorterat matavfall medan verksamheter själva får 
höra av sig om de är intresserade av att sortera.  
 
I resten av Sverige skiljer det sig en del åt i hur man gör och i en del kommuner har man börjat 
ta emot matavfall från matvarubutiker. I Växjö har man exempelvis en testverksamhet där man 
erbjudit en matbutik och en grossist att lämna sitt matavfall. Tanken är att i framtiden kunna 
erbjuda alla verksamheter att sortera. Växjö har sedan 2012 en förbehandlingsanläggning som 
kan ta emot så väl förpackat som oförpackat matavfall. I butiken som ingår i testverksamheten 
slängs matavfallet i så kallade matboxar, stora lådor som lyfts med pallyft. Matboxarna hämtas 
sedan och transporteras vidare till förbehandlingsanläggningen.  
 
För att undersöka hur butiker i Umeå gör idag, samt intresse och attityder till sortering av 
matavfall, har personal från fem butiker i Umeå intervjuats. Utöver dessa har även 
butikschefen i en butik i Växjö som sorterar matavfall intervjuats. Frågor ställdes om sortering 
och möjligheter till sortering av matavfalls samt om rutiner och åtgärder mot svinn. 
 
Intervjuerna visade att ingen av de besökta butikerna sorterar ut matavfall idag men att en 
planerar att börja till hösten 2014, dock inte i kommunens regi. Intresset bland de övriga 
butikerna var något varierande men de flesta var inte särskilt intresserade av att lägga ner 
särskilt mycket tid på att sortera matavfall och ta bort förpackningar om de inte måste. 
Däremot fanns ett stort intresse för miljöfrågor i övrigt. Fler har inte funderat på möjligheterna 
att sortera ut matavfall och för ett ökat intresse behövs mer kunskap och information samt ett 
fungerande koncept som inte tar allt för mycket tid i butikerna. 
 
Det finns vissa möjligheter för sortering som UMEVA kan erbjuda butikerna i dagsläget. 
Alternativen är att sortera i bruna kärl, av samma typ som hushållen i Umeå har, eller 
matkvarn med tank. Matkvarn med tank används främst för storkök som skolor eller 
restauranger men skulle kunna fungera för butiker. När man använder matkvarn måste alla 
förpackningar avlägsnas först vilket ta tid i butikerna. När det gäller bruna kärl är det istället 
förbehandlingsanläggningen som bestämmer huruvida förpackningar måste bort. Då Umeås 
matavfall transporteras till Skellefteå innebär det att förpackningarna måste avlägsnas oavsett 
vilket metod man skulle välja, eftersom anläggningen där inte kan ta hand om förpackat 
matavfall. Bruna kärl passar troligen inte heller till riktigt stora butiker där stora mängder 
matavfall uppstår. 
 



 
 

För att kunna ta emot förpackat matavfall i Umeå vore ett alternativ att iordningställa en egen 
anläggning för förbehandling av matavfall. Anläggningen i Växjö kan ta emot 15000 ton men 
har endast tillstånd för 10000 ton. I Umeå tror man sig kunna samla in ungefär 4000 ton 
matavfall, exklusive butikernas matavfall. Men för att kunna ha en rimlig behandlingskostnad 
krävs 10000 ton, en mängd som inte vore orimlig om man även samlade in matavfall från 
matvarubutikerna. 
 
Vid insamlingen av matavfallet kan bruna kärl med papperspåsar, av samma typ som 
hushållen har, användas. Annars har Växjös matboxar har överlag fungerat bra för den 
Willysbutik som ingår i deras testverksamhet. Fördelen med dem är att de kan lyftas med 
pallyft och de är därför lättare att hantera vid hämtning samt avlämning vid 
förbehandlingsanläggningen, då matavfallet från butikerna inte tippas i tippfickan utan går via 
en sidolinje. Sorteringen i matboxarna har inte inneburit något extra arbete i butiken. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att om Umeå kommun och UMEVA avser att börja ta emot 
matavfall från matvarubutiker är en egen förbehandlingsanläggning som kan ta emot 
förpackat och oförpackat matavfall, enligt vad som framkommit i rapporten, det bästa 
alternativet. Alternativ två är att endast samla in det oförpackade matavfallet från butikerna. 
Huruvida något av dessa två alternativ blir verklighet är upp till kommunen. Att inte ta tillvara 
på matavfallet bör inte vara ett alternativ. 
 
Enligt avfallstrappan ska vi i första hand sträva efter att minimera uppkomsten av avfall. Ändå 
kastas varje år stora mängder matavfall som hade kunnat användas annorlunda. Det har visat 
sig att hela 91 procent av de 67000 ton som uppstår är undvikligt matavfall medan endast 9 
procent avses vara oundvikligt. Alla butiker jobbar med att hålla nivåerna av svinn låga. Bland 
annat genom noggrann planering och kontinuerligt arbete med att planera och utvärdera samt 
att ha kontroll på vad som finns i butikerna.  
 
Det verkar också som att man kan minska svinnet genom att  

 Aktivt göra ändringar i de datoriserade beställningsprogram som de flesta butiker 
använder 

 Fundera över hur man förvarar frukt och grönt, både när det gäller hyllor och kärls 
utformning och när det kommer till kylmöjligheter. 

 Tillaga mat som närmar sig bäst-före datum i butik 

 Sänka priser vid kort datum eller skänka till välgörenhet 

 Se över vilka konsekvenser kampanjer får på svinnet 
 
Men för att minska svinnet verkar ändå det viktigaste vara noggrann planering och utvärdering 
och att ständigt jobba med varorna i butiken för att på så vis veta vad man har hemma och vad 
som måste säljas. 
 
 

  



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................ 2 

1.2 Frågeställningar ....................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsning ............................................................................................................... 2 

2. Bakgrund .................................................................................................................. 2 

2.1 Regelverk ..................................................................................................................... 2 

2.1.1 EU – lagstiftning och direktiv ............................................................................ 2 

2.1.2 Förordning om animaliska biprodukter ........................................................ 2 

2.1.3 Avfallstrappan ....................................................................................................... 3 

2.1.4 Nationell lagstiftning ........................................................................................... 4 

2.1.5 Avfallsutredningen ............................................................................................... 4 

2.2 Miljömål ...................................................................................................................... 5 

2.2.1 Nationella miljömål ............................................................................................. 5 

2.2.2 Regionala och lokala miljömål ......................................................................... 5 

2.3 Sortering av matavfall ........................................................................................... 6 

2.3.1 Umeå ........................................................................................................................ 6 

2.3.2 Växjö ........................................................................................................................ 6 

2.4 Förbehandling av matavfall ................................................................................ 6 

2.5 Matavfall från butiker ............................................................................................ 7 

2.5.1 Mängder .................................................................................................................. 7 

2.5.2 Förpackningar ...................................................................................................... 7 

2.6 Matsvinn ..................................................................................................................... 7 

2.6.1 Bäst före datum och sista förbrukningsdag .................................................. 8 

2.6.2 Returflöde till grossister och producenter .................................................... 8 

3. Material och metod ........................................................................................ 9 

3.1 Litteraturstudie ........................................................................................................ 9 

3.2 Intervjustudie ........................................................................................................... 9 

4. Resultat .................................................................................................................... 10 

4.1 Nuvarande möjligheter till sortering av matavfall i Umeå ................... 10 

4.2 Sortering, insamling och behandling av matavfall från butiker i 
Växjö................................................................................................................................... 10 

4.2.1 Förbehandlingsanläggningen ......................................................................... 10 

4.2.2 Sortering och insamling från butik ................................................................ 11 

4.3 En anläggning i Umeå ...........................................................................................12 

4.4 Åtgärder mot matsvinn ........................................................................................12 

4.4.1 Datoriserade beställningssystem ....................................................................12 



 
 

4.4.2 Sänkt pris vid kort datum ................................................................................. 13 

4.4.3 Kyla ......................................................................................................................... 13 

4.4.4 Hyllor och uppläggningsbord ..........................................................................14 

4.4.5 Tillagning i butik .................................................................................................14 

4.4.6 Kampanjer ............................................................................................................14 

4.4.7 Skänka bort ...........................................................................................................14 

4.5 Intervjuer med butiker i Umeå ......................................................................... 15 

4.5.1 Styrning .................................................................................................................. 15 

4.5.2 Sortering ............................................................................................................... 15 

4.5.3 Sortering av matavfall ....................................................................................... 15 

4.5.4 Miljö, ekonomi och tid .......................................................................................16 

4.5.5 Mängder avfall .....................................................................................................16 

4.5.6 Returer och reklamationer...............................................................................16 

4.5.7 Matsvinn ................................................................................................................ 17 

5. Diskussion ............................................................................................................. 20 

5.1 Metodval .................................................................................................................... 20 

5.1.1 Litteraturstudier ................................................................................................. 20 

5.1.2 Intervjuer.............................................................................................................. 20 

5.2 Sortering av avfall ................................................................................................. 20 

5.3 Möjligheter till sortering av matavfall ...........................................................21 

5.3.1 Miljö och ekonomi .............................................................................................. 22 

5.4 Matsvinn .................................................................................................................... 22 

5.4.1 Att beställa rätt .................................................................................................... 22 

5.4.2 Förvaring .............................................................................................................. 22 

5.4.3 Att sälja bort eller ta till vara på sådant som inte sålt som tänkt ........... 23 

6. Slutsatser ................................................................................................................ 25 

7. Referenser ............................................................................................................. 26 

 
 

Bilagor 
Bilaga 1- intervjufrågor 

 
 



1 
 

1. Inledning 
 
Även om avfallshanteringen är effektiverare och orsakar mindre miljöpåverkan än tidigare så 
fortsätter avfallsmängderna att öka (Miljömålsprotalen 2012 a). I dagens moderna 
konsumtionssamhälle uppkommer stora mängder avfall och mängderna har ökat kraftigt 
under senare delen av 1900-talet (Johansson 2004). Den behandlade mängden hushållsavfall 
uppgick 2012 till 4 398 680 ton. Utslaget på hela befolkningen innebär det 460,3 kg 
hushållsavfall per person under året.  En stor del av hushållsavfallet består av matavfall och ett 
villahushåll ger upphov till ungefär 90 kg matavfall per person och år. För boende i 
flerbostadshus är siffran 100 kg per person och år (Avfall Sverige 2013 a). Genom att behandla 
det källsorterade matavfallet biologisk, genom rötning eller kompostering tar man tillvara på 
näring näringsämnen som går förlorade vid förbränning.  
 
Kompostering innebär nedbrytning av organiskt material med hjälp av syre och 
mikroorganismer. När komposteringen är klar fungerar materialet som ett långtidsverkande 
gödselmedel som ofta används som jordförbättring i trädgårdar, parker och vid 
markanläggningar. Rötning, som är vanligare än kompostering, är en process där organiskt 
material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö (Avfall Sverige 2014 a). Vid rötningen 
bildas biogas och biogödsel, två slutprodukter som har miljömässiga fördelar. Biogas som 
består av huvudsakligen metan och koldioxid är en förnyelsebar energikälla som kan 
uppgraderas och används som miljövänligare fordonsbränsle(Avfall Sverige 2014 a). Biogasen 
kan också användas till uppvärmning och elproduktion. Genom att använda biogödsel istället 
för mineralgödsel återförs växtnäringen till kretsloppet. Något som är särskilt viktigt med 
framför allt fosfor som är en ändlig resurs (Avfall Sverige 2013 a). 
 
Insamlingen av källsorterat matavfall ökar och från 2012 till 2013 ökade mängden insamlat 
matavfall med 15 procent (Avfall Sverige 2013 a). Idag har 60 procent av kommunerna ordnat 
med insamlingssystem för behandling av matavfall (Miljömålsportalen 2013 D).  
 
Utöver matavfallet från hushållen så uppkommer matavfall i skolor, restauranger, butiker och 
andra verksamheter. I matvarubutiker uppkommer dagligen mängder av matavfall i form av 
varor som passerat bäst-före datum eller kasserats av andra orsaker. Matavfall från dessa 
verksamheter håller ofta en hög kvalitet vilket gör det värt att ta tillvara (Avfall Sverige 2007). 
 
Det är kommunerna som har monopol hanteringen av hushållsavavfall och avfall jämförligt 
med hushålls avfall. Huruvida matavfall från matvarubutiker är jämförligt med hushållsavfall 
är omdiskuterat men många kommuner anser att det är det. I Umeå där UMEVA är det 
kommunala bolag som har ansvar över avfallshanteringen anses butikernas matavfall vara 
jämförligt med hushållens, men de hävdar inte sitt monopol på matavfall från stora 
matvarubutiker och de kan inte heller erbjuda någon lösning för att ta emot stora mängder 
obehandlat matavfall där en stor del är förpackat. 
 
Det matavfall som samlas in från hushåll och verksamheter idag transporteras till en 
anläggning för förbehandling och rötning i Skellefteå då Umeå inte har någon anläggning för 
rötning av matavfall. Matavfall från verksamheter som inte sorterar matavfall förbränns i 
Umeå tillsammans med annat brännbart avfall (Åström muntl.).  
 
Det finns ett antal olika anläggningar i Sverige som kan ta emot förpackat matavfall och 
förbereda detta för rötning, en av dessa finns i Växjö (Avfall Sverige 2013 b). UMEVA har sökt 
bidrag för en liknande anläggning men ansökan blev avslagen i januari 2014 (Åström muntl.). 
Hur framtiden ser ut vet man inte men en egen anläggning skulle innebära att det matavfall 
som samlas in inte måste skickas till Skellefteå samt att möjligheterna att samla in avfall från 
matvarubutiker förbättras. 
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Att behandla matavfall biologiskt ger möjlighet att ta till vara på energi och näringsämnen men 
det minskar inte mängderna avfall. I Sverige slängs en miljon ton matavfall varje år, detta 
motsvarar tre procent av våra totala utsläpp av växthusgaser (SLU 2013 b). Förutom att skapa 
möjligheter att ta emot matavfall från butiker är det därför också viktigt att jobba med att 
minska de mängder som kastas bort. 
 

1.1 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheter för matvarubutiker 
att sortera ut matavfall som kan skickas till rötning. Samtidigt undersöks hur volymen avfall 
skulle kunna minimeras genom ett minskat svinn hos butikerna. Förhoppningen är att kunna 
ge inspiration till lösningar där man kan ta till vara på matavfall som i dagsläget skickas direkt 
till förbränning, detta för att i slutänden kunna tillvarata mer energi och näringsämnen. 
 

1.2 Frågeställningar 
 Vilka möjligheter till insamling och rötning finns i Umeå idag? 

 Vilka möjligheter skulle finnas med ett system liknande det som nu finns i Växjö och vilka 
mängder matavfall skulle man kunna ta emot? 

 Hur hanteras butikernas matavfall i Umeå idag, förpackat som oförpackat? 

 Hur mycket avfall går idag från matvarubutiker direkt till förbränning? 

 Hur är butikernas inställning till möjligheten att skicka förpackat matavfall till rötning? 

 Påverkas butikerna i form av mer eller mindre arbete när det förpackade matavfallet skall 
skickas till rötning istället för förbränning? 

 Finns det möjligheter till minskat svinn genom ändrade rutiner? 
 

1.3 Avgränsning 
Den praktiska studien har avgränsats till att omfatta fem butiker i Umeå och en butik i Växjö. 
 
Fokus har varit på möjligheter till rötning av matavfall från matvarubutiker i Umeå kommuns 
regi. Det har däremot inte undersökts huruvida rötning är den bästa åtgärden för matavfall. 
 
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Regelverk 
 

2.1.1 EU – lagstiftning och direktiv 
Det är EU som sätter ramarna för vår lagstiftning i Sverige. 2010 implementerades EU- 
direktivet 2008/98/EG, även kallat avfallsdirektivet, om avfall och om upphävande av vissa 
direktiv. Direktivet ersatte tre äldre direktiv och innehåller bland annat definitioner och 
omfattning av direktivet, avfallshierarkin, regler kring hantering av avfall inklusive tillstånd 
och planering av avfallshanteringen samt administrativa krav kring rapportering inspektioner 
och översyn. Det ingår också krav på att medlemsländerna ska ta fram nationella program för 
förebyggande av avfall (Naturvårdsverket 2014 a). 
 

2.1.2 Förordning om animaliska biprodukter 
Förordningen om animaliska biprodukter, även kallad ABP-förordningen är en EG-förordning 
(EG 1069/2009) som framtagits i syfte att minska risken för smittspridning av sjukdomar som 
mul- och klövsjuka och BSE (galna ko-sjukan). Den antogs i oktober 2002 och reglerar 
hanteringen av animaliskt material som inte ska används som livsmedel, exempelvis hela döda 
djur, slaktrester, skal, blod och mejerivaror. Kasserade varor av animaliskt ursprung i butiker 
räknas också hit, varför denna förordning är viktig vid hanteringen av matavfall från 
matvarubutiker. 



3 
 

 
I förordningen klassificeras materialet i tre kategorier med avseende på smittspridning. 
Kategori 1 är den högsta riskklassen och kategori 3 den lägsta. Animaliskt avfall från 
matvarubutiker ingår i klass 3 och beskrivs som ” produkter av animaliskt ursprung eller 
livsmedel som innehåller produkter av animaliskt ursprung, som inte längre är avsedda för 
användning som livsmedel, antingen av kommersiella skäl eller på grund av 
tillverkningsproblem ” (EG 1069/2009). 
 
Allt kategori 3 material får rötas, men det mesta måste först genomgå hygienisering eller 
bearbetning för att ta död på eventuella smittor. Hygienisering innebär att hela avfallsmassan 
upphettas till 70 C i minst 60 minuter samt att avfallet ska ha en partikelstorlek på högst 12 
millimer före behandlingen. Anläggningen där hygieniseringen genomförs måste vara 
godkänd av Jordbruksverket (Jordbruksverket 2011). 
 
Det finns kategori 3 material som kan undantas från kravet på hygienisering om 
Jordbruksverket anser att det inte finns risk för överförbara sjukdomar. Det handlar ofta om 
mejeriprodukter av olika slag (Jordbruksverket 2011). 
 

2.1.3 Avfallstrappan 
Den avfallshierarki som ingår i avfallsdirektivet, som medlemsländerna ska följa när de vidtar 
åtgärder för hantering av avfall (Direktiv 2008/98/EG), har en prioritetsordning som består 
av fem punkter enligt följande; 
 

 Förebyggande 

 Förberedelse för återanvändning 

 Materialåtervinning 

 Annan återvinning t.ex. energiåtervinning 

 Bortskaffande 
 
Innebörden är att i första hand ska uppkomst av avfall minimeras, i andra hand ska avfallet 
återanvändas, och därefter materialåtervinnas, energiutvinnas och i sista hand deponeras 
(Naturvårdsverket 2014). I Sverige har man valt att kalla hierarkin för avfallstrappan, där man 
strävar efter att nå det högsta steget på trappan (figur 1). 
 
Biologisk behandling anses enligt avfallshierarkin vara en form av materialåtervinning och 
tillhör det tredje trappsteget. Medan vanlig förbränning tillhör det andra trappsteget, 
energiutvinning (Johansson 2004). 
 

 
Figur 1. Avfallstrappan. (Källa: DÅVA D.A.C 2013). 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kHc2oz-QfUvlDM&tbnid=dMhKiThG2HrffM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.avfallscenter.se/&ei=KgPhUvLwAou8ygPLg4GoCw&bvm=bv.59568121,d.bGE&psig=AFQjCNGd_afdw9SYlGUIk2BBTWmWODDGPw&ust=1390564345512760
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2.1.4 Nationell lagstiftning  
I Sverige återfinns i huvudsak lagstiftning om avfall i miljöbalkens (SFS 1998:808) 15 kapitel 
och avfallsförordningen (2011:927). Utöver dessa tillkommer förordningar och föreskrifter 
kopplade till lagstiftningen. 
 
I miljöbalkens 15 kap framgår att varje kommun ska ta fram en renhållningsordning som ska 
innehålla föreskrifter om hantering av avfall i kommunen samt en avfallsplan. Avfallsplanen 
bland annat ta upp kommunens åtgärder för att minska mängden avfall samt avfallets 
farlighet. I den kommunala renhållningsordningen ska det framgå under vilka förutsättningar 
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare själv får ta hand om hushållsavfall och i vissa 
fall annat avfall som uppkommit hos dem.  

 

2.1.5 Avfallsutredningen  
Den 30 juni 2011 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som med uppdrag att 
göra en avfallsutredning. Syftet var ett göra en allmän översyn av avfallsområdet med fokus på 
utformningen och ansvaret för insamling och omhändertagande av hushållens och 
verksamhetsutövarnas avfall, främst med avseende på hushållsavfall, förpackningar och 
returpapper. Man vill att avfallshanteringen ska ske på ett miljömässigt och resursmässigt 
effektivt sätt som också är tillgängligt för alla konsumenter och andra användargrupper i såväl 
tätort som landsbygd (SOU 2012). 
 
I dagsläget har kommunerna ansvar för det hushållsliknande avfallet men avfallsutredningen 
föreslår bland annat att det fysiska ansvaret för insamling av förpacknings- och tidningsavfall 
från hushållen ska övergå från producenterna till kommunerna. Man föreslår också att 
avfallsförordningen ska kompletteras med en paragraf som ställer krav på kommunerna att 
tillhandahålla medborgarna ett insamlingssystem för matavfall, i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt utifrån ett samhällsekonomiskt eller insamlingstekniskt perspektiv (SOU 2012). 
 
När det gäller verksamheter så ligger ansvaret för det inom verksamheterna uppkomna avfallet 
på verksamheterna själva, undantaget det hushålls liknande avfallet som ligger inom 
kommunens ansvar och också en viss mån avfall som är belagt med producent ansvar. Man 
anser att dagens reglering har skapat en oklar ansvarsfördelning. Det har under många år förts 
diskussioner om vilken typ av avfall som omfattas eller inte omfattas av definitionen av 
verksamheternas hushållsavfall och därför vill man göra en tydligare ansvarsfördelning mellan 
kommuner och verksamhetsutövare (SOU 2012). 
 
Man föreslår att definitionen av hushållsavfall i miljöbalken (1998:808) ändras till att endast 
omfatta avfall från bostäder. Samtidigt vill man komplettera avfallsförordningen (2011:927) 
med krav på att verksamheter ska sortera ut matavfall från annat avfall och hantera det enligt 
miljöbalkens bestämmelser. Sammantaget innebär förslaget att en verksamhet ansvarar för 
hanteringen av allt sitt avfall (SOU 2012). 
 
Utredningen avslutades i augusti 2012 och har efter det legat hos regeringskansliet för 
beredning (SOU 2012) och remisstiden gick ut i december samma år. En proposition utlovades 
till sommaren 2013 (Avfall Sverige 2013 c) men ingen proposition finns i dagsläget. 
 
I början av 2014 har en arbetsgrupp tillsatts för att arbeta fram ett nytt förslag till hur 
kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. Förhoppningen är nu att arbetet med 
avfallsutredningen ska fullföljas så att utvecklingen av ökad insamling och återvinning kan ske 
(Avfall Sverige 2014 b).  
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2.2 Miljömål 
 

2.2.1 Nationella miljömål 
År 1999 fastställde riksdagen 15 miljökvalitetsmål för att ge en tydlig struktur till det framtida 
miljöarbetet. Man skapade också ett antal delmål och det har som mest funnits 73 stycken. Det 
16e miljömålet tillkom 2005 (Miljömålsportalen 2013 a). 
 
I juni 2010 beslutade riksdagen om en ny målstruktur för miljöarbetet (Miljömålsportalen 
2013 A) och det ser idag ut enligt följande; 
 

 ett generationsmål 

 16 miljökvalitetsmål  

 19 etappmål  
 
Generationsmålet anger den övergripande inriktningen för den samhällsomställning som 
behöver genomföras för att nå miljökvalitetsmålen och är därför vägledande för miljöarbetet 
på alla nivåer i samhället(Miljömålsportalen 2013 a). De 16 miljökvalitetsmålen anger det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till medan etappmålen är steg på vägen 
för att nå både generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Utvecklingen följs upp varje 
år genom en rapport samt att det görs en fördjupad utvärdering en gång per mandatperiod av 
regeringen (Miljömålsportalen 2013 b). Miljömålen är unika för Sverige och det finns idag 
ingen motsvarighet internationellt (Miljödepartementet 2012). 
 
God bebyggd miljö är det miljökvalitetsmål som är mest relevant för avfallsområdet. 
Preciseringen för avfall i målet lyder ” avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att 
använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall 
som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för 
hälsa och miljö minimeras” (miljömålsportalen 2012 b).  
 
När det gäller avfall från livsmedelskedjan finns ett etappmål som anger att ” insatser ska 
vidtas så att senast 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara och minst 40 
procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara” (Miljömålsportalen 2012 a). 
 
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på ett nytt etappmål om 
att matavfallet till år 2020 ska minska med 20 procent, jämfört med år 2010. Förslaget 
omfattar hela livsmedelskedjan utom primärproduktionen (jordbruk och fiske), där man 
istället satsar på en handlingsplan senast 2016. Förslaget redovisades för regeringen i 
december 2013 men inget beslut är taget i dagsläget (Naturvårdsverket 2013). 
 

2.2.2 Regionala och lokala miljömål  
Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har ansvar för att regionalt prioritera, anpassa och 
konkretisera alla miljökvalitetsmål, de har också ansvaret över uppföljning och utvärdering 
(Miljömålsportalen 2013 c).  
 
Varje kommun har utöver detta även lokala miljömål som ska förtydliga vad man inom 
kommunen ska fokusera på. Umeås miljömål förtydligar därför vad som är särskilt viktigt för 
Umeå kommun (Umeå kommun 2013). Enligt Umeå kommun (2010) ser de lokala målen som 
rör avfall ser ut enligt följande; 
 

 Avfallets mängd per invånare ska minska. 

 Hushållsavfallets innehåll av farliga ämnen ska minska. 

 Återvinning av avfall ska öka. 

 Avfallshanteringen ska planeras utifrån ett regionalt tänkande. 
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2.3 Sortering av matavfall 
 

2.3.1 Umeå 
I Umeå startade UMEVA ett system för återvinning av matavfall 2007 (UMEVA 2011). Man 
införande systemet etappvis i de tätbebyggda delarna av kommunen och idag omfattas 56000 
hushåll(Åström muntl.). Systemet man valt baseras på frivillighet där kunderna ges tre 
valmöjligheter. 
 

 Abonnemang 1: återvinning av matavfall- kunderna sorterar sitt matavfall i 
papperspåsar och lägger dessa i ett separat, ventilerat kärl. Matavfallet skickas sedan 
för rötning i Skellefteå. 

 Abonnemang 2: Hemkompost- kunden skaffar och underhåller själv en hemkompost 
för matavfallet. 

 Abonnemang 3: Blandat avfall- kunden lägger sitt matavfall i hushållssoporna, vilka 
går till förbränning. 

 
2010 hade man 68 procent av alla villakunder och 66 procent av hushållen i 
flerfamiljsfastigheterna anslutit sig till abonnemangstyp ett eller två (UMEVA 2011).  
 
När det gäller verksamheter har man inte erbjudit möjligheten att sortera ut matavfall utan 
verksamheterna har själva fått höra av sig till UMEVA. Det är framförallt förskolor som hört 
av sig. Insamlingssystemet bestäms av verksamhetens storlek. För verksamheter som serverar 
och tillagar upp till 1500 portioner per vecka, samt verksamheter som serverar upp till 5000 
portioner per vecka och inte har någon tillagning, godkänns bruna kärl av samma typ som 
hushållen har. För verksamheter som överskrider dessa gränser hänvisar man till 
matavfallskvarn med sluten tank (UMEVA 2011). I dagsläget har 4 skolor och 2 fastigheter med 
sammanlagt 5 restauranger matavfallskvarn med tank (Åström muntl.).  
 
Allt insamlat matavfall, från hushåll och verksamheter transporteras till Skellefteå där det 
finns en anläggning för förbehandling och rötning av matavfallet.  År 2013 skickades 2641 ton 
matavfall iväg till rötning från Umeå (UMEVA 2014).  
 

2.3.2 Växjö 
Växjö kommun påbörjade insamling av matavfall 2012 och hittills har 75 procent av alla 
villaägare anslutit sig (Växjö kommun 2013 a). Deras system är precis som Umeås frivilligt för 
villa- och fastighetsägare och man kan välja mellan att sortera, kompostera och fortsätta att 
lämna osorterat avfall (Växjö kommun 2013 b). 
 
År 2013 infördes sortering av matavfall för flerfamiljshus och verksamheter. Man erbjuder 
olika varianter som sopkärl i plast, markbehållare, matboxar och kvarn med tank (Växjö 
kommun 2013 c). 
 
I juni 2014, när man byggt klart en ny hygienisering till rötkamrarna, planerar man att erbjuda 
alla livsmedelsanläggningar att sortera ut matavfall. I dagsläget har man en testverksamhet 
med en grossist och en Willys butik som lämnar matavfall i så kallade matboxar (Lund 2014).  
 

2.4 Förbehandling av matavfall 
Det matavfalls som ska rötas måste först förbehandlas. Förbehandlingen syftar till att avskilja 
oönskade föremål samt att producera en lätthanterlig och pumpbar så kallad slurry. Det är 
önskvärt att förbehandlingen avskiljer förpackningar och felsorteringar så effektivt som 
möjligt samtidigt som förlusten av rötbart material inte får bli onödigt stort. Processen bör 
även producera ett så koncentrerat och energirikt substrat som möjligt genom att hålla 
vattenmängden på en låg nivå. En viss spädning kan dock ändå behövas då slurryn ska vara 
hanterbar av pumpar och tankbilar (Avfall Sverige 2013 b) 
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I dagsläget finns ett tjugotal anläggningar i Sverige som förbehandlar matavfall för 
biogasproduktion. Anläggningarna skiljer sig mycket åt dels i teknik och process men även när 
det gäller insamlingssystem samt om de kan ta emot förpackat matavfall eller inte. Men 
generellt sett kan förbehandlingen sammanfattas i tre huvuddelar, mottagning, 
homogenisering och separering (Avfall Sverige 2013 b). 
 
Mottagningen kan ske via tippficka, bunker eller på öppen betongplatta. Förpackat matavfall 
hanteras ofta på pall, vilket kräver extra utrymmen. Homogeniseringen av avfallet sker genom 
sönderdelning med hjälp av olika typer av kvarnar och mixrar. Ofta tillsätts spädvätska under 
processen. Det varierar huruvida homogenisering sker före, samtidigt eller efter separering av 
oönskat innehåll (Avfall Sverige 2013 b) 
 
Separering och avskiljning sker ofta fler gånger under processen. Exempelvis sker ofta en 
första sortering vid mottagningen. När det gäller förpackat matavfall tas det ofta in via en 
sidolinje där en första avskiljning av förpackningar sker. Svårigheten med separeringen är att 
uppnå ett rejekt med så låg procent organiskt material som möjligt. Studier har visat att 9-28 
procent av biogaspotentialen går förlorad i våra svenska anläggningar (Avfall Sverige 2013 b).  

 

2.5 Matavfall från butiker 
 

2.5.1 Mängder 
Nya siffror tyder på att det uppkommer ca 67 000 ton matavfall per år från matvarubutiker i 
Sverige. Liknande siffor har man fått fram i Norge (ca 68 000 ton) och Finland (ca 65 000–75 
000 ton)(SMED 2013). Detta är mer än vad man tidigare trott men totalt sett är det en 
förhållandevis liten andel av det totala matavfallsmängderna som uppskattas vara en miljon 
ton i Sverige. (Livsmedelsverket 2013 a). Den största delen av matavfallet utgörs av frukt och 
grönsaker (40 procent) följt av kött (29 procent) och bröd 27 procent) (SMED 2013). Siffror 
från 2010 visar att 24 procent att matavfallet från hushåll, restauranger och butiker har 
omhändertagits biologiskt (Miljömålsportalen 2013 d). 
 

2.5.2 Förpackningar 
En stor del av sortimentet i en livsmedelsbutik är förpackat på något sätt. För att kunna 
behandla matavfallet biologiskt måste förpackningarna avlägsnas. Antingen direkt i butiken 
eller i förbehandlingsanläggning som kan avskilja förpackningarna. En plockanalys som 
genomfördes i Uppsala visade att 57 procent av avfallet var förpackat (Svenska 
Renhållningsverksföreningen 1996) och man kan förstå att det skulle krävs tid och resurser för 
butikerna att själva avlägsna förpackningarna. 
 
Tidigare undersökningar visar att många kommuner efterfrågar lösningar för att samla in 
förpackat matavfall (Avfall Sverige 2007) och i dagsläget har ett flertal anläggningar byggts 
runt om i Sverige (Avfall Sverige 2013 b).  
 

2.6 Matsvinn 
Av de ca 67 000 ton matavfall som uppskattas uppkomma i livsmedelsbutiker varje år har man 
beräknat att ca 61 000 ton, d.v.s. 91 procent av matavfallet, är sådant avfall som skulle kunna 
undvikas, d.v.s. matsvinn (SMED 2013).  
 
Svinnet beror ofta på att bäst-före datum har passerat. Andra orsaker kan vara felbedömningar 
vid beställning, egna kampanjer, en ofördelaktig placering av varan i butiken eller att butiken 
prioriterar ett brett sortiment (Eriksson och Strid 2013). Retursystem för vissa varor gör att 
butikerna inte har samma press på att sälja slut på varorna eftersom de kan skicka tillbaka dem 
utan någon större kostnad. 
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För att minska mängderna mat som kastas bort jobbar bland annat Naturvårdsverket med att 
öka medvetenhetens hos aktörer om matsvinnets betydelse för miljön och samhällsekonomin 
(Naturvårdsverket 2014 b). 
 
Mellan 2010 till 2013 genomfördes ett projekt av SLU tillsammans med Axfood och deras 
dotterbolag Willys. Projektet syftade till att undersöka hur stora mängder matsvinn som 
uppkommer och vad butikerna kan göra för att minska detta. Som en del av projektet hade 
man tillgång till svinndata från sex stycken Willys- butiker (SLU 2013).  
 
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har för närvarande ett gemensamt 
regeringsuppdrag där de ska genomföra olika insatser för att minska 
matsvinnet(Naturvårdsverket 2014 b).  Som en del utav detta har SLU på uppdrag av 
Naturvårdsverket bland annat gjort en studie där man undersökt ett antal olika åtgärder som 
skulle kunna genomföras i butik samt hur stor effekt dessa skulle kunna tänkas ha. Man har 
bland annat undersökt följande åtgärder (Eriksson och Strid 2013); 
 

 Ökad användning av datoriserade beställningssystem 

 Försäljning av fryst köttfärs istället för färsk 

 Reklamationstak för frukt och grönt 

 Skänka till välgörenhet 

 Kampanjstopp 

 Frysa in och sälja efter bäst före datum 

 Öka hållbarhet genom lägre temperatur i kylar  
 
En annan studie tar upp vilken effekt en sänkt temperatur i kylkedjan skulle få för matsvinnet.  
Rapporterna används som ett underlag för det föreslagna etappmålet som naturvårdsverket 
har föreslagit för regeringen (Naturvårdsverket 2014 b). 
 

2.6.1 Bäst före datum och sista förbrukningsdag 
Livsmedel som passerat bäst före-dag är tillåtet att sälja då det i de allra flesta fall är fullt ätbart 
(Livsmedelsverket 2013 b). Det är då säljaren som ansvarar för att livsmedlet är tjänligt. Det 
är aldrig tillåtet att sälja otjänliga eller osäkra livsmedel. Detta innebär att butikerna i 
praktiken kan sälja eller skänka bort mat som passerat bäst-före datum. 
 
Känsliga livsmedel som exempelvis köttfärs märks med sista förbrukningsdag. Dessa livsmedel 
är förbjudna att sälja efter att detta datum har passerat (Livsmedelsverket 2013). Sista 
förbrukningsdag är den sista dag som tillverkaren går i god för att ett livsmedel kan förtäras 
utan att vara en fara för hälsan. Dessa varor kan alltså varken säljas eller skänkas bort när 
datumet är passerat, oavsett vilket skick dessa är i. 
 

2.6.2 Returflöde till grossister och producenter 
Orsaker till att varor går i retur kan vara felleverans, felbeställningar eller uppenbara skador 
på de levererade varorna. Varorna kan antingen hämtas tillbaka av producenter eller grossister 
eller så kvitterar butikerna för osålda varor och slipper därmed kostnaderna för det som inte 
kan säljas. Varorna hamnar sedan i butikens egen avfallshantering (SMED 2013). 
 
Generellt sätt verkar det inte vara några stora mängder som går tillbaka till grossister och 
producenter. Två undratag är dock bröd och mejerivaror. Framförallt bröd sticker ut när det 
gäller returhanteringen då producenterna själva kommer och byter ut brödet i hyllorna. Det 
bröd som bakas i butik omfattas dock inte av dessa rutiner (SMED 2013).  
 
När det gäller mejeriprodukter är det inte heller ovanligt att de varor som passerat bäst-före 
datum går i retur. När det gäller mjölk går ofta de ofta direkt tillbaka till mejeriet och inte via 
grossist eller centrallager medan andra mejerivaror hanteras av grossister. Alla dessa olika 
rutiner och retursystem gör flödena svåra att kartlägga(SMED 2013) och det innebär också att 
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en viss del av det svinn som uppstår i butikerna inte hamnar i deras eget avfall och därför inte 
syns i deras statistik.  
 
 

3. Material och metod 
 
Insamling av data har gjorts genom intervjuer och litteraturstudier. De två olika metoderna 
har använts för att komplettera varandra.  
 

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudierna genomfördes för att kunna ge en faktamässigbakgrund till undersökningen 
samt för att få en överblick över vad som tidigare framkommit avseende hantering av matavfall 
i matvarubutiker, avfallshantering i allmänhet och åtgärder mot matsvinn. Litteraturen 
inhämtades via hemsidor på internet samt från bibliotek. En del av litteraturen har även 
inhämtats från UMEVA. 

 

3.2 Intervjustudie 
För att undersöka dagens hantering av matavfall och åtgärder för minskat svinn samt attityder 
och synpunkter kring detta i matvarubutiker i Umeå genomfördes intervjuer med personal från 
fem butiker i Umeå. I de fem butiker som besöktes i Umeå intervjuades butikschefer samt en 
person som arbetar på frukt och grönt avdelningen, förutom i en intervju där ägaren till 
butiken intervjuades istället för butikschefen, detta då den sistnämna inte hade möjlighet att 
delta. I två butiker är dessutom ägare och butikschef samma person. Intervjuerna gjordes 
utefter en i förväg bestämd mall (bilaga 1). Mallen har tagits fram i samråd med Jan-Olof 
Åström, utvecklingsingenjör på UMEVA och Fredrik Lundmark, universitetsadjunkt på Umeå 
universitet. 
 
Butikerna i Umeå representeras av två från ICA- koncernen, två från Coop (kooperativa 
förbundet, KF) och en från Axfoodkoncernen. Butikerna är av olika storlek och har mellan 6-
56  heltidstjänster. ICA och Coop butikerna har valts ut på så sätt att de representeras av en 
mindre och en större butik. Fler av butikerna har begärt att få vara anonyma, därav anges inga 
referenser i intervjuresultatet. 
 
Utöver butikerna i Umeå genomfördes en telefon intervju med Willys (Axfood) i Växjö. Här 
genomfördes endast en intervju med butikschefen och fokus låg på sortering av matavfall. 
 
En mailintervju genomfördes med Renhållningsavdelningen i Växjökommun för att få mer 
kunskap kring deras system för utsortering av matavfall från verksamheter. 
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4. Resultat 
 

4. 1 Nuvarande möjligheter till sortering av matavfall i Umeå 
Förutsättningarna för insamling av matavfall från verksamheter skiljer sig från dem för hushåll 
och insamlingsmetoderna kan därför behöva skilja sig en del åt. Framför allt handlar det om 
större mängder och att matavfallet ofta är blötare än hushållens (Avfall Sverige 2011).  
 
Den insamling av matavfall som sker från verksamheter i Umeå är från verksamheter som 
serverar mat, så som restauranger, skolkök och förskolor. Det är dock inte omöjligt att samma 
metoder skulle kunna användas i matvarubutiker (Åström muntl.) utan att man behöver göra 
några direkta förändringar i kommunens insamlingssystem av matavfall.  
 
4.1.1 Bruna plastkärl 
Insamlingen från hushåll i Umeå sker i nio liters papperspåsar som slängs i 140 liters kärl. 
UMEVA tillhandahåller endast kärlen i en storlek men det finns möjligheter till att ha fler kärl 
samt större papperspåsar. 
 
I papperspåsarna får endast matavfall utan förpackningar slängas eftersom matavfallet skickas 
tillsammans med hushållets matavfall till rötning i Skellefteå. För en matvarubutik innebär 
detta att alla förpackningar först måste avlägsnas i butiken innan matavfallet kan kastas.  
 
Det finns ingen matvarubutik i Umeå som använder denna typ av sortering idag (Åström 
muntl.) och det finns inte heller några riktlinjer för vilka avfallsmängder som skulle kunna 
fungera för denna metod när det gäller butiker. De riktlinjer som finns idag gäller antal 
serverade portioner (UMEVA 2013). Det finns däremot en matvarubutik som vill sortera i 
bruna kärl men det har i dagsläget inte kommit igång och det är för nuvarande oklart hur och 
om det kommer att fungera. Om en verksamhet vill ansluta sig ingår kärl och påsar som en del 
av abonnemanget. Abonnemangskostnaden varierar beroende på antal kärl som behövs samt 
hämtintervall (Åström muntl.). 
 
4.1.2 Matkvarn till tank 
De matkvarnar som används av skolor och restauranger kan också vara ett alternativ för 
matvarubutikerna. Matkvarnarna finns i fler olika storlekar och kan anpassas efter butikernas 
behov men de är framför allt ett bra alternativ till verksamheter med större mängder matavfall. 
Principen är att maten mals i en kvarn för att sedan mellanlagras i en tank som slutligen töms 
av en slamsugbil. Det går att koppla fler kvarnar till samma tank och kvarnarna kan vara 
placerade i en arbetsbänk eller som ett separat inkast. Möjligheterna att anpassa systemet efter 
verksamheten är därför stora (Avfall Sverige 2011). 
 
Endast matrester kan malas ner i kvarnen (Avfall Sverige 2011) och därför behöver eventuella 
förpackningar tas bort innan matavfallet kan slängas i kvarnen. Kostanden för kvarn och tank 
står verksamheten själv för (Åström muntl.), vilket gör det till ett dyrare alternativ än bruna 
kärl. 
 

4.2 Sortering, insamling och behandling av matavfall från butiker i Växjö 

 

4.2.1 Förbehandlingsanläggningen  
Förbehandlingsanläggningen i Växjö färdigställdes och togs i drift 2012. Kapaciteten på 
anläggningen är 15000 ton/år men de har endast tillstånd för 10 000 ton/år. Man räknar med 
att ta emot ungefär 6000 ton per år i Växjö när systemet för insamling av matavfall är fullt 
utbyggt (Lund 2014). Anläggningen har möjlighet att ta emot både oförpackat och förpackat 
matavfall (Avfall Sverige 2013 b) vilket innebär att man kan ta emot matavfall från såväl 
hushåll och olika typer av verksamheter så som matvarubutiker. Det förpackade matavfallet 
går in i anläggningen via en sidolinje (figur 2), vilket innebär att förpackat och oförpackat 
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matavfall måste kastas i separata kärl (Växjö kommun 2013 d). Till sidolinjen finns ingen 
tippficka vilket innebär att man hanterar matavfallet på pall (Åström muntl.) 
 

 
Figur 2. En schematisk bild över anläggningen i Växjö där det förpackade matavfallet tas in via en sidolinje (Avfall 
Sverige 2013 b). 

 
Den slurry som produceras i anläggningen transporteras ungefär fem kilometer till 
kommunens reningsverk där det rötas tillsammans med avloppsslam. Rötresten certifieras 
sedan enligt REVAQ och används som gödsel på åkermark. Slurryn beräknas stå för ca 20 
procent av den totala mängden substrat som rötas. Matavfall som kvarnas direkt vid storkök 
eller restauranger samlas upp i tankbil och körs direkt till rötningsanläggningen (Avfall Sverige 
2013 b).  
 

4.2.2 Sortering och insamling från butik 
Man har inte ännu börjat erbjuda alla verksamheter i Växjö att sortera matavfall men det 
genomförs just nu en testverksamhet med en grossist och en Willys butik. Matavfallet hämtas 
i matboxar (Lund 2014) (Figur 3) som rymmer 700 liter och har måtten 120 cm x 80 cm x 95 
cm (Växjö kommun 2013 d). Man tar totalt emot 2 ton per vecka från Willys varav ungefär 25 
procent utgörs av förpackat matavfall samt 650 kg per vecka från grossisten där ungefär 50 
procent utgörs av förpackat matavfall (Lund 2014). I matboxarna kan matavfallet slängas med 
eller utan förpackning (undantaget glas), men då det förpackade matavfallet behandlas i en 
sidolinje på behandlingsanläggningen ska förpackat och oförpackat matavfall slängas i 
separata matboxar.  (Växjö kommun 2013 d). 
 
Willys har fyra matboxar i butiken, varav en är för förpackat matavfall. Från butikens håll 
trodde man från början att en större andel skulle vara förpackat men det visade sig efter ett tag 
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att det endast behövdes en box för det förpackade matavfallet. Sorteringen i butiken fungerar 
mycket bra och är inte tidskrävande (Lööf muntl.).  
 
Boxarna hämtas och byts varannan till var tredje dag. Boxarna kommer rengjorde, det behöver 
således inte Willys lägga tid på. Inga problem upplevdes med sorteringen av matavfallet men 
ett visst orosmoment är de högre temperaturerna under sommarhalvåret. Oron gäller 
framförallt lukt och problem med skadedjur. Det sistnämnda är inget man haft problem med 
tidigare och man vill heller inte få det. Men förhoppningen är att tätare hämtintervall ska 
kunna erbjudas. En annan nackdel med systemet är att det tar plats, men detta är inget 
problem för butiken som har gott om plats (Lööf muntl.). 
 
Från kommunens och entreprenörernas sida har man upplevt att maxboxarna är lite osmidiga 
samt att rutinerna kring avfall som omfattas av ABP bestämmelserna kan upplevas som 
krångliga. Något som inte längre kommer vara ett problem när den nya hygieniseringen är 
färdig (Lind muntl.). 
 

 
 

Figur 3. Matboxar som används för insamling av matavfall hos Willys i Växjö (Växjö kommun 2014). 
 

4.3 En anläggning i Umeå 
Om UMEVA ska börja ta emot matavfall till en egen rötningsanläggning så måste man också 
ha en egen anläggning för förbehandling. Volymen matavfall som samlas in från hushåll i 
Umeå kan tänkas vara omkring 4000 ton per år. Denna mängd skulle ge höga kostnader på 
över 1000 kr per ton som förbehandlas. Om man skulle samla in förpackat och oförpackat 
kasserat livsmedel från verksamheter som exempelvis matvarubutiker skulle mängden rötbart 
material kunna fördubblas och kostnaderna skulle hamna på en betydligt lägre nivå. Skulle 
man totalt samla in 10000 ton matavfall per år blir kostnaderna istället omkring 400 kr per 
ton. Kostnaderna är beräknande utefter en anläggning med samma maskinutrustning som 
Växjö, där rejektmängden är 3-5 % vid behandling av matavfall i papperspåsar.  
Rejektmängden ökar något vid behandling av förpackat matavfall men detta är med i 
beräkningarna(Åström 2012). 
 

4. 4 Åtgärder mot matsvinn 
Det finns olika undersökta åtgärder som visat sig kunna bidra till minskat svinn i 
matvarubutiker. Nedan presenteras ett urval. 
 

4.4.1 Datoriserade beställningssystem 
Införandet av datoriserade beställningssystem görs i första hand för att underlätta 
beställningsarbetet och för att undvika att personal glömmer att beställa vissa varor. Det är 
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inte i första hand en åtgärd mot svinn. Men det har visat sig att man genom att vara mer aktiv 
med att mata in information i systemet och justera olika parametrar kan minska svinnet. 
Spontana saldokontroller, ändrade orderrader samt lagernivå för nybeställning är åtgärder 
som har undersökts. Saldokontroller innebär att man räknar igenom lagret av en viss vara och 
matar in antalet i en handdator, dessa kontroller kan vara både obligatoriska och spontana, 
men det är de spontana som kan bidra till minskat svinn, då de andra görs ändå. Att ändra en 
orderrad innebär att man tar bort, lägger till eller justerar ett orderförslag som gjorts av 
programmet. Lagernivån för nybeställning är den lagernivå av en vara som ska nås för att 
systemet ska föreslå att en ny beställning ska göras. Den nivån kan ändras med hjälp av en 
handdator och justeringen kan innebära att framtida orderförslag blir bättre (Eriksson och 
Strid 2013). 
 
I de butiker som undersökts när de varit mer aktiva med att göra ändringar i systemet kom 
man fram till att man med hjälp av dessa ändringar under ett genomsnittligt år för en 
genomsnittlig butik sparar in 18 0000 kr i inköpskostnader, vilket motsvarar ungefär sex ton 
mat (Eriksson och Strid 2013). 
 
Om man räknar med att butikerna redan har ett datoriserat beställningssystem är inte heller 
kostnaden för åtgärden stor. Den kräver en viss tid men istället spar man pengar på minskade 
inköp och minskade avfallsmängder. Enligt beräkningar blir det i slutändan en vinst på upp 
till 65 000 SEK per butik och år (Eriksson och Strid 2013). 
 

4.4.2 Sänkt pris vid kort datum 
Ett sätt at bli av med sådant som närmar sig bäst-före dag eller sista förbrukningsdag är att 
sänka priset. En ICA-butik i Södertälje menar att de kastar ungefär 20 ton mindre mat sedan 
de började med vad det kallar för ”Ät snart”- konceptet (Lagerberg Fogelberg, Vågsholm och 
Birgersson 2011). Konceptet innebär att man sänker priset på varor som närmar sig bäst-före 
datum men fortfarande har ett par dagar kvar.  Etiketten man valt informerar kunden om att 
varan visserligen närmar sig utgångsdatum men fortfarande är färsk samt att om man köper 
denna vara gör man en insats för miljön samtidigt som det är bra för den egna ekonomin.  
Etiketten har man gjort grön då man tror att den förmedlar positivare känslor än en vanlig röd. 
Ofta låter man varan ligga kvar på ordinarie hylla även om effekten blir något lägre än då de 
samlar allt på ett ställe. Det handlar om att de vill ifrån bilden av ett berg med billiga och sämre 
varor (Lagerberg Fogelberg, Vågsholm och Birgersson 2011). 
 
Det finns också de som varnar för att i stor utsträckning använda sig av sänkt pris på varor 
med kort datum. Anledningen är att det snarare kan öka svinnet i längden då man kan hamna 
i en ond cirkel (Lagerberg Fogelberg, Vågsholm och Birgersson 2011). Problemen uppstår om 
kunderna börjar förvänta sig att priset ska sänkas och därför väntar med att handla tills priset 
är sänkt. Man säljer då alldeles för lite av de nya varor som köpts in och de måste efter ett tag 
också prissänkas för att man ska bli av med dem innan det är förs sent. Ett antal butiker har 
provat sluta med att sänka priserna och istället lagt fokus på att beställa rätt, något man tycker 
har gett ett så bra resultat att man inte återgått till att sänka priserna (Lagerberg Fogelberg, 
Vågsholm och Birgersson 2011). 
 

4.4.3 Kyla 
Sänkt temperatur i kylar kan minska matsvinnet genom att varorna håller längre. Man har 
kunnat se att framför allt kött och charkprodukter kan få en längre livslängd men för att det 
ska ge någon effekt på svinnet måste även datummärkningen på varorna förlängas. Det har 
också visat sig att det är lättare att hålla en jämn temperatur i kylar med lock eller dörrar. 
Sänker man temperaturen i en kyl med ojämn temperatur kan svinnet istället öka då risken för 
frostskador ökar (Jensen, Båth och Lindberg 2013). 
 
När det gäller frukt och grönt har man fått bekräftat från butiker att hållbarheten blivit bättre 
på en del produkter som sallader och exotiska frukter när man placerat dem i en vertikal kyl 
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med dörrar. En butik anger att svinnet har halverats på de produkter som de nu har i den nya 
kylen. Tvärt emot vad en undersökt butik misstänkte är dessutom kunderna positiva till en kyl 
med dörrar (Lagerberg Fogelberg, Vågsholm och Birgersson 2011). 
 

4.4.4 Hyllor och uppläggningsbord 
Den vertikala kyl med dörrar som omnämnts ovan exponerar varorna bättre och att man därför 
kan uppnå en bättre genomströmning (Lagerberg Fogelberg, Vågsholm och Birgersson 2011).  
 
I ett försök att minska svinnet på bananer har man i en butik gjort en vertikal hylla med mjuka 
plan. De mjuka hyllplanen är skonsamma mot frukten och man får i och med planen möjlighet 
att sortera bananerna efter mognadsgrad. Sorteringens efter mognadsgrad kompletterades 
med information om hur smaken förändras medan bananerna mognar. På så vis hoppas man 
kunna få fler att köpa de riktigt mogna bananerna som börjar få lite bruna fläckar. Mängden 
bananer som kan läggas upp är mindre än tidigare vilket innebär att personalen måste fylla på 
oftare. Man har sett en liten minskning av svinnet sedan den nya hyllan införskaffades i 
samband med ett forskningsprojekt (SLU 2013 b). 
 

4.4.5 Tillagning i butik 
Fler butiker tillagar mat själva. Antingen färdiga rätter eller ibland bara färdig grillat kött av 
lika slag. En butik har började med vad de kallar ”resurskocken”. De har anställt två kockar i 
butiken som tillagar mat av sådant som närmar sig bäst-före datum eller sista förbrukningsdag 
(Lagerberg Fogelberg, Vågsholm och Birgersson 2011). Menyn planeras dagen före eller på 
morgonen samma dag som maten tillagas efter att de olika avdelningarna sorterat ut varor som 
kan användas. Man använder inga varor som passerat bäst-före datum. Den färdiglagade 
maten säljs sedan manuellt över disk, på så vis behövs inga etiketter, något som skulle ha 
försvårat möjligheterna att planera menyn med kort varsel. Resultatet har blivit att synen på 
matsvinnet förändrats. Mat som närmar sig bäst före-datum eller inte faller kunden i smaken 
utseendemässigt betraktas numera som en råvarubank istället för som en rest (Lagerberg 
Fogelberg, Vågsholm och Birgersson 2011). 
 

4.4.6 Kampanjer 
Det har visat sig att kampanjer kan leda till ökat svinn. Kampanjer på basfrukt så som äpple, 
banan och päron har visat sig leda till en ökad försäljning på 20 procent men samtidigt som 
försäljningen ökar på kampanjvara minskar försäljningen av andra basfrukter, vilket innebär 
att den totala försäljningen inte ökar. Dessutom ökade svinnet till följd av kampanjerna vilket 
troligen beror på att butikerna dels köper för mycket av kampanjvaran samtidigt som de köper 
samma mängd som vanligt av de övriga basfrukterna (SLU 2013 b). Trots att man vet detta är 
det inte enkelt att säga hur man ska jobba för att minska svinnet som kampanjerna bidrar till. 
 
I en studie av Lagerberg Fogelberg, Vågsholm och Birgersson (2011) berättade en butikschef 
att de jobbar med att minska svinn av kampanjer genom att alltid ligga steget före och att med 
hjälp av statistik ta reda på hur andra varor påverkas av kampanjerna. De menar att det blir 
särskilt tydligt på exempelvis kött där de olika varorna konkurrerar direkt med varandra. De 
följer också upp kampanjerna från start för att i första hand kunna justera leveranserna.  
 

4.4.7 Skänka bort 
Det är inte ovanligt att butiker skänker mat de inte kan sälja till välgörenhet (Lagerberg 
Fogelberg, Vågsholm och Birgersson 2011, SLU 2013 b). Åtgärden innebär att sådant som 
anses osäljbart men säkert att äta hämtas upp av ett företag eller en frivilligorgansisaton. 
Varorna får oftast inte ha passerat bäst-före datumet och vissa företag har som policy att inte 
ta emot mikrobiologiskt känsliga livsmedel, vilka är märkta med sista förbrukningsdag, trots 
att dessa inte har passerat utgångsdatumet (Eriksson och Strid 2013). 
 
Att skänka bort maten ger inga större vinster ekonomiskt. Man spar förvisso in en del i minskat 
avfall men samtidigt kräver det en del arbete för butiken att sortera ut maten. Dessutom kan 
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det tillkomma kostnader för avhämtning av maten. Vinsten ligger snarare i att butiken kan få 
ett bra rykte samt i att maten förhoppningsvis inte går till spillo (Eriksson och Strid 2013).  
 

4.5 Intervjuer med butiker i Umeå 
Här presenteras resultatet av intervjuerna med de fem butikerna i Umeå.  
 

4.5.1 Styrning 
De två Coopbutikerna angav att det finns gemensamma dokument för hur man hanterar avfall 
och den ena av dem angav att avtalen ser olika ut beroende på butiksstorlek. När det gäller de 
besökta ICA-butikerna angav den ena att det finns gemensamma dokument för hur man ska 
jobba med miljö och sortering medan den andra angav att butiken har sina egna. Den besökta 
butiken från Axfood-koncernen angav att det till stor del är gemsamma dokument och att 
miljöarbetet överlag är kedjestyrt, men att det också beror på vilka bestämmelser som finns 
inom kommunen. 
 

4.5.2 Sortering 
Alla butikerna sorterar wellpapp och mjukplast och det är även dessa två fraktioner som står 
för störst mängder avfall bortsett från brännbart. Insamlingen sker i containers eller 
komprimatorer. 
 
I övrigt finns en viss variation i vilka fraktioner som sorteras. Tre butiker sorterar övriga 
fraktioner i plastkärl, liknande dem som finns för boende.  En av dessa butiker delar utrymme 
med en galleria och där sker all sortering av bland annat lysrör, glas, batterier och plast samt 
wellpapp och brännbart. Hos två mindre butiker, en Coop- och en ICA-butik, finns inga kärl 
för de mindre fraktionerna. Den ena kör själva det de samlar ihop till återvinning medan den 
andra ringer efter hämtning när de fått ihop en lite större mängd. En av de större butikerna 
angav att de även har sortering i personalrummet. 
 
Sorteringen fungerar bra för alla och den tar inte mycket tid. En av de butiker som inte har kärl 
tyckte dock att det kan bli lite rörigt och att logistiken inte fungerar optimalt. 
 
En butik ansåg att det borde vara möjligt för butiker att sälja sina sopor eftersom exempelvis 
den som eldar upp dem tjänar pengar på det. Han trodde fler skulle sortera mer om det blev 
ekonomiskt lönsamt. 
 

4.5.3 Sortering av matavfall 
Ingen av de fem besökta butikerna i Umeå sorterar ut matavfall idag. Endast en butik hade 
undersökt möjligheterna till att sortera matavfall och varit i kontakt med kommunen. Då 
kommunen inte kunde erbjuda något kontaktade man istället en privat aktör. Planen för 
butiken är att börja sortera ut matavfall till hösten 2014. De kommer kunna sortera ut allt 
matavfall utom det animaliska avfall som omfattas av ABP förordningen. Alla förpackningar 
måste avlägsnas i butiken och matavfallet transporteras sedan till en anläggning för 
kompostering. 
 
 En annan butik har blivit tillfrågad av en bonde som ville samla in matavfall och ta hand om 
det. De har dock inte hört något mer sen ett par månader tillbaka. Om sorteringen blir aktuell 
är det även här så att inget kött kan sorteras ut samt att alla förpackningar måste avlägsnas i 
butiken. Det är oklart vilken behandling av matavfallet som är aktuell. En av de större 
butikerna angav att de sorterar kött och chark i ett eget kärl men de vet inte varför eller vad 
som görs med det. Övrigt matavfall hamnar i brännbart. 
 
Två av de besökta butikerna i Umeå var positiva till att sortera ut matavfall. En butik ansåg att 
det aldrig skulle fungera då det inte finns plats i det soprum som de delar med andra, men var 
i övrigt positiv. En annan var inte särskilt intresserad, men angav att de eventuellt skulle kunna 
vara intresserade om de erbjöds ett enkelt sätt att sortera. Den femte och minsta butiken ansåg 



16 
 

att tid och plats inte finns men var positiv till möjligheten att sortera ut matavfall om de inte 
behövde avlägsna förpackningar. Butiken ansåg också att kommunen måste vara intresserad 
av att hjälpa till och komma med förlag på enkla lösningar. De var annars inte beredda att lägga 
ner mer tid på sorteringen, så länge det inte är ett krav. 
 
Ingen butik är särskilt insatt i hur det ser i andra butiker inom samma kedja i Sverige. En Ica 
handlare hade dock uppfattningen att Coop ger sken av att vara bättre på att sortera medan en 
butikschef i en Coop-butik har erfarenhet av att sortera matavfall från när vederbörande 
arbetade på ICA Maxi på annan ort. 
 

4.5.4 Miljö, ekonomi och tid 
Alla butiker anser att det är viktigt med miljöfrågor. En butik menar på att deras fokus inte har 
legat på avfallshanteringen utan mer ute i butiken. Man satsar på krav och ekologiskt och att 
öka försäljningen av dessa varor. Exempelvis har man slutat sälja bananer som inte är 
ekologiska. En annan butik ansåg att avfallsfrågorna är viktiga och att kunderna kräver att de 
ska sortera det som går. En annan butik påpekade att det såklart är viktigt med miljö men att 
för en lågpriskedja får inte priserna hamna i skymundan. Man vill inte dra på sig kostnader 
som kan påverka priserna i butiken negativt. 
 
I den butik som ska börja sortera ut matavfall till hösten använde butikschefen miljön som 
argument för att de ska börja sortera, men vederbörande angav också att den ekonomiska 
aspekten är viktig.  De räknar med att halvera mängden brännbart i och med sorteringen, vilket 
är ett måste för att det ska löna sig ekonomiskt, dvs. att kostnaderna för att lämna matavfall 
till kompostering får inte överskrida summan de spar på att skicka iväg mindre mängder 
brännbart. Samtidigt kommer sorteringen ta en del tid och innebära ett merarbete, speciellt i 
början när nya rutiner måste skapas. Mest tid trodde de skulle gå åt till att avlägsna 
förpackningarna.  
 
Den butik som blivit tillfrågad om sortering av en bonde var positivt inställd till sortering av 
matavfall och tycker att man skulle kunna göra det för ”det godas skull” även om det skulle 
kräva lite extra arbete.  
 
Alla butiker angav att sortering inte får ta för mycket tid. Men de kunde inte sätta någon siffra 
på hur mycket som är för mycket. De flesta påpekade också att det, i början när nya rutiner 
arbetas in kan få ta längre tid. Fler av de intervjuade trodde dock inte att det kan ta särskilt 
mycket tid att avlägsna förpackningar från matavfall.  
 

4.5.5 Mängder avfall 
Ingen av butikerna visste hur stora mängder matavfall de slänger varje år. De visste inte heller 
hur stora mängder av matavfallet som är förpackat. De tillfrågades uppskattning om mängden 
förpackat matavfall varierar mellan att 20-90 procent (20, 50, 80, 80-90). 
 
Endast en butik kunde ange hur mycket brännbart avfall de har. Mängden 2013 var 115,7 ton i 
en butik med ca 25 heltidstjänster. 
 

4.5.6 Returer och reklamationer 
Fler av butikerna nämnde att leverantörer av bröd kommer och byter ut det gamla mot nytt. I 
en butik nämns också att mjölk tidigare hämtades tillbaka men att det inte sker idag. 
 
I övrigt är det enligt de anställda i butikerna inte mycket som går tillbaka till producenter och 
grossister. Det händer dock ibland vid felleveranser. Är varorna i dåligt skick kasseras de oftast 
i butiken som sen får ersättning för varorna. 
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4.5.7 Matsvinn 
Att hålla ner svinnet är i första hand en ekonomisk fråga för butikerna, de tjänar inga pengar 
på att slänga mat och dessutom blir det en extra kostnad när mängderna avfall blir större än 
vad de skulle behövt vara. Svinn uppstår enligt personal och chefer på grund av exempelvis 
kampanjer, stöt- och tryckskador, kunder som behandlar varor ovarsamt samt vid 
felbeställningar. Fler påpekade också att man måste ha ett visst svinn. En butikschef var tydlig 
med att han inte skulle vara imponerad om svinnet var nere på noll, för då har det enligt 
vederbörande inte sålts något heller. I en annan butik påpekades samma sak men de menade 
också att det slängs mycket mer i dag än förut. Åsikten var att man idag enbart kollar på datum 
och att anställda inte längre har den kunskapen fanns förut, då det togs större hänsyn till i 
vilket skick varan var i. 
 
Frukt och grönt samt sådant som bakas i butik angavs vara sådana varor där det måste finnas 
ett visst svinn. Läggs det upp för lite av exempelvis fikabröd så skulle det inte heller säljas några 
större mängder. Ingen vill heller ha de sista fikabröden enligt en butik. 
 
Fler av de intervjuade berättade att det är en svår balansgång att hålla välfyllda hyllor samtidigt 
som man jobbar med att hålla nere svinnet. Det är kunderna som kräver att det ska vara välfyllt 
och butikerna vill inte riskera att förlora kunder. När det kommer till frukt och grönt, som 
butikerna ofta har stora mängder av, är det därför viktigt att utforma hyllor på ett sätt som gör 
att det ser välfyllt ut, utan att det behövs allt för stora mängder. 
 
Fler butiker menade att en ordentlig lutning på hyllorna gör att varan syns bra samtidigt som 
det inte kan lastas på för mycket. Oftast är djupet omkring en decimeter vilket gör att man inte 
kan lasta särskilt mycket på höjden. I hyllorna ligger oftast exempelvis många varor i mindre 
lådor vilket gör att trycket inte blir för tungt och därmed slipper man tryckskador (Figur 4). En 
butik angav dock att äpplen håller bättre i långa smala hyllor än de lutande stora. 
 

 
 

Figur 4. Visar hur äpplen lagts upp i en lutande hylla.  Längst till vänster i mitten kan man skymta kanterna av 
lådor, vilka äpplena är placerade i. Foto: Helene Myhrberg.  

 
 
Andra bord, för exempelvis bananer är uppbyggda underifrån, vilket gör att det ser ut att vara 
större mängder än vad det är. En butik har en runt bananbord som från början var väldigt 
djupt, vilket ledde till att en stor mängd bananer som legat i botten behövde kastas. Detta 
åtgärdades genom att man byggde upp bordet och därmed behövdes mindre bananer för att 
fylla upp bordet. I en annan butik används ett bananbord med en plastdel med trappsteg vilket 
gör att mängden bananer som behövs inte blir lika stor som det ser ut (Figur 5). 
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Figur 5. Ett uppläggningsbord för bananer där mängden framifrån ser ut att vara större än den faktiskt är. Foto: 
Helene Myhrberg.  

 
Alla besökta butiker använder ett datoriserat beställningssystem när det beställer varor. 
Programmet som föreslår hur mycket som ska beställas använder sig bland annat av statistik 
från tidigare försäljning. Två av butikerna har inte använt programmet under någon längre tid, 
en började för ungefär ett år sedan medan den andra endast har använt programmet i någon 
månad. Förhoppningen är bland annat att svinnet ska bli mindre med hjälp av programmet i 
dessa två butiker. Tilltron på programmet varierar annars mellan butikerna. I några butiker 
anser man att den som beställer är viktigare än programmet och att det krävs mycket kunnig 
personal som gör ändringar samt att man gör ständiga inventeringar av varorna. I andra 
butiker anser man att programmet är så pass bra att det inte spelar särskilt stor roll vem som 
beställer, förutsatt att man inventerar och håller koll på lagerstatusen. I en butik används inte 
programmet vid beställningar av frukt och grönt, enligt butikschefen så fungerar det inte. Här 
ansåg butikschefen dessutom att den ansvariga för frukt och grönt var en av de viktigaste 
personerna i personalen.  
 
Två butiker angav att de efter planerade ombyggnationer kommer ha bättre kylmöjligheter för 
bland annat frukt och grönt vilket kommer ge bättre hållbarhet. I en annan butik har man 
flyttat en del varor från frukt och grönt in i en kyl med glasdörrar (figur 6). Man valde några 
känsliga produkter som var svåra att hålla fräscha i en öppen kyl där ytan närmat öppningen 
inte riktigt höll temperaturen. Kylda rum används mindre och mindre enligt fler butiker, då 
de, enigt dem, snarare är sämre för hållbarheten då det skapas fukt och mögel. Istället har man 
kyldiskar till det som behöver kyla medan resten förvaras i rumstemperatur. Den enda butiken 
som har frukt och grönt i ett kylt rum ansåg att kyla överlag inte är jätte viktigt för frukt och 
grönt då, varorna endast ska vara i butik i upp till två dagar. Sedan ska det mesta vara sålt.  
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Figur 6. Kyl med glasdörrar, vilka hjälper till att hålla en jämn låg temperatur i kylen Foto: Helene Myhrberg. 

 
En butik angav att de arbetar för bättre rutiner vid leveranser genom att kommunicera med 
återförsäljare och leverantörer och man betonade att det är kylkedjan som är viktig att hålla, 
men det handlar främst om andra varor än frukt och grönt. 
 
Alla butiker betonade att det är viktigt att i god tid identifiera sådant som behöver säljas bort. 
När man identifierat dessa varor använder man sig av en del olika åtgärder så som att skylta 
upp och byta plats samt att sänka priser. Av de besökta butikerna angav fyra att de sätter ner 
priset på sådant som närmar sig kort datum, för att på så vis sälja bort maten innan det är för 
sent. Den femte butiken har tidigare också gjort på det viset, men de kunde se en tendens till 
att kunderna väntade på att de skulle sänka priset. Det blev till en ond cirkel där ingen köpte 
det nya som då också började närma sig bäst före datum. Numera sänker de priserna mer 
restriktivt. Ibland sänks exempelvis priset på en del charkprodukter som närmar sig bäst-före 
datum med 20 procent. De butiker som använder sig mer kontinuerligt av att sänka priser 
belyser vikten av att hålla koll på de varor man har och hur länge de håller, för att varorna ska 
hinna säljas iväg innan det är för sent.  
 
Tre butiker lagar varm mat i butiken och kan på det viset använda varor som närmar sig sista 
förbrukningsdag eller bäst-före datum. En av de mindre butikerna som inte tillagar mat i 
dagsläget planerar att börja sälja färdig grillat av exempelvis fläskfilé, vilket gör att man då kan 
tillaga sådant som närmar sig bäst före datum utan att behöva sänka priset. 
 
Andra åtgärder som enligt de intervjuade hjälper till att hålla svinet nere, är att vårda hyllorna, 
fronta och att vara medvetna om trender. Det är viktigt att identifiera sådant som inte säljer 
och plocka bort de varorna samt att ha koll på hur mycket som verkligen säljs och inte bara 
beställa på rutin. En butik påpekade att det är en fördel att de kan beställa och få varor varje 
dag utom söndagar, något som kan vara svårare på en del orter. Möjligheten gör att 
beställningar kan justeras vid behov samt att det inte måste beställas hem för mycket för 
säkerhetskull. 
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Den mat som man trots allt inte lyckas sälja hamnar oftast i brännbart. Men fler av butikerna 
ger bort en del frukt och grönt till privatpersoner som ska ha det till hästar och rådjur, för att 
det i alla fall ska komma till användning. En butik anger också att det att hänt att de skänkt 
mat till välgörenhet. Bland de som inte skänker till välgörenhet finns en viss rädsla för 
konsekvenserna i fall någon blir sjuk av maten samt att man är osäker på vad som gäller och 
om man får skänka bort. En butik är inte alls intresserad av att skänka bort mat, vare sig till 
människor eller djur, de anger också att de inte får skänka även om de skulle vilja. 
 

5. Diskussion 
 

5.1 Metodval 
 

5.1.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna gav kompletterande och fördjupande kunskap inom ämnet. När det gäller 
matsvinn finns en hel del ny forskning inom området som använts för att besvara 
frågeställningen en om matsvinn. 
 

5.1.2 Intervjuer 
För att undersöka vad butikerna gör med sitt avfall idag, attityder kring sortering och vad som 
görs för att minska svinn så stod valet mellan intervju och enkät. Bedömningen var att 
möjligheterna med intervjuer var bättre när det kommer till att få mer nyanserade och utförliga 
svar samt att anpassa sig efter de svar man får eller fråga den svarande ifall det var något som 
var otydligt. 
 
Intervjuerna gjordes utefter en förbestämd mall med frågor. Ingen intervju var dock den andra 
lik. En del respondenter pratade fritt och frågorna besvaras ibland utan att de behövts ställas. 
I andra fall har mallen följts mer strukturerat. Just möjligheten att anpassa sig efter de svar 
man får innebär att resultatet av intervjuerna kan se lite olika ut då frågorna inte alltid ställts 
på samma vis.  I just den aspekten hade en enkät gett ett mer likartat resultat, men samtidigt 
hade man kanske gått miste om en del viktig information. 
 
Den mall som användes hade en del brister som upptäcktes allt eftersom intervjuerna gjordes 
men för att få ett så likartat resultat som möjligt gjordes inga ändringar. Exempelvis kom oftast 
svaret på vad som görs med matavfall redan i början när det frågades allmänt om sortering. 
Att intervjua både butikschef och anställd på frukt och grönt gav inte särskilt mycket till 
resultatet och kanske frågarna till den sistnämnde skulle ha gjorts annorlunda. I vissa fall 
framkom dock intressant information som butikschefen missat.  
 
Frågorna om avfallsmängder lämnades ofta obesvarade då det inte var sådan kunskap som de 
intervjuade hade i huvudet. Trots vissa försök att komplettera i efterhand så förblev dessa 
frågor i de flesta fall obesvarade. När det gäller mängder matavfall finns det inga siffror alls 
hos de som inte sorterar vilket omöjliggör ett svar. Frågan om andelen förpackat gav inte heller 
ett tillförlitligt svar då det handlade om butikschefens egen uppskattning av mängden. 
 
Besök och intervjuer gjordes i fem butiker i varierande storlek från tre olika kedjor. Det finns 
ingen anledning att tro att dessa skiljer sig avsevärt från andra butiker i Umeå. Vid en enkät 
undersökning hade det varit möjligt att undersöka fler butiker, vilket hade resulterat i mer 
statistik, men det inte givit samma inblick i verksamheterna.  
 
 

5.2 Sortering av avfall 
Idag är det en självklarhet att sortera avfall för många. I alla besökta butiker sorteras wellpapp 
och mjukplast ut. I övrigt skiljer det en del men de flesta sorterar även metall, glas, hårdplast, 
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lysrör och annat som i hushållen heller inte kastas i brännbart. Systemen för detta skiljer sig 
lite åt men att sortera är självklart i butikerna, så länge det inte ställer till med för mycket 
krångel. Det erkändes dock ett en del avfall hamnade i brännbart istället för i kärlen för 
sortering. 
  
Trots att det finns brister i några butiker, är det för de flesta så självklart att sortera att man 
låter det ta lite extra tid. Att sortera ut matavfall är inte alls lika självklart och kanske kan det 
hänga ihop med att vi inte heller gjort det under en särskilt lång tid i våra hushåll. Hade man 
ställt frågor om sortering tidigare, innan det blev ett självklart val, hade kanske samma 
tveksamheter gällande tid och kostnader som nu finns när man pratar om sortering av 
matavfall framkommit.  
 

5.3 Möjligheter till sortering av matavfall 
För att uppnå det nationella miljömålet, att 50 procent av allt matavfall från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger ska behandlas biologiskt senast 2018, måste mer matavfall från 
verksamheter behandlas. Största anledningen till att det inte görs i större utsträckning verkar 
vara att möjligheten saknas i många kommuner. En annan anledning kan vara att det är 
frivilligt när möjligheten finns. Därmed är det inte troligt att målet uppnås utan förändringar 
i lagstiftningen. I Umeå finns inga lokala mål om biologisk behandling av matavfall från butiker 
vilket kan tolkas som att det inte är en prioriterad fråga där. 
 
I avfallsutredningen är ett av förslagen att det ska bli obligatoriskt för verksamheter att sortera 
ut matavfall. Blir det verklighet är inte attityder och den ekonomiska aspekten hos butikerna 
längre intressant. Det blir istället ett krav på verksamheten som måste följas, oavsett om det 
kostar mer. Samtidigt ställer det krav på att det finns någon som kan ta emot matavfallet. Den 
dag det blir ett krav underlättar det om det finns bra alternativ för verksamhetsutövarna, för 
att det inte ska bli orimligt för dem att uppfylla kraven. 
 
Det är en viss skillnad mellan skolor, dagis och restauranger jämfört mot matvarubutiker när 
det kommer till matavfallet. I alla de först nämnda verksamheterna är maten redan oförpackad 
när den ska kastas, vilket gör att det egentligen inte kräver något särskilt merarbete för dessa 
verksamheter. När det kommer till butikerna är en hel del förpackat. Detta innebär att varken 
bruna kärl eller matkvarn är ett lämpligt alternativ för många butiker. Det skulle möjligen 
fungera om man enbart har som mål att samla in matavfall från vissa delar av butiken, exempel 
frukt och grönt, eller om man väljer att enbart samla in det oförpackade matavfallet.  
 
Så länge lagstiftningen ser ut som den gör och det inte finns några krav på utsortering av 
matavfall, måste man för att kunna motivera butikerna att sortera, erbjuda ett enkelt koncept. 
Av de butiker som besökts är det egentligen endast två av butikerna som kan tänka sig lägga 
ner en del tid på att sortera borta förpackningar från matavfall och den ena är samma butik 
som på eget initiativ ska börja sortera matavfall och där med kommer att behöva börja med 
processen att ta bort förpackningar från den mat som ska kastas.  
 
Vid besöken i butikerna i Umeå har det framgått att det i fler fall varken finns kunskap om eller 
intresse för utsortering av matavfall. Det behövs alltså både information och ett enkelt koncept. 
Vill man i Umeå kommun att matvarubutiker ska sortera ut matavfall så är alternativen att 
antingen börja med att sortera ut sådant som inte är förpackat från butikerna eller så krävs en 
anläggning som kan ta emot förpackat matavfall.   
 
De matboxar man använder i Växjö fungerar bra för butiken, men de tar plats. Här skulle man 
behöva undersöka om det går att ha mindre boxar som ändå fungerar smidigt vid hämtning av 
matavfallet, eftersom de mindre butikernas begränsade yta gör att de inte rymmer stora boxar. 
Samma sak gäller butiker som delar avfallsutrymmen med andra verksamheter, exempelvis i 
en galleria. Problemet ligger dock i att förpackat matavfall ofta tas in via en sidolinje vid 
anläggningarna, där man inte har någon tippficka. Man behöver därför kunna hantera 
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behållare för matavfallet med pallyft. Om man använder mindre kärl finns risken för att fler 
moment uppstår om man måste flytta matavfallet mellan olika behållare för att kunna hantera 
det på anläggningen.  
 

5.3.1 Miljö och ekonomi 
Av de som sorterar ut matavfall eller planerar att sortera ut matavfall anges miljön och att det 
känns rätt vara den stora anledningen till att man väljer att sortera. Samtidigt är den 
ekonomiska aspekten också relevant. De är inte beredda att betala vad som helst för att sortera 
ut och vill helst se en ekonomisk vinst. Willys i Växjö anger att de betalar halva kostnaden mot 
att skicka avfallet som brännbart. Butiken i Umeå som planerar att starta sortering har som 
mål att minska mängden brännbart till hälften och därmed betala mindre eller åtminstone inte 
mer än de gör nu. 
 
Man kan såklart ifrågasätta näringsidkares fina ord om att de vill värna om miljön då det kan 
antas att de i första hand vill tjäna pengar. Men samtidigt är det vanliga människor som står 
bakom företagen och många människor vill göra rätt och upplever säkerligen en viss 
tillfredställelse när de gör något bra för miljön. En annan aspekt är såklart att det ser bra ut i 
marknadsförningssyfte, vilket gör att man kan tjäna igen det ekonomiskt på sikt, även om det 
skulle kosta i dagsläget.  
 
Flera av de besökta butikerna arbetade med miljö på andra sätt genom exempelvis KRAV-
märkning av butiken och en del var väldigt engagerade i miljön när det kommer till ekologiska 
varor. Detta tyder ändå på att det finns ett genuint intresse för miljöfrågor. Detta kan man 
säkert dra nytta av när man vill få butikerna att sortera ut matavfall. 
 

5.4 Matsvinn 

 

5.4.1 Att beställa rätt 
Att beställa rätt mängd varor och att inte ha för mycket i lager är något alla besökta butiker 
jobbar med. Alla besökta butiker använder datoriserade beställningssystem när de gör 
beställningar. I en av butikerna har man endast använt programmet under en månads tid och 
där är förhoppningarna att det ska kunna minska matsvinnet. Troligen använder de flesta 
butiker idag liknande datorprogram för att göra beställningar, med det finns sannolikt en del 
små butiker som beställer utan hjälp av ett sådant.  
 
Det kan säkert stämma att svinnet kan minska av att man börjar använda datoriserade 
beställningssystem, men det viktiga verkar vara hur man använder systemet. Den forskning 
som gjorts visar att den bästa effekten uppnås när personalen är så aktiv som möjligt i 
programmet genom att ändra aktuella parametrar och göra så kallade spontana 
saldokontroller. Det är alltså viktigt att butikerna inser att svinnet inte automatiskt kommer 
minska i och med programmet utan det är fortfarande viktigt med kunnig personal, något som 
en del intervjuade butiker är väl medvetna om och andra inte. Man skulle säkert kunna 
förbättra och effektivisera beställningssystemen i butikerna genom information och utbildning 
av personalen. 
 
De datoriserade beställningssystemen borde också kunna vara ett viktigt verktyg när man 
planerar och utvärderar kampanjer. Kanske kan man på så vis ta reda på effekterna av olika 
kampanjer och därmed korrigera mängderna av andra varor som kan tänkas vara 
konkurrerande med kampanjvaran? 
 

5.4.2 Förvaring  
Utefter vad som framkommit efter besök och studier av litteratur kring ämnet så finns det 
några kriterier kring hur man förvarar frukt och grönt i butiken som verkar minska svinnet.  
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 Djupet- ju djupare desto mer måste fyllas på för att det ska se välfyllt ut. Tyngden gör 
att det i botten blir förstört. Det är alltså fördelaktigt med grunda förvaringsdiskar.  

 Lutning- ger också intryck av att det är väl påfyllt, då man får lite höjd utan att stappla 
varorna på varandra. Tyngden av lutningen får dock inte bli för stor. 

 Kyla- för de varor som ska förvaras svalt har kyl med dörrar visat sig minska svinnet då 
temperaturen blir lägre och jämnare. 
 

Alla dessa ovanstående punkter är sådant man skulle kunna jobba mer med. I butiker kan man 
ofta observera stora berg av exempelvis tomater och äpplen. Här gäller det att tänka till för att 
inte få massa förstörda varor i botten. 
 
Kyl med dörrar har provats i butik och man har upplevt både förbättringar när de gäller 
exponering och hållbarhet. Ett bra och enkelt sätt att minska svinnet som dessutom borde 
minska energiåtgången. Sänker man dessutom temperaturen för att få längre hållbarhet på 
varorna blir det ännu viktigare med dörrar eller lock för att hålla en jämt temperatur. Men det 
bör inte vara en förstahands åtgärd då det inte hjälper om man inte först har längre 
hållbarhetsdatum på varorna. 
 

5.4.3 Att sälja bort eller ta till vara på sådant som inte sålt som tänkt 
Att tillaga och sälja mat som börjar närma sig bäst-före datum eller inte kan säljas av andra 
orsaker är ett smart sätt att görs sig av med maten utan att behöva sänka priset. Alla butiker 
har knappast möjligheterna men där man har den är det smart att ta vara på den. Problemet 
kan förstås vara att maträtterna måste planeras efter vad som plockats ut från de olika 
avdelningarna. Det är viktigt att man kan precisera vad som finns i maträtterna och det kräver 
att de som tillagar maten har bra koll. Men med bra rutiner borde det inte vara något problem 
att få det att fungera.  
 
Alla besökta butiker använde sig av att sänka priset på varor som närmade sig kort datum. 
Detta gjordes ofta samma dag eller dagen innan. Man vill hellre sälja bort än att kasta. Dels för 
att man får betalt, dels för att man får mindre avfall och därför spar pengar. Utöver detta anger 
alla att det känns fel att kasta mat som går att äta. Men även om de slipper att kasta maten så 
minskar inte nödvändigtvis svinnet i det långa loppet. 
 
Endast en av de besökta butikerna i Umeå kunde se nackdelar med att kontinuerligt sänka 
priset på varor med kort datum men enligt andra undersökningar är det inte helt ovanligt. Det 
har visat sig att svinnet faktiskt kan öka då det blir till en ond cirkel där kunderna köper de 
billiga varorna med kort datum medan de färskare varorna förblir osålda och också måste 
prissänkas. 
 
Att sänka priset för att bli av med varorna är ett bra sätt för att slippa slänga mat. Men 
huvudproblematiken är fortfarande att man inte lyckas sälja det man beställt. Det kan därför 
tänkas vara klokt att inte på ren rutin sänka priserna utan att även lägga ner tid på att ta reda 
på varför man inte säljer och om man kan göra ändringar i beställningsrutinerna. Istället för 
att sänka priset på varan dagen innan bäst-före datum skulle man också kunna använda andra 
åtgärder i ett tidigare skede. Man kan exempelvis byta placering i butiken eller skylta upp 
varan. Detta sker dock troligen redan i många butiker. 
 
Att skänka till välgörenhet minskar inte heller svinnet för butiken i det långa loppet och de 
tjänar inget ekonomiskt, förutom besparingen som blir i minskade avfallsmängder. Samtidigt 
kan det ge positiv marknadsföring och maten kommer till nytta.  I Umeå verkar det dock inte 
vara särskilt utbrett att skänka bort överbliven mat och det var endast en butik som hade gjort 
detta. Det verkar finnas en rädsla för vad som kan hända om någon blir sjuk av maten men det 
var också några som inte alls tyckte om tanken på att skänka bort mat. Flera butiker gav 
däremot bort en del frukt och grönt till privatpersoner som utfodrar hästar eller rådjur, 
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anledningen var att det kändes onödigt att kasta bort användbar mat och de behöver inte heller 
oroa sig över tidningsrubriker om människor som blivit sjuka. 
 
Att mat som inte köps kommer till användning är en i grunden bra tanke även om det 
fortfarande är ett problem att butikerna beställer hem varor som de inte lyckas sälja. Men för 
att fler ska våga skänka till behövande så måste det finns tydliga regler och framför allt 
riktlinjer inom de olika koncernerna. De undersökta butikerna verkar inte ha stenkoll på vad 
de får och inte får göra enligt den egna koncernens policys.  
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6. Slutsatser 
 
I dagsläget sorterar ingen av de besökta butikerna i Umeå matavfall, men en planerar att börja 
till hösten 2014, dock inte i UMEVAs regi. Data på hur stora mängder matavfall som uppstår i 
butikerna i Umeå finns inte men totalt uppstår omkring 67 000 ton matavfall från butiker varje 
år i Sverige. 

 
Idag skulle man från UMEVAs sida i vissa fall kunna erbjuda samma typ av bruna kärl som 
hushåll och mindre verksamheter har eller alternativt avfallskvarnar av den typ som 
restauranger och skolor använder. Matavfallet kan sedan skickas till Skellefteå med hushållens 
matavfall. Det är dock oklart vilka mängder UMEVA kan ta emot från butiker med hjälp av 
dessa insamlingsmetoder. Det är inte heller säkert det fungerar rent praktiskt i alla butiker. 
 
Många butiker har inte funderat på att sortera. Det behövs information för att ge dem kunskap 
om möjligheterna och nyttan. För att butikerna ska vara intresserade krävs ett enkelt koncept 
där sorteringen inte tar för mycket tid. Detta innebär egentligen att en anläggning som kan ta 
emot förpackat matavfall är det bästa alternativet för att butikerna ska vara intresserade. En 
ändring av lagstiftningen skulle göra butikernas inställning mer oviktigt. Men det krävs ändå 
ett fungerade koncept.  
 
Anläggningen i Växjö kan ta emot 15000 ton matavfall per år men har endast tillstånd för 
10000 ton. När man helt har byggt ut systemet för insamling av matavfall räknar man med att 
ta emot 7000 ton per år. En sådans anläggningens kapacitet räcker mer än väl för Umeås 
behov. Från Umeå kommun kan man samla in omkring 4000 ton matavfall per år. För att 
kunna driva en anläggning utan att kostnaderna för behandling ska bli för höga måste man 
därför också ta emot matavfall från exempelvis butiker.  
 
Om man använder samma typ av system för sortering som i Växjö, med matboxar, så innebär 
det troligen inget större merarbete för butikerna. Om de ska sortera matavfall med de 
möjligheter som finns idag krävs det att de lägger ner tid på att ta bort förpackningar. 
 
När det gäller att minska svinn finns det alltid mer att göra. Störst effekt verkar noggrannhet 
och bra rutiner vid beställningar ha. En annan viktig del av arbetet är att veta på vad man har 
i butiken och vad som måste säljas innan det är för sent. På så vis kan man sänka pris, byta 
plats på varan eller skylta upp den. Åtgärder som förhoppningsvis innebär att man slipper 
kasta maten. Alla de besökta butikerna använder sig delvis av fler olika åtgärder för att minska 
svinnet. Det finns dock mer att göra. Under intervjuerna var det ganska otydligt om huruvida 
det fanns tydliga riktlinjer inom de representerade koncernerna när det gällde att hålla nere 
svinn. Riktlinjer och krav högre uppifrån skulle kunna lägga ett större ansvar på handlare och 
butikschefer när det gäller att minska svinnet. Den forskning som gjorts de senaste åren är helt 
klart intressant och det är viktig att de inom branschen tar del av resultaten för att förändringar 
ska kunna ske. Motivationen borde inte vara svår att finna då det också innebär en ekonomisk 
vinst för butikerna att minska svinnet. 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att om Umeå kommun och UMEVA avser att börja ta emot 
matavfall från matvarubutiker är en egen förbehandlingsanläggning som kan ta emot 
förpackat och oförpackat matavfall, enligt vad som framkommit i rapporten, det bästa 
alternativet. Alternativ två är att endast samla in det oförpackade matavfallet från butikerna. 
Huruvida något av dessa två alternativ blir verklighet är upp till kommunen. Att inte ta tillvara 
på matavfallet bör inte vara ett alternativ. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till butiker 
 

Intervjufrågor- Butikschef 
 

1. Allmänt 
 Är det okej att det ni omnämns i arbetet eller vill ni vara anonyma? 

 Hur många anställda? 

 

2. Avfall 
 Finns det styrdokument som styr er hantering av avfall? 

 

-Om ja, är dessa era egna eller är de gemensamma för alla butiker inom samma 

kedja? 

 

 Vilka fraktioner sorterar ni idag? 

 

 Hur fungerar den sorteringen med avseende på funktion? 

 

 Lägger ni mycket tid på sortering?  

 

-Hur ser ni på det? 
 

 Har ni planer på att göra förändringar när det gäller sorteringen?  

 
- Hur? 
- Hur sker insamlingen och transporten av avfall i er butik (container/kärl etc.)? 

 

3. Matavfall 
 Beskriv hur hanteringen av matavfall ser ut i er butik idag. 

  

-Sorteras matavfall ut- hur? 
-Vart tar det vägen sen? 
-Görs det skillnad på förpackat och oförpackat matavfall? 
 

3.1 Verksamhet där sortering av matavfall sker 

 Varför sorterar ni ut matavfall? 

 

 Hur fungerar det?  

 
- Finns det några nackdelar eller problem? 

- Hur mycket tid tar det? 

3.2 Verksamheter utan sortering av matavfall 

 Är ni intresserade av att börja med sortering av matavfall? Varför/varför inte? 

 

 Har ni undersökt vilka möjligheter som finns i dagsläget? 

 

4. Övrigt om sortering av matavfall 
 Är du insatt i hur det ut i andra liknande butiker (butiker inom samma kedja) i andra 

städer? Exempel? 

 



 
 

 Hur är er inställning till att sortera ut avfall? Miljö vs. ekonomi?  

 

 Skulle ni vara intresserade av att sortera ut matavfall även om det skulle innebära ett 

merarbete för er?  

 

-Hur mycket tid är ni beredda att lägga ner? 
 

5. Matsvinn (matavfall som hade kunnat användas annorlunda) 
 

 I alla butiker uppstår svinn som man skulle kunna minska för på att på så vis få 

mindre mängder avfall samtidigt som det finns en ekonomisk aspekt i det.  

-Har ni riktlinjer/styrdokument som rör matsvinn?  
- Gemensamma eller butiksegna? 
-Hur följs det upp? 
 

  Jobbar ni aktivt med att minska mängderna svinn?  

 
-Vilka åtgärder har gjorts? 
- planeras fler åtgärder, vilka?  
 

 Vet du hur stora mängder matavfall ni har i dagsläget? 

 

- Om inte, hur stora mängder skickas osorterat till förbränning? 

- Har ni någon uppfattning om hur stor andel av matavfallet som är förpackat 

 

6. Övrigt  
 Har ni något retursystem för livsmedelsvaror som inte kan säljas? 

 

Intervjufrågor- personal (anställd som jobbar med frukt och grönt) 
 

1. Allmänt 
Anställd som: 
Arbetsuppgifter:  
 

2. Avfall 
 Vilka fraktioner sorterar ni idag? 

 

 Hur fungerar den sorteringen? 

 

 Hur mycket tid lägger ni ner? 

 

3. Matavfall 
 Beskriv hur ni hanterar matavfall idag? 

 

- Är det skillnader i hanteringen mellan oförpackat och förpackat avfall? 
 

 Hur upplever du att hanteringen fungerar?  

 

-Brister? 
-Skulle man kunna göra annorlunda- hur? 



 
 

 

4. Matsvinn (matavfall som hade kunnat användas annorlunda) 
 I alla butiker uppstår ett visst svinn som man skulle kunna minska. Upplever du att 

det uppkommer stora mängder svinn som man skulle kunna undvika?  

 
- Finns det tydliga riktlinjer kring hur ni ska minska svinnet?  
- Om ja, följs det upp med kontroller eller liknande? 
- Varför uppstår svinnet?  
 

 Jobbar ni aktivt med att minska mängden onödigt svinn?  

 
- Om ja, vilka typer av åtgärder? 

- Hur tycker du att det fungerar? Bra/dåligt? 

 

 Tror du att hanteringen av frukt och grönt i butiken påverkar mängden svinn?  

 

-Faktorer som styr? (hantering, temp, placering? ) 
 

 

 Har du någon annan idé på hur man skulle kunna minska svinnet? 

 

-Hur? 
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