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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En stor andel ätbar mat slängs i svenska livsmedelsbutiker som förutom de 

sociala och ekonomiska aspekterna, skapar en påfrestning på miljön och klimatet. Dock är 

engagemangen att minska matsvinn i livsmedelsbutiker stort och ett viktigt arbete som pågår.  

Syfte: Syftet var att identifiera matsvinnsreducerande åtgärder inom en svensk 

livsmedelskedja och med hjälp av frågeställningar även värdera och prioritera de identifierade 

åtgärderna främst efter USEPAs matsvinnshierarki (2017). 

Metod och material: En sekundäranalys gjordes på en undersökning som livsmedelskedjan 

ICA genomförde bland ICA-handlarna 2016. Strukturerade telefonintervjuer samt 

transkribering genomfördes av undersökningsföretaget Concilia. Företaget hade i avsikt att nå 

ICAs 1297 butiker och uttalanden från 336 butiker gällande “extra satsning för att minska 

matsvinn”, som var ett alternativ för en av undersökningens sju frågor, utgjorde uppsatsen 

urval. Element av en innehållsanalys har tillämpas för att koda uttalanden och identifiera samt 

kvantifiera åtgärder inom ICAs fyra butiksprofiler, som sedan främst värderades för att 

prioriteras enligt USEPAs matsvinnshierarki.  

Resultat: Urvalet för uppsatsen resulterade i ett bortfall som uppgick till 74 % av det totala 

antalet ICA-butiker i Sverige. Frekvenssvaren gällande tillämpning av åtgärder som var mest 

förekommande visade följande rangordning: reducerat pris, matdonation, djurfoder, egen 

produktion, inköpsplanering, biobränsle och Övrigt. Dessa åtgärder bör dock i linje med 

främst USEPAs matsvinnshierarki prioriteras på följande vis: inköpsplanering, reducerat 

pris/egen produktion/matdonation, djurfoder följt av biobränsle. Signifikanta skillnader med 

avseende på åtgärder mellan butiksprofilerna identifierades enbart för egen produktion och 

tillämpades främst bland butiksprofilen Kvantum, följt av Maxi, Supermarket och Nära.  

Slutsats: Inköpsplanering är den åtgärd som ur ett hållbarhetsperspektiv (främst utifrån 

USEPAs matsvinnshierarki) bör prioriteras högst bland matsvinnsreducerande åtgärder i den 

undersökta livsmedelskedjan. Den hierarkiska ordningen av tillämpning för de resterande 

åtgärderna låg relativt i linje med framför allt USEPAs matsvinnshierarki. 
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ABSTRACT 

Background: Swedish food chain’s are responsible for large amount of edible food being 

thrown to waste. Besides the social and the financial aspects, it contributes to a large burden 

on the environment and the climate. Nonetheless, big efforts to reduce the food waste within 

food chain’s is being made and is an important procedure. 

Aim: The aim is to identify the measures to reduce the waste within a Swedish food chain. 

Furthermore, to evaluate and prioritise the identified measures to reduce the waste in regards 

to USEPA’s (2017) food recovery hierarchy.  

Method: A secondary analysis was performed on a study done 2016 by the food chain ICA. 

Telephone interviews which later was transcribed was all done by the survey company 

Concilia. Their intention was to reach ICA’s 1297 supermarkets whereas statements from 336 

retailers regarding “special efforts to reduce food waste”, which was one of the alternatives to 

the first out of seven questions, formed the participants for this thesis. Elements from a 

content analysis was applied to code the statements and identify the measures within ICAs 

four supermarket profiles, which evaluated for an ability to be prioritised according to 

USEPA’s food recovery hierarchy. 

Results: The analysed participants accounted for a loss of 74 % of the total amount of ICA 

supermarkets in Sweden. The food waste measures found and the order of usage frequency 

was: reduced price, food donation, animal feed, new food production, order control, biogas 

and Other. These measures should however be prioritised in line with USEPA’s food 

recovery hierarchy as following: order control, reduced price/new food production/food 

donation, animal feed and biogas. The measures showing a significant difference regarding 

supermarket profiles was new food production and was most commonly used by the profile 

Kvantum, followed by Maxi, Supermarket and Nära.  

Conclusion: Through a perspective of sustainability (mainly through USEPA’s food recovery 

hierarchy) the food waste measures of having an order control should be the most prioritised. 

The hierarchical order of the remaining measures was eligible in comparison with USEPAs 

food waste reduction hierarchy (2017). 
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1. Bakgrund 
Matsvinn är ett globalt problem sett till hållbar utveckling eftersom det innebär stora 

ekonomiska kostnader och får sociala konsekvenser för människor, samtidigt som det har en 

betydande påverkan på miljö och klimat. 

  

Av den mat som globalt produceras för att konsumeras av människor går nästan en tredjedel 

förlorad, vilket motsvarar cirka 1,3 miljarder ton mat per år (Gustavsson, Cederberg, 

Sonesson, & Otterdijk 2011), samtidigt som cirka 795 miljoner människor i världen går 

hungriga (FAO, 2015). Kostnaden för det globala matsvinnet, beräknad på handelspriset, 

uppgår till 845 miljarder USD per år, vilket motsvarar cirka 4700 miljarder kronor. Förutom 

den direkta kostnaden för matsvinnet tillkommer ytterligare konsekvenser för miljö och 

människor (Scialabba, 2014). Konsekvenserna för människor är enligt Scialabba (2014) 

exempelvis ökade matpriser samt hälsoskador såsom utsatthet för bekämpningsmedel, som 

generellt uppstår vid matproduktion. Det finns även etiska aspekter att ta hänsyn till i form av 

konsekvenser för människor, då ojämnt fördelade resurser leder till att stora mängder mat 

slängs i vissa delar av världen, samtidigt som människor i andra delar av världen svälter 

(FAO, 2015). Miljön belastas genom ökad energiåtgång, markanvändning, och 

vattenanvändning vilket leder till ytterligare konsekvenser som urlakning av jordar, 

övergödning, försurning och toxiska utsläpp (FAO, 2011; Naturvårdsverket, 2012). Vidare 

utarmar det moderna jordbruket även den biologiska mångfalden vilket till stor del beror på 

att jordbruket förändrar eller förstör arters livsmiljöer (Naturvårdsverket, 2017). I en 

jämförelse av landarealer mellan världens länder, upptar landarealen som motsvarar 

produktionen av icke-konsumerat livsmedel den näst största efter Ryssland landareal (FAO, 

2013). Samma rapport visar att matproduktionen även står för en stor del av de globala 

utsläppen av växthusgaser. 

 

Begreppet matsvinn avser mat som produceras och framställs i syfte att ätas upp av människor 

men som av olika anledningar inte äts (Jordbruksverket, 2017a). Naturvårdsverket (2013) 

definierar slängd mat som matavfall. Vidare separerar Naturvårdsverket (2013) matavfall i 

onödigt och oundvikligt matavfall, där det onödiga matavfallet består av mat som kunde ha 

ätits förutsatt att den hanterats korrekt och kunde ha ätits före sista förbrukningsdagen. Det 

oundvikliga matavfallet består enligt Naturvårdsverket (2013) av det svinn som uppkommer 

under preparation och produktion, vilket är svårt att reducera. Växtdelar och biprodukter efter 

slakt eller fångst som inte är ätbara är exempel på detta (Jordbruksverket, 2017a). Begreppet 

matsvinn definieras i uppsatsen enligt definitionen för onödigt matavfall. Det är svårt att dra 

en tydlig linje mellan hur mycket av det som slängs i livsmedelsbutiker som är onödigt 

respektive oundvikligt matavfall eftersom mycket av det som slängs består av båda delar. När 

exempelvis en hel banan slängs består den dels av matavfall i form av skaldelar samt 

matsvinn i form av en ätbar del. I hushåll är det en lättare avskiljning mellan onödigt och 

oundvikligt matavfall i form av slängd mat eller dåliga råvaror i jämförelse med kaffesump 

och skaldelar (Naturvårdsverket, 2013). I livsmedelsbutiker är nästintill alla livsmedel som 

levereras ätbara, men mycket slängs på grund av att maten inte längre är säljbar (Eriksson & 

Strid, 2013). Därför ses i princip all mat som slängs i livsmedelsbutiker som onödigt 

matavfall (Eriksson & Strid, 2013). Därmed är majoriteten av matavfallet som slängs 

intressant att studera, då större delar av det skulle kunna undvikas. Denna uppsats kommer 

således att fokusera på matsvinn som uppstår i livsmedelsbutiker. 

 

Eftersom matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktionen ner till 

hushållens slutkonsumtion, är matsvinn ett komplext problem som är svårt att åtgärda i de 

enskilda stegen av livsmedelskedjan (FAO, 2011). Ett av de globala hållbarhetsmålen som FN 
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satte år 2015 syftar till att halvera det globala matsvinnet per person till år 2030 (FN, 2017). 

För att Sverige ska kunna nå det globala hållbarhetsmålet behöver alla parter inom 

livsmedelskedjan samarbeta (Regeringen, 2017). Här är det viktigt att se till helheten och inte 

fokusera på vilka delar i kedjan det är som har högst eller lägst andel matsvinn. En 

problematik som uppstår när varje enskild part av livsmedelskedjan inte ser till matsvinnet i 

sin helhet syns exempelvis i livsmedelsbutiker, där svinnet som blir från paketerat bröd 

skickas tillbaka till leverantören i ett så kallat retursvinn (Bertilsson, Johansson, & Lindberg, 

2012). Retursvinnet står ofta leverantören för och därför läggs inte fokus på att minska det 

paketerade brödsvinnet i butik (Bertilsson et al., 2012). Problematiken blir därmed att svinnet 

endast förflyttas inom kedjan och det totala svinnet är fortsatt stort. Livsmedelsbutiker har 

trots allt en unik roll i livsmedelskedjan, där ett nära arbete och samspel pågår såväl uppåt i 

kedjan med leverantörer, likväl nedåt med konsumenterna. Livsmedelsbutiker har därför både 

en möjlighet att påverka både leverantörer och slutkonsumenter, vilket kommer belysas i 

denna uppsats. 

 

Totalt sett producerades nästan 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige år 2014 vilket motsvarar 

omkring 134 kg matavfall per invånare och år (Naturvårdsverket, 2016). Om svenska 

livsmedelsbutiker skulle kunna minska matavfallet med en femtedel menar Naturvårdsverket 

(2011) att samhället kan göra besparingar på cirka 12-23 miljarder kronor per år. Förutom 

stora ekonomiska vinster för samhället, skulle en minskning av matsvinnet även innebära en 

stor miljönytta (Naturvårdsverket, 2011). 

 

1.1 Miljö- och klimatpåverkan av livsmedel 

Den globala matproduktionen är, som tidigare nämnts, en stor källa till människans 

miljöpåverkan i form av ökad användning av jordens resurser, bidrag till minskad biologisk 

mångfald och ökad klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser. Olika växthusgaser som 

uppkommer vid matproduktion, såsom koldioxid, metan och kväve, påverkar den globala 

uppvärmningen i olika grad (Bernes, 2007). För att kunna jämställa utsläppet av olika 

växthusgaser räknas växthusgaserna om till koldioxidekvivalenter (CO2e) som är ett mått på 

olika växthusgasers effekt på den globala uppvärmningen (Bernes, 2007). Det görs med hjälp 

av det globala uppvärmningspotentialvärdet (GWP), vilket är ett värde på hur mycket 

växthusgasen påverkar den globala uppvärmningen (OECD, 2013; Bernes, 2007).  

  

Det globala matsvinnet har enligt Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO, 2013) ett koldioxidavtryck på 3,3 miljarder ton koldioxidekvivalenter (CO2e). I 

jämförelse med världens länders utsläpp skulle matsvinnets koldioxidavtryck vara på tredje 

plats efter Kina och USA (FAO, 2013). Den svenska livsmedelskedjan som innefattar 

jordbruk, industri, transport, handel och hushåll står för hälften av Sveriges bidrag till 

övergödning, nästan en fjärdedel av vår totala klimatpåverkan och en femtedel av vår 

energianvändning (Sonesson, 2008). Hur mycket varje enskilt producerat livsmedel belastar 

klimatet, i form av resursanvändning och växthusgasutsläpp, varierar kraftigt (Larsson, 2015; 

Jordbruksverket, 2011). Köttet från idisslande djur som nöt och lamm har högst CO2e-

värde/kg råvara av alla livsmedel (Larsson, 2015; Scholz, 2013). Precisa CO2e-värden per 

kilogram råvara går inte att identifiera eftersom det varierar beroende på uppfödningssätt, typ 

av foder, transporter, etc. Dock uppskattas koldioxidavtrycket för nötkött och lammkött till 

29-43 respektive 21-38 kg CO2e/kg råvara (Larsson 2015; Scholz, 2013). Detta kan jämföras 

med fläsk och fågel där koldioxidavtrycket är cirka 6,2 kg respektive cirka 2,6 kg CO2e/kg 

råvara (Larsson, 2015; Scholz, 2013). Produktionen av nötkött är även mest resurskrävande 

gällande mark-, vatten- och energianvändning (Jordbruksverket, 2011). Forskning har visat att 

livsmedelsbutikers köttavdelning står för mindre än 4 % av den totala massan svinn samtidigt 
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som den ansvarar för 29 % av det totala koldioxidavtrycket av matsvinnet (Scholz, 2013; 

Scholz, Eriksson, & Strid, 2015). 

  

Vegetabiliska livsmedel ger ett betydligt lägre växthusgasutsläpp än animalier, men det är 

skillnad mellan olika typer av frukt och grönsaker beroende på hur grödan har producerats, 

om produktionen sker i öppna fält eller i växthus (Scholz, 2013). Om grödan har producerats i 

växthus är det även betydande om växthuset är uppvärmt och i sådant fall vilken energikälla 

som ligger bakom (Scholz, 2013). Svenska rotfrukter har ett lågt utsläpp per kg råvara med 

cirka 0,1 kg CO2e, att jämföra med exempelvis svenska tomater som producerats i växthus 

uppvärmt på biobränslen (endast cirka 14 % av de svenska växthusen använder fossila 

bränslen som komplement) som har ett utsläpp på 0,94 CO2e/kg råvara (Larsson, 2015; Möller 

Nielsen, 2008). Svenska tomater kan även sättas i relation med importerade tomater från 

Holland, där klimatavtrycket ligger på 3,0 kg CO2e/kg råvara (Möller Nielsen, 2008). 

Importerad frukt har ett utsläpp på 0,9 kg CO2e/kg råvara i jämförelse med svensk frukt på 0,2 

kg CO2e/kg (Larsson, 2015). Intressant att notera är den stora skillnaden mellan ris, potatis 

och pasta (som konsumeras i stor utsträckning i Sverige), där produktionen av ris släpper ut 

1,4 kg CO2e/kg råvara i jämförelse med 0,1 kg CO2e för potatis och 0,4 kg CO2e för pasta 

(Larsson, 2015). Ris är även mycket resurskrävande eftersom det kräver större markyta och 

vattenåtgång (Jordbruksverket, 2011).  

  

Ju senare i livsmedelskedjan matsvinnet uppkommer, desto större resursåtgång ansvarar 

produkten för och resulterar således i en större påverkan på miljö och klimat. Innan en 

produkt når slutsteget av livsmedelskedjan har den genomgått producering, bearbetning, 

förpackning och transport av livsmedlet (Lagerberg, 2008).  

  

1.2 Matsvinn i livsmedelsbutiker 

Som tidigare nämnts, är matsvinnet i livsmedelsbutiker intressant att studera eftersom 

majoriteten av de varor som blir till matsvinn beror på att de inte längre anses som säljbara, 

och beror alltså inte på att varorna inte är ätbara (Eriksson & Strid, 2013). De siffror som 

finns på matsvinn i svenska livsmedelsbutiker skiljer sig markant i volym beroende på hur 

matsvinn definieras (Naturvårdsverket, 2013; Naturvårdsverket 2016). Mätningar på matsvinn 

från Naturvårdsverket visar på olika siffror trots att det endast skiljer några år mellan 

undersökningarna (Jensen, Stenmarck, Sörme, & Dunsö, 2011; Naturvårdsverket, 2013; 

Naturvårdsverket 2014). En undersökning som genomförts år 2010 belyser att matavfallet i 

svenska livsmedelsbutiker uppgår till 39 000 ton/år (Jensen et al., 2011), den nästkommande 

undersökningen från 2012 visar att matavfallet i butik uppgår till 70 000 ton/år 

(Naturvårdsverket, 2013). Den senaste undersökningen, gjord år 2014, påvisar att volymen 

matsvinn i svenska livsmedelsbutiker har halverats till 35 000 ton/år, utan någon större 

skillnad i undersökningarnas metodik (Jensen et al., 2011; Naturvårdsverket, 2013; 

Naturvårdsverket 2016). Trots tvetydiga siffror kan det konstateras att matsvinnet från 

svenska livsmedelsbutiker är betydande och behöver minskas. 

  

Eriksson, Strid och Hansson (2014) visar på att en av anledningarna till att matsvinn uppstår 

är för att butiker beställer större kvantiteter än vad kunderna köper. Vidare menar Eriksson et 

al. (2014) att omsättning i kombination med hållbarhet samt grossistförpackningsstorleken 

(grossisten bestämmer minsta orderstorlek) kan påverka det procentuella svinnet. Eriksson et 

al. (2014) lyfter även händelser som felbeställningar av ordrar samt felaktig kylhantering som 

källor till uppkomsten av matsvinn i butik. Lindbom, Gustavsson och Sundström (2014) 

hävdar i en svensk studie att svinnet i livsmedelsbutiker orsakas till större del av kraftig 

variation i efterfrågan från konsumenter. Vanligtvis uppstår det exempelvis vid kampanjer, 
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storhelger, högtider och kopplas till svårigheter i att förutspå efterfrågan (Lindbom et al., 

2014). Stenmarck, Hanssen, Silvennoinen, Katajajuuri och Werge (2011) lyfter 

konsumenternas beteende som en problematik där förväntningar ställs på fyllda butikshyllor 

och en stor produktvariation. En stor produktvariation gör dessutom att livsmedelsbutiken 

säljer mer varor av produkten. Detta resulterar dock i ett större matsvinn när en större mängd 

produkter köps in än vad som går åt (Lindbom et al., 2014). Även om matsvinnet ökar genom 

denna metod, är det i slutändan ekonomiskt lönsamt för livsmedelsbutikerna och matsvinnet 

blir en konsekvens av jakten efter en högre nettovinst (Lindbom et al., 2014). Stenmarck et al. 

(2011) menar även att konsumenternas krav på hög kvalitet och att de undviker att köpa varor 

nära bäst-före-datumet också bidrar till att butikerna köper in mycket produkter som får 

slängas i onödan. Hernant (2012) lyfter upp att extrapriser även påverkar konsumenters val i 

butik, temporära kampanjer påverkar därmed försäljningen av liknande produkter med andra 

märken negativt och ökar svinnet av produkten som inte är på extrapris.  

  

De produkter som genererar störst massa matsvinn (med massa avses svinnet uttryckt i 

kilogram, inte volym) i svenska livsmedelsbutiker är enligt Scholz et al. (2015) frukt och 

grönsaker. Resterande matsvinn var fördelat över produkter som kött, mejeri, ost och chark. 

Med det sagt bör det även tas i beaktandet att procentandelen inkluderar det svinn som 

uppstår vid leverans till butik, alltså varor som ännu inte kommit in i butik (Scholz et al., 

2015). Lagerberg (2008) menar att en av anledningarna till den stora andel färskvaror, som 

frukt och grönsaker, slängs är på grund av estetiska fel, som t.ex. fläckar, fel färg och fel 

form. Enligt en svensk studie (Eriksson, 2015) ansvarar matsvinnet från frukt- och 

gröntavdelningar för 49 % av de totala koldioxidutsläppen som matsvinnet i butik genererar. 

Vidare visar Scholz (2013) studie på svenska livsmedelsbutiker att tomater, paprikor och 

bananer ansvarar för den största delen av det koldioxidutsläpp som matsvinnet i avdelningen 

genererar. 

  

Däremot motsäger en annan svensk studie av Brancoli, Rousta, och Bolton (2017) att frukt 

och grönsaker står för den största massan matsvinn när svinnet från det paketerade brödet i 

butikens totala matsvinn inkluderas. Paketerat bröd exkluderas ofta i forskning (t.ex. Scholz et 

al., 2015; Eriksson, 2015) eftersom det inte tillhör butikens matsvinn utan blir till retursvinn. 

Brancoli et al. (2017) studerar hur mycket av de olika råvarorna nötkött, fläsk, paketerat bröd, 

jordgubbar, bananer, tomater, sallad, potatis, morötter, kål och äpplen som resulterade i 

matsvinn och fann att bröd genererade nära 30 % av matsvinnets totala massa i butik. Tätt 

efter kom frukt och grönsaker, som genererade ca 28 % av matsvinnets totala massa i de 

undersökta butikerna. Resultatet är dock svårt att jämföra med studien av Scholz et al. (2015) 

eftersom svinnet som genereras vid leverans inte är medräknat i den studien, samt att färre 

livsmedel studerades. Resultatet i studien av Brancoli et al. (2017) visar att den största 

klimatpåverkan uppstod från bröd, nötkött och fläsk, vilket motstrider resultatet i studien av 

Eriksson (2015). 

  

I en annan undersökning på sex svenska livsmedelsbutiker konstaterades att det 

genomsnittliga koldioxidavtrycket per ton matsvinn var 1,6 ton CO2e vilket ger ett onödigt 

utsläpp på 500 ton CO2e per butik och år (Scholz, 2013). För att sätta siffrorna i relation till 

något mätbart kan de jämföras med en genomsnittlig personbil som släpper ut cirka 1,5 kg 

CO2e/mil (Scholz, 2013). Varje livsmedelsbutiks koldioxidavtryck som skapats av matsvinnet 

blir därmed lika stort som att köra en personbil 83 varv runt jorden (ett varv motsvarar 4000 

mil). 
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Arbetet mot matsvinn i livsmedelsbutiker är trots allt stort och många butiker visar på 

engagemang. Beroende på butikens egna förutsättningar och hur matsvinn definieras, vad 

begreppet matsvinn innefattar, syns således en rad olika åtgärder.  

 

1.3 Matsvinnsreducerande åtgärder i butik  

Matsvinnsreducerande åtgärder kan kategoriseras på flera sätt men den främsta skillnaden är 

mellan förebyggande åtgärder och värderingsåtgärder (Eriksson, 2015). Förebyggande 

åtgärder syftar till helheten, att matsvinn inte ska uppkomma överhuvudtaget. Ett exempel på 

detta är att butikerna planerar sina inköp, på så sätt uppstår inget matsvinn i butik. Genom 

optimala inköp, minskas det onödiga överskottet av mat och därmed minskar produktionen av 

mat genom hela livsmedelskedjan. Eriksson (2015) menar därför att åtgärden som förhindrar 

uppkomsten av svinn är mest fördelaktig och bör prioriteras högst. Värderingsåtgärderna 

syftar till att skapa ett värde från det matavfall som uppstått och på så sätt minska den 

negativa effekten av matavfallet (Eriksson, 2015).  

 

United States Environmental Protection Agency (USEPA, 2017) har i detta avseende arbetat 

fram riktlinjer för vilka åtgärder som bör prioriteras för att minska matsvinnet. Riktlinjerna 

presenteras i vad de kallar en Food Recovery Hierachy (Figur 1), eftersom åtgärderna är 

hierarkiskt indelade efter mest till minst prioriterad, främst utifrån miljömässiga aspekter 

(USEPA, 2017). I uppsatsen kommer denna figur benämnas som matsvinnshierarkin med 

inspiration från översättning av EUs avfallsdirektiv (EG 2008:98) figur med snarliknande 

riktlinjer, som Naturvårdsverket benämner avfallshierarkin (Naturvårdsverket, 2016). Ordet 

avfall är utbytt mot matsvinn för att poängtera uppsatsen fokus på matsvinn samt att ordet mat 

förekommer i den engelska titeln av USEPA, medan EUs avfallshierarkin även berör avfall 

utöver matsvinn. EUs avfallshierarki är således uppbyggd på liknande sätt men med några 

variationer och andra benämningar (EU, 2016; EG 2008:98). Det första steget av EUs 

avfallshierarki (2016) benämns som Prevention och innefattar dels att Förhindra uppkomsten 

av matsvinn samt att Skänka mat till behövande människor. I USEPAs version har EUs första 

steg av hierarkin (Prevention) delats upp i två steg: 

 

1. Förhindra uppkomsten av matsvinn, och  

2. Mat åt behövande människor, 

 

De resterande stegen i USEPAs matsvinnshierarki (2017) är följande: 

 

3. Skänka överskottsmat till djurfoder 

4. Använda matavfallet till industriella syften  

5. Kompostera matavfallet 

6. Deponering (att dumpa det oundvikliga matavfallet på soptipp) eller slänga till 

brännbart.  

Enligt USEPA (2016) innebär industriella syften att genom anaerob nedbrytning utvinna 

biobränsle. Den minst prioriterade åtgärden innefattar deponering, vilket i Sverige är olagligt 

enligt förordning om deponering av avfall (SFS 2001:512).  
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Figur 1. En matsvinnshierarki från United States Environmental Protection Agency (USEPA, 2017). 

 

Matsvinnshierarki visar att åtgärderna högst upp är mer prioriterade eftersom de har mindre 

miljömässiga, sociala och/eller ekonomiska konsekvenser (Papargyropoulou, Lozano, R., 

Steinberger, Wright, & bin Ujang, 2014). Vilken åtgärdsmetod som ska användas beror på 

livsmedlets kvalitet och skick eftersom livsmedel oftast är i olika skick när de slängs från en 

livsmedelsbutik. Det enklast hanterbara alternativet är enligt Eriksson (2015) att skicka maten 

till anaerob nedbrytning (som gör om matavfallet till biogas). Däremot rekommenderas i 

samma studie att använda en kombination av förebyggande åtgärder och värderingsåtgärder 

anpassade till livsmedel och möjlighet (Eriksson, 2015). 

 

Eriksson, Strid och Hansson (2015) påvisar att det finns rum för förbättring av matsvinn i 

butik eftersom alla svinnreducerande åtgärder som undersöktes (som även identifierats i 

denna uppsats) endast marginellt sänkte koldioxidavtrycket av matsvinnet. Ur ett 

miljöperspektiv kan de negativa aspekterna av matsvinn endast minska om maten aldrig 

produceras eller om det används till det avsedda syftet det producerats för, vilket är att ätas av 

människor (Eriksson, 2015). Mat som inte används i det syftet som var tänkt vid produktion 

kommer således ofta resultera i en större miljöpåverkan än den produktion som det ersätter, 

men nettoförlusten kan variera beroende på den ersatta produktionens miljöpåverkan. 

  

Åtgärdande metoder för att reducera matsvinn i butik utvecklas ständigt. Denna uppsats har 

som fokus att studera och utvärdera livsmedelsbutikers befintliga åtgärder och förankra dem 

till evidensbaserade åtgärder mot matsvinn som går att finna i litteraturen. 
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2. Syfte 
Syftet med uppsatsen var att identifiera matsvinnsreducerande åtgärder inom en svensk 

livsmedelskedja. De frågeställningar som därför kommer besvaras i denna uppsats är: 

  

 Vilka åtgärder är mest förekommande? 

 Finns några skillnader i vilka åtgärder som är mest förekommande bland 

livsmedelskedjans fyra butiksprofiler? 

 Hur kan de identifierade åtgärderna värderas för att prioriteras hierarkiskt inom 

livsmedelskedjan med hjälp av framför allt USEPAs matsvinnshierarkis hållbara 

aspekter? 

 

3. Metod & material 
 

3.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen påbörjades med att läsa avhandlingen Supermarket food waste (Eriksson, 

2015). Flera av de vetenskapliga artiklar som låg till grund till Erikssons (2015) avhandling 

har även använts för denna uppsats. Parallellt gjordes även litteratursökningar på DiVA 

(www.diva-portal.org) samt Uppsala universitetsbibliotekets databas (www.ub.uu.se) med 

sökorden: food waste supermarket, och carbon footprint food waste supermarket. 

Internetbaserad sökning gjordes för att komplettera områden gällande lagstiftning om 

åtgärderna samt för att hitta rapporter angående matsvinn. Vad gäller forskning har främst 

forskning på svenska livsmedelsbutiker studerats.  

  

3.2 Urval 

Författarna för denna uppsats har inte varit involverade i urvalet eller insamling av data, 

istället bygger denna uppsats på redan insamlad data som författarna kommer att analysera, en 

så kallad sekundäranalys.  

  

Denna uppsats grundar sig således på material från en undersökning som livsmedelskedjan 

ICA genomförde hösten 2016. Syftet med den undersökningen var att göra en kartläggning 

och skapa en helhetsbild över vilka samhällsnyttiga initiativ och engagemang som finns bland 

ICA-handlarna. Datainsamlingen gjordes sedan av ett oberoende undersökningsföretag vid 

namnet Concilia som arbetar med att samla in data till företag. Det anlitade 

undersökningsföretaget utformade ett frågeformulär efter ICAs begäran, genomförde 

datainsamlingen i form av telefonintervjuer och transkriberade samtalen med ICA-handlarna, 

som företaget sedan sammanställde i ett Exceldokument.  

  

Bruttourvalet för undersökningen var samtliga ICA-handlare i Sverige. Butiksprofilerna ICA 

Special och ICA To Go exkluderades från undersökningen eftersom de inte bedrivs av egna 

handlare. De profiler som undersöktes var således Maxi, Kvantum, Supermarket och Nära. 

Under tiden för datainsamling fanns 1297 ICA-butiker i Sverige, vilket varierar dag till dag på 

grund av butiker som stängs ner och nya som öppnas. Antalet butiker inom varje butiksprofil 

från den exakta tidpunkten för datainsamlingen saknas, dock uppger ICA Sverige (ICA 

Gruppen, 2017) att antalet ICA-butiker i Sverige vid första kvartalet 2017 uppgick till 1294 

stycken och att de utgörs av 656 Nära-butiker (50,7%), 431 Supermarket-butiker (33 %), 126 

Kvantum-butiker (9,3 %) och 81 Maxi-butiker (6,3 %). 
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3.3 Datainsamling 

Genom en datorstödd form av intervjuande, “computer-assisted telephone interviewing” 

(CATI), insamlade undersökningsföretaget Concilia data. Under en veckas tid, med start 11 

oktober 2016, utförde Concilia telefonintervjuer med målet att nå samtliga ICA-butiker. 

Meningen var att de som besvarade frågorna skulle vara butikschef eller så kallad handlare, 

dock förekom det att intervjuaren hänvisades vidare till övrig personal. Samtliga ICA butiker i 

Sverige kontaktades med minst 15 kontaktförsök under fältinsamlingsperioden. 

  

Frågeformuläret som låg till grund för telefonintervjuerna bestod av sju frågor med en 

genomsnittlig intervjutid, per uppringd handlare, på cirka 10 minuter. Den första frågan i 

intervjun “Engagerar du och/eller din butik er i något samhällsnyttigt initiativ som kommer 

starta eller pågå 2017?” följdes av 24 stycken alternativ och exempel på satsningar. ICA-

handlarna hade således möjligheten att antingen enbart bekräfta alternativet/satsningen eller 

även kommentera det med en ytterligare förklaring om hur de arbetar med just den 

satsningen. Alternativet “extra satsningar för att minska matsvinn” ligger till grund för denna 

uppsats. Alternativet formulerades lika till samtliga tillfrågade ICA-handlare, dock har 

begreppet matsvinn inte definierats vidare utan deltagarna har svarat och tolkat frågan fritt. 

Intervjuerna innehöll inte heller följdfrågor utan följde strikt det frågeformulär som hade 

utformats. 
 

3.4 Bortfall 

Av de 1297 etablerade ICA-butikerna vid fältinsamlingsperioden deltog 1007 butiker (77,6%) 

i telefonintervjuerna. Bortfallet bestod av 290 ICA-butiker där 120 butiker vägrade delta (9,3 

%), 35 butiker föll bort på grund av tekniska fel (2,7 %) samt 135 butiker som var onåbara 

under fältinsamlingsperioden (10,4%).  

  

Det valda alternativet gällande extra satsning för att minska matsvinn i butik bekräftades samt 

kommenterades av 439 ICA-handlare (43,6% av alla ICA-butiker som deltog i intervjun). För 

sekundäranalysen i denna uppsats exkluderades sedan de ICA-butiker som endast bekräftat att 

de arbetade med att minska matsvinn utan att nämna några åtgärder. Ytterligare exkludering 

gjordes där en tolkning av begreppet matsvinn skiljer sig från den definition som ligger i 

fokus i denna uppsats. Det kan till exempel vara när begreppen källsortering samt 

sopsortering nämnts. Uttalanden som syftar till att ge ut information om matsvinnreducerande 

åtgärder till kund har inte värderats som en åtgärd för att minska matsvinn i butik och har 

därför exkluderats från urvalet. Att informera kunder om att minska matsvinn bör 

uppmuntras, dock betraktas det i denna uppsats inte som en direkt åtgärd eftersom det 

matsvinn som uppstår i butik är det som önskas förebyggas. Vidare exkluderades ICA-butiker 

där ICA-handlare angav utbildning av personal som en åtgärd. Liknande resonemang fördes i 

dessa fall som vid information till kunder. Det är ett nödvändigt inslag i arbetet mot matsvinn, 

men är ingen direkt åtgärd, trots att utbildning i slutändan troligtvis kommer resultera i 

konkreta åtgärder.  

  

Uttalanden från 336 ICA-handlare ligger slutligen till grund för denna uppsats och motsvarar 

26 % av samtliga ICA-butiker i Sverige. Fördelningen av antalet butiksprofiler var enligt 

följande: 50 stycken Kvantum-butiker (40 % av Sveriges Kvantum-butiker), 23 stycken Maxi-

butiker (28 % av Sveriges Maxi-butiker), 113 stycken Supermarket-butiker (26 % av Sveriges 

Supermarket-butiker) och 150 stycken Nära-butiker (23 % av Sveriges Nära-butiker). I 

relation till det verkliga antalet butiker av varje butiksprofil uppgår det slutgiltiga bortfallet 

till 506 stycken Nära-butiker (77 %), antalet Supermarket-butiker uppgår till 318 stycken  

(74 %), Maxi-butiker till 58 butiker (72 %) och Kvantum-butiker till 76 butiker (60 %). 
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3.5 Kodning av data 
Författarna av denna uppsats var som tidigare nämnt inte involverade vid datainsamlingen och 

har således inte heller medverkat vid transkriberingen av data. Det tillhandahållna materialet 

kodades för att finna de mest förekommande åtgärderna som tillämpades i butikerna. 

Frekvensen av åtgärder som tillämpades av ICA-butikerna framställs genom en kvantifiering 

av de identifierade koderna.  

  

Kodning av data beskriver Bryman (2008) som en central del i analysarbetet och bör påbörjas 

tidigt. Vidare lyfter Bryman (2008) vikten av att inleda kodningen med att bekanta sig med 

materialet genom att till en början läsa igenom det flertal gånger utan att föra anteckningar. 

Detta bör övergå till att materialet läses samtidigt som återkommande nyckelord eller teman 

som påvisas antecknas.    

 

Uppsatsens två författare bekantade sig med materialet individuellt för att skapa egna 

tolkningar av materialet och identifiera nyckelord som kopplades till olika åtgärder. 

Tolkningar och nyckelord diskuterades sedan gemensamt för att skapa en gemensam bild av 

materialet och vilka nyckelord som var återkommande. Parallellt genomfördes 

litteratursökning för en djupare förståelse för vad som kan anses som vedertagna åtgärder i 

livsmedelsbutiker för att minska och förebygga det matsvinn som kan uppstå i butik. Sedan 

tillämpades vissa element av Graneheim & Lundmans (2003) innehållsanalys. Samtliga 

uttalanden av butikerna som utgjorde urvalet analyserades i sin helhet för att sedan 

kondenseras i enbart meningsbärande enheter som syftade till en åtgärd för att minska 

matsvinn. Graneheim & Lundman (2003) menar att kondenserade meningsbärande enheter 

reducerar meningens storlek men att innebörden samt kvaliteten på texten förblir densamma. 

Detta för att komma längre i analysarbetet samtidigt som kärnan av uttalandet inte går 

förlorat. 

 

Nästa steg i Graneheim & Lundmans (2003) innehållsanalys syftar till kodning av de 

kondenserade meningsbärande enheterna. Det innebär att de meningsbärande enheterna 

namnges med en kod som är gemensam för alla meningsbärande enheter med liknande 

innebörd. Detta steg resulterade således i en viss egen tolkning. De resterande stegen i 

Graneheim & Lundmans innehållsanalys, vilket är kategorisering och teman, anses inte 

nödvändiga på de transkriberade intervjuerna av ICA-handlarna eftersom analysen i denna 

uppsats enbart syftar till vad som sägs och inte hur det sägs, för att identifiera åtgärderna. 

Bryman (2008) menar även att ett tema är benämningen på den underliggande innebörden av 

sammansättningen av flera koder vilket innebär att en kod kan vara likvärdig med ett tema i 

de fall endast en kod kan urskiljas. I Tabell 1 syns ett exempel på hur uttalanden kodades. 

 

Koderna i denna uppsats benämndes med inspiration av benämningar på matsvinnsreducerade 

åtgärder som tillämpas i livsmedelsbutiker och som även går att finna i vetenskapliga artiklar 

(Papargyropoulou et al., 2014; Eriksson, 2015). Detta resulterade i koderna: inköpsplanering, 

reducerat pris, egen produktion, matdonation, djurfoder, biobränsle och Övrigt. 
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Tabell 1. Exempel från kodningsprocess på ICA-handlares uttalande gällande extra satsning för att minska 

matsvinn.  

Uttalanden Kondenserad meningsbärande 

enhet 

Kod* 

”Vi säljer ut varor som närmar sig 

utgångsdatum med rabatterat pris, 

vi har två kök som tar vara på fisk 

eller kött som närmar sig 

utgångsdatumet och lagar färska 

måltider som sedan säljs, biologiskt 

avfall går till en biogasanläggning, 

100% av vår el är förnyelsebar.” 

ICA-handlare 1 

 

Säljer ut varor som närmar sig 

utgångsdatum med rabatterat pris 

Reducerat pris 

Har två kök som tar vara på fisk 

eller kött som närmar sig 

utgångsdatumet och lagar färska 

måltider som sedan säljs 

Egen produktion 

Biologiskt avfall går till en 

biogasanläggning 

Biobränsle 

100% av elen är förnyelsebar Ingen åtgärd 

”Vi försöker att reducera 

matsvinnet genom mycket noggrann 

uppföljning av matsvinnet och 

bättre inköp. Vi håller på med egen 

produktion av det som blir över och 

skänker bort ibland dålig frukt & 

grönt.” ICA-handlare 2 

Reducera matsvinnet genom 

noggrann uppföljning av 

matsvinnet och bättre inköp 

Inköpsplanering 

Egen produktion av det som blir 

över 

Egen produktion 

Skänker bort dålig frukt & grönt Matdonation 

*Det som Graneheim & Lundman (2003) definierar som kod definieras i uppsatsen som åtgärd. 

 

Analysen och kodningen av ICA-handlarnas uttalanden genomfördes individuellt av båda 

författarna till uppsatsen för att skapa en högre reliabilitet. I de fall författarna kodat 

uttalandena olika gjordes en gemensam tolkning som sedan ligger till grund för förtydligande 

av vad de olika koderna innebär i avsnitten 3.5.1 - 3.5.7. Vidare kommer Graneheim & 

Lundmans användning av begreppet kod hänvisas som åtgärd i denna uppsats. Frekvensen av 

de identifierade åtgärderna, härledda från ICA-butikernas uttalanden, summerades i en 

Excelfil. 

 

3.5.1 Inköpsplanering 

De uttalanden som innehåller begrepp som inköp, rutiner, ordrar, mätning av matsvinn och 

uppföljning har kategoriserats som inköpsplanering. 

  

3.5.2 Reducerat pris 

“Ät snart” är ett koncept hos ICA där varor som närmar sig sitt bäst före datum placeras i ett 

kylt förvar och priser reduceras (ICA-handlarna, 2015) och har kategoriserats som reducerat 

pris. Samma kategorisering gjordes i de uttalanden där “Ät smart” nämns. Begreppet “Ät 

Smart” tolkades som likvärdigt med “Ät snart” eftersom begreppet ofta förekom i samband 

med att priset på varor reducerats. Under kategorin reducerat pris har även alla uttalanden 

gällande fruktlådor placerats. Flera ICA-handlare använde begreppet i samband med att 

fortsättningsvis förklara att priset på dessa lådor reduceras. I de fall ICA-handlarna har nämnt 

fruktlådor utan att specificera i vilket syfte de används har de ändå kategoriserats som en 

åtgärd där priset reduceras. Det är dock möjligt att fruktlådor syftar till att ges till barn i 

livsmedelsbutikerna alternativ bortskänkes i syfte att mata djur. 

  

3.5.3 Egen produktion 

Åtgärder som kategoriserats som egen produktion har bedöms efter tydlig syftning på 

utgående mat som tillagas i butiken för att säljas som ny produkt. När begreppet catering 
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används syftar även det till egen produktion då vissa ICA-butiker med hjälp av egna kockar, 

kallskänkor och konditorer framställer cateringmat till kunder vid beställning eller säljer 

direkt i butik (ICA, u.å.).  

  

3.5.4 Matdonation 

Under kategorin matdonation som syftar till att skänka mat till behövande, har de uttalanden 

gällande kyrka, frälsningsarmén samt stadsmissionen tolkats som samarbeten med ICA-

butiker där maten går till de behövande. I de fall endast skänka nämnts har det kategoriserat 

som matdonation. Resonemanget grundar sig i Erikssons (et al., 2015) studie där utgående 

varor som används som foder inte anses lika vanligt förekommande eftersom det innefattar 

fler begränsningar i vilka råvaror som får doneras och de lagliga hindren gällande hantering 

av varorna. 

  

3.5.5 Djurfoder 

En satsning där ICA-handlarna nämner samarbeten med bönder och djuruppfödare eller andra 

uttalanden som avser att maten går till att mata djur har bedömts som en samlad åtgärds vid 

benämningen djurfoder. 

 

3.5.6 Biobränsle 

I de fall ICA-handlarna utvecklat sina satsningar för att minska matsvinn och orden biogas, 

biogasanläggning och naturgas använts har det samlats under kategorin biobränsle. Ett 

uttalande angående omvandling av matsvinn till naturgas förekommer och har tolkats som att 

matsvinnet som uppstår omvandlas till biobränsle. 

  

3.5.7 Övrigt 

De beskrivningar av åtgärder som refererar till svinnkonsulter, olika svinnprogram samt 

någon form av vidareförsäljningar har ansetts som övriga åtgärder. Det innefattar således alla 

de uttalanden som inte täcks av de ovannämnda kategorierna. 

 

3.6 Statistisk analys 

Materialet bearbetades i Excel 2013 där butiksprofilerna Maxi, Kvantum, Supermarket och 

Nära kodades som 1, 2, 3 respektive 4. De sju sammanställda kategorierna för de olika 

åtgärderna dikotomiserades med två möjliga utfall där 0 tilldelades vid fall där åtgärden inte 

tillämpades och 1 när åtgärden tillämpades. 

 

Analys av data gjordes i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versionen 24.0.0.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). Beskrivande statistik 

användes för att summera och presentera data. I SPSS genererades ett stapeldiagram för att 

kunna presentera frekvensen av antal butiker som tillämpade de sju åtgärderna. Vidare 

ställdes åtgärderna mot butiksprofilerna och SPSS användes för att framställa en 

frekvenstabell över andelen samt antalet åtgärder som tillämpades av respektive butiksprofil. 

  

Ytterligare analys gjordes med hjälp av hypotesprövande statistik där signifikansnivån 5 % 

(p<0,05) användes. Hypotesen som testades var om det fanns någon skillnad mellan 

användningen av en viss åtgärd mellan de olika butiksprofilerna och följande nollhypotes 

formulerades:  

  

Det finns ingen skillnad mellan tillämpningen av åtgärder mellan de olika butiksprofilerna.  

  

Mothypotesen lyder således:  
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Det finns en skillnad i tillämpning av åtgärder mellan butiksprofilerna.  

 

Eftersom variablerna var på nominal skalnivå användes Pearsons chi-två test för att studera 

huruvida det fanns några signifikanta skillnader mellan de olika butiksprofilerna i fråga om 

tillämpning av de svinnreducerande åtgärderna. De förutsättningar som ska uppfyllas vid ett 

Pearsons chi-två test är att de förväntade värdena inte ska underskrida fem, vilket i detta fall 

innebär att för få butiker inom varje butiksprofil har analyserats. I de fall förutsättningarna 

inte uppfylls har Fishers exakta test istället används vilket rekommenderas att använda enligt 

Pallant (2013). Inget internt bortfall uppstod eftersom endast de butiker som kommenterade 

alternativet “extra satsning för att minska matsvinn” användes i uppsatsen och resterande 

butiker exkluderades. Samtliga åtgärder redovisas med beskrivande statistik. 

  

För kategorin Övrigt genomfördes ingen hypotesprövande statistik. Det beror på att det blir 

svårt att dra några slutsatser avseende signifikanta skillnader mellan förekomsten av olika 

åtgärder eftersom kategorin Övrigt består av en stor variation av olika åtgärder. 

  

3.7 Övriga verktyg 

Vid värdering av hur åtgärder ska prioriteras har främst USEPAs version av en 

matsvinnshierarki tillämpas. USEPAs version är framställd för att kunna användas i flera 

delar i livsmedelskedjan än livsmedelsbutiker och blir i vissa aspekter svår att tillämpa i 

uppsatsen. Ytterligare versioner har använts som komplement i de fall USEPAs version inte 

kunnat användas för att värdera de identifierade åtgärderna. I dessa fall tillämpas även 

Erikssons (2015) ramverk som är skapad utifrån livsmedelsbutikers arbete, exempelvis 

identifieras åtgärderna reducera pris samt egen produktion. Vidare tillämpas EUs (2016) 

avfallshierarki som komplement i uppsatsen då åtgärden egen produktion ingår i den 

hierarkin. 

 

4. Resultat 
 

4.1 Deltagare 

Med en svarsfrekvens på 26 % bestod analysen bara av 336 ICA-butiker av de 1297 

etablerade ICA-butikerna vid tidpunkten för datainsamlingen vilket genererade ett bortfall på 

961 butiker (74 %). I Tabell 2 nedan presenteras fördelningen mellan butiksprofiler i den 

undersökning som använts i uppsatsen samt den verkliga fördelningen mellan butiksprofilerna 

(ICA Gruppen, 2017). 

 

Tabell 2. Antal deltagande butiker i jämförelse med det verkliga antalet av ICAs butiksprofiler i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Källa (ICA Gruppen, 2017)  

 ICA-butiker som 

inkluderades i denna 

studie 

 ICA-butiker 

i Sverige* 

      

 n= 336 % av totalen  n= 1294 % av totalen 

Maxi 23 6,8  81 6,3 

Kvantum 50 14,9  126 9,7 

Supermarket 113 33,6  431 33,3 

Nära 150 44,6  656 50,7 
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4.2 Frekvens av åtgärder 

I Figur 2 visas en sammanställning av frekvensen på de åtgärder som kom fram vid 

kategoriseringen av data. En butik kan vidta fler åtgärder vilket leder till att en summering av 

antal butiker på Y-axeln överskrider antalet analyserade butiker (336 butiker). Den åtgärd som 

var mest förekommande bland ICA-handlare var att reducera priset på varor som håller på att 

gå ut. Sammanlagt nämner 129 butiker (38 %) åtgärden följt av matdonation till behövande 

som tillämpas av 88 butiker (26 %), djurfoder som tillämpas av 72 butiker (21 %), egen 

produktion som tillämpas av 61 butiker (18 %), inköpsplanering som tillämpas av 51 butiker 

(15 %) och biobränsle som tillämpas av 11 butiker (3 %), vilket syns i Tabell 3. Utöver dessa 

åtgärder har 20 ICA-butiker (6 %) uttalat sig gällande övriga satsningar för att minska 

matsvinn som inte täcks av de nämnda kategorierna.  
 

 

 
Figur 2. Frekvensen för varje åtgärd som förekommer bland ICA-butikerna.  

*Summan av butiker som tillämpar respektive åtgärd 

 
4.3 Butiksprofiler 

Nedan presenteras frekvensen av åtgärder för ICAs fyra butiksprofiler vilket även återges i 

Tabell 3. I Tabell 3 visas även den procentuella andelen av butiksprofilerna som tillämpar en 

åtgärd.  

 

4.3.1 Maxi 

De studerade butikerna ur profilen Maxi och de tre mest förekommande åtgärderna som 

uppgavs var att skänka matsvinn till behövande, att reducera priset på utgående varor och 

skänka matsvinnet till djurfoder. 

  

4.3.2 Kvantum 

Liknande frekvens av åtgärder förekom inom butiksprofilen Kvantum. Av de Kvantum-

butiker som analyserades uppgav 36 % att de reducerade priset på utgående varor, följt av 

matdonation till behövande. Dock uppges en egen produktion av råvaror som är på väg att gå 

ut av 36 % av butikerna medan 8 % av butikerna uppger att matsvinnet går till djurfoder.  
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4.3.3 Supermarket 

Vid sammanställning av intervjuerna från butiksprofilen Supermarket uppges ett arbete med 

att reducera priset på varor av flest butiker (40 %). Ett arbete med att donera till behövande 

uppges av 24 % följt av en egen produktion som uppges av 23 %. 

  

4.3.4 Nära 

För butiksprofilen Nära nämnde 37 % att de reducerade priset på utgående varor. Vidare 

uppgav 25 % av butikerna ett arbete med att donera till behövande samt 24 % att utgående 

varor återanvänds till djurfoder. 

 

 
Tabell 3. De olika butiksprofilernas tillämpningsfrekvens av de funna åtgärderna. 

 

  

 Maxi 

 

 n=23 

 Kvantum 

 

n= 50 

 Supermarket 

 

 n= 113 

 Nära 

 

n= 150 

 Undersökta 

ICA-butiker 

n= 336 

          

Butiksprofiler  n       (%)   n       (%)   n       (%)    n       (%)    n       (%) 

Inköpsplanering          

 Åtgärd tillämpas 2         (9)  5       (10)  15     (13)  29     (19)  51      (15) 

 Åtgärd tillämpas 

inte 

21     (91)  45     (90)  98     (87)  121   (81)  285    (85) 

          

Reducerat pris          

 Åtgärd tillämpas 10     (43)  18     (36)  45     (40)  56     (37)  129    (38) 

 Åtgärd tillämpas 

inte 

13     (57)  32     (64)  68     (60)  94     (63)  207    (62) 

          

Egen produktion          

 Åtgärd tillämpas 6       (26)  17     (34)  26     (23)  12       (8)  61      (18) 

 Åtgärd tillämpas 

inte 

17     (74)  33     (66)  87     (77)  138   (92)  275    (82) 

          

Matdonation          

 Åtgärd tillämpas 11     (48)  13     (26)  27     (24)  37     (25)  88      (26) 

 Åtgärd tillämpas 

inte 

12     (52)  37     (74)  86     (76)  113   (75)  248    (74) 

          

Djurfoder          

 Åtgärd tillämpas 7       (30)  8       (16)  21     (19)  36     (24)  72      (21) 

 Åtgärd tillämpas 

inte 

16     (70)  42     (84)  92     (81)  114   (76)  264    (79) 

          

Biobränsle           

 Åtgärd tillämpas 1         (4)  2         (4)  4         (4)  4         (3)  11        (3)  

 Åtgärd tillämpas 

inte 

22     (96)  48     (96)  109   (96)   146   (97)  325    (97) 

          

Övrigt          

  Åtgärd används 2         (9)  5       (10)  2         (2)   11       (7)  20        (6) 

  Åtgärd används 

inte 

21     (91)  45     (90)  111   (98)  139   (93)  316    (94) 
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4.3.5 Signifikanstest 

Data som inte uppfyllde kraven för Chi-två test, analyserades istället genom Fishers exakta 

test och var egen produktion, inköpsplanering, djurfoder och biobränsle. Den åtgärd, vars 

användningsfrekvens signifikant skiljde sig mellan butiksprofilerna (Tabell 4), var egen 

produktion av mat på utgående varor (p<0,000) och var mest förekommande bland profilen 

Kvantum (Tabell 3). Resterande åtgärder visar således inte på någon signifikant skillnad i 

användningsfrekvens mellan de olika butiksprofilerna. I tabellen nedan (Tabell 4) presenteras 

resultatet av chi-två testet som indikerar på om det finns något skillnad i tillämpning av de 

olika åtgärderna mellan butiksprofilerna.   
 

Tabell 4. Resultat från Chi-två test, skillnader i tillämpning av åtgärd mellan ICAs fyra butiksprofiler 

(signifikansnivå 5 %). 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

aFishers exakta test användes 

*Fishers exakta test indikerar i en signifikant skillnad med avseende på åtgärder mellan butiksprofiler enbart för 

egen produktion (p<0,000).
 

 

4.3.6 Åtgärderna i relation till matsvinnshierarkin 

Matsvinnsreducerande åtgärder kan som tidigare nämnt kategoriseras på olika sätt men den 

grundläggande indelningen är mellan förebyggande åtgärder och värderingsåtgärder 

(Eriksson, 2015). Förebyggande åtgärder syftar till att minska själva produktionen av 

livsmedel, exempelvis inköpsplanering, medan värderingsåtgärderna minskar den negativa 

effekten av matavfallet i olika grad. De resterande åtgärder som identifierades kategoriseras 

således som värderingsåtgärder, se Figur 3.  
 

Åtgärderna som används inom ICA-butiker kan identifieras till olika steg i USEPAs 

matsvinnshierarki (2017), vilket redovisas i Figur 3. Kategorin Övrigt placeras utanför 

hierarkin eftersom den innefattar flera olika åtgärder och blir därför svår att analysera. Att 

planera inköp till livsmedelsbutiken identifieras som en förebyggande åtgärd, som tillhör 

första steget av hierarkin, eftersom det minskar mängden matsvinn som genereras av 

överskottsmat (USEPA, 2017). Reducerade priser, att laga nya rätter av utgående varor (som i 

uppsatsen benämns som egen produktion) samt matdonation till behövande identifieras till det 

andra steget av hierarkin. Åtgärderna är likvärdiga med det andra steget eftersom matsvinnet 

fortfarande uppstår men åtgärderna minskar den negativa effekten av matsvinnet genom att 

det får ett nytt syfte. Åtgärderna kan därför identifieras som värderingsåtgärder. Djurfoder 

hamnar på tredje steget i matsvinnshierarkin eftersom maten inte används till att fylla sin 

verkliga funktion, att ätas av människor (Jordbruksverket, 2017a). På liknande sätt värderas 

åtgärden att omvandla matavfall till biobränsle och hamnar därför på det fjärde minst 

prioriterade steget i hierarkin, eftersom det enbart är energin som återvinns och inte näringen i 

maten (USEPA, 2017). Kompostering och brännbart står för de två sista stegen i 

matsvinnshierarkin, men i analysen nämns inte dessa åtgärder och har därför inte berörts i 

uppsatsen. En anledning till varför åtgärderna inte nämns kan vara för att åtgärden är svår att 

 χ2 df P 

Inköpsplaneringa 3,604 -  0,300 

Reducerat pris 0,541 3 0,906 

Egen produktiona 22,517  0,000* 

Matdonation 6,059 3 0,111 

Djurfodera 3,125  0,370 

Biobränslea 1,020  -  0,773 
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koppla till arbetet för minskat matsvinn, alla butiker slänger matavfall på ett eller annat sätt, 

men det framkommer inte i undersökningen. 
 

 

 
Figur 3. De identifierade åtgärdernas placering i USEPAs matsvinnshierarkin (2017).  

 

5. Diskussion 
 

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Den mest förekommande åtgärden för att minska matsvinn bland ICAs butiker var att 

reducera priset på utgående varor (38 %, n=129). Resterande åtgärder som förekom var 

matdonation till behövande (26 %, n=88), djurfoder (21 %, n=72), egen produktion (18 %, 

n=61), inköpsplanering (15 %, n=51) och biobränsle (3 %, n=11). En åtgärd, egen produktion 

av utgående varor, visade på signifikant skillnad och är mest förekommande i butiksprofilen 

ICA-Kvantum, följt av ICA-Maxi, ICA-Supermarket och ICA-Nära. I jämförelse med 

uppsatsens tolkning av framför allt USEPAs matsvinnshierarki (2017) bör åtgärderna 

prioriteras enligt fallande ordning: inköpsplanering, reducerat pris/egen 

produktion/matdonation, djurfoder och sist biobränsle. Inköpsplanering bör vara den mest 

prioriterade åtgärden enligt USEPA men är den åtgärd som nämns näst minst frekvent. 

Därutöver är fördelningen relativt önskvärd i jämförelse med framför allt USEPAs 

matsvinnshierarki.  
 

5.2 Metoddiskussion 

Huvudsyftet med uppsatsen var att identifiera de mest förekommande åtgärderna för att 

minska matsvinn inom en svensk livsmedelskedja. Syftet skulle nås genom en sekundäranalys 

på delar av transkriberade intervjuer från en undersökning som livsmedelskedjan ICA står 

bakom och som genomfördes av företaget Concilia. Enligt Bryman (2008) finns det flera 

fördelar med sekundäranalys. Det kan i många fall leda till data av god kvalitet eftersom det 

ofta består av ett stort urval, vilket i vissa avseenden kan göra resultatet generaliserbart 

(Bryman, 2008). Vidare kan bortfallet minimeras med hjälp av etablerade metoder vid 

datainsamlingen (Bryman, 2008) samt att datainsamlingen, i detta fall, är gjord inom ICA 
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koncernen med hjälp av ett undersökningsföretag med fokus på att samla in data av hög 

kvalitet. 
 

5.2.1 Urval och bortfall 

ICA nådde genom sin undersökning 77,6 % (1007 stycken) av samtliga ICA-butiker i 

Sverige. Dock gjordes sekundäranalysen endast på uttalanden gällande ett av alternativen som 

presenterades i en av intervjuns sju frågor. Alternativet bekräftades eller kommenterades av 

33,8 % (439 stycken) av samtliga ICA-butiker i Sverige och endast uttalanden från 26 % (336 

ICA-butiker) kom med i vår analys, vilket leder till urvalets stora bortfall. Detta skapar 

svårigheter i att göra några generaliseringar över livsmedelsbutiker i Sverige eller inom ICAs 

butiker. 

 

5.2.2 Validitet och reliabilitet 

Det egentliga syftet med ICAs undersökning var att skapa en överblick av de 

samhällsengagemang som ICA-handlarna arbetar med eller engagerar sig i. Detta leder till 

metodens största svaghet när djupare information om handlarnas hantering av matsvinn 

baseras på en datainsamling med ett annat fokusområde. En intervju som innefattar sju frågor 

gällande samhällsengagemang med en varaktighet på cirka 10 minuter har resulterat i 

otillräcklig information gällande ICA-handlarnas arbete mot matsvinn. Detta beror dels på 

den korta intervjutiden liksom det faktum att extra satsning för att minska matsvinn enbart var 

ett alternativ till samhällsengagemang som alltså inte behövdes kommenteras vidare utan 

majoriteten av handlarna har enbart antingen bekräftat ett arbete eller inte. En datainsamling 

där intervjuaren förklarar innebörden av extra satsningar för att minska matsvinn hade kunnat 

resultera i att respondenterna nämnt fler satsningar än vad de först kom att tänka på. Det 

framgår av materialet att handlarnas uttalanden skiljer sig gällande vilka och främst antalet 

åtgärder de nämner och en tolkning är att detta korrelerar med handlarnas förståelse av 

hantering av matsvinn samt ett resultat av den korta intervjutiden. Detta leder således till en 

svaghet i materialet eftersom de uttalanden som ligger till grund för uppsatsen inte kan 

kvalitetssäkras fullt ut. Det går inte med god säkerhet dra slutsatser gällande vilka åtgärder 

som faktiskt förekommer bland ICA-butikerna samt i vilken utsträckning, utan enbart vilka 

åtgärder ICA-handlarna väljer att nämna. 

 

Variationen av undersökningsföretaget Concilias transkriberingsnivån av ICA-handlarnas 

uttalanden gör det även svårt att bedöma och tolka de olika svaren likvärdigt. Flera 

transkriberingar bibehåller inte handlarnas fullständiga formuleringar medan vissa 

transkribering är mer detaljerade och därför svåra att jämföra. Det är även tydligt att olika 

metoder för transkribering har använts eftersom flera transkriberingar citerar uttalanden 

medan andra återberättar handlarnas uttalanden. Vidare skapas svårigheter vid kodning av 

materialet när transkriberingarna innefattar stavfel, syftningsfel, okända företagsnamn och 

obekanta begrepp. Ett arbete med ett sådant material kräver många egna antaganden som 

påverkar resultatets reliabilitet. Dock har kodningen upprepats av uppsatsens två författare för 

en ökad reliabilitet. 

 

Sammanfattningsvis har en datainsamling med annat syfte än uppsatsen genererat en lägre 

kvalitet på datamaterialet eftersom flera handlare inte ens uttalat sig gällande alternativ “extra 

satsning för att minska matsvinn”. Vidare har svårigheter i tolkning av data genererat ett 

större bortfall samt att de uttalandena i vissa fall säkerligen utelämnar delar av åtgärderna som 

genomförs. 
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I uppsatsen används främst matsvinnshierarkin från USEPA (2017) för att jämföra de 

svinnreducerande åtgärderna. Matsvinnshierarkin skapades i syfte att vara till grund för 

hållbara nationella matsvinnsstrategier, därför ansågs den vara ett relevant verktyg att 

använda i denna uppsats. Däremot lyfter Papargyropoulou et al. (2014, s. 110) att USEPAs 

matsvinnshierarki (2017) främst prioriterar åtgärderna efter miljömässiga faktorer framför 

ekonomiska faktorer. Trots att ekonomiska och sociala aspekter lyfts i analysen, kan denna 

utgångspunkt i USEPAs matsvinnshierarki (2017) påverkat uppsatsens tolkning av åtgärderna 

till att prioritera åtgärder främst ur en miljösynpunkt, trots att alla hållbarhetsaspekter skulle 

tillses. 

 

5.3 Resultatdiskussion 

I diskussionen nedan analyseras åtgärderna med hjälp av främst USEPAs matsvinnshierarki 

(2017). Kategorin Övrigt utesluts ur diskussionen eftersom att den innefattar flertal åtgärder 

vilket skapar svårigheter i att analysera det som endast en åtgärd. 
 

5.3.1 Inköpsplanering 

Inköpsplanering är en viktig del av arbetet mot matsvinn i butik, dels för att reducera 

kostnader för slängd mat, både på grund av att inköpta produkter inte blir sålda men även för 

att butiker ofta får betala för sitt avfall (Papargyropoulou et al., 2014; Eriksson & Spångberg, 

2017). Detta intygar anställda på ICA (personlig kommunikation, 3 maj 2017) som redovisar 

att den ekonomiska planeringen är viktig och att de flesta livsmedelsbutiker därmed strävar 

mot optimala inköpsrutiner för att inte generera ett överskott av råvaror som slängs. På så sätt 

ses inte kontroll av inköp som endast en åtgärd för just minskning av matsvinn utan även som 

en kostnadsbesparing. Av de undersökta butikerna angav 15 % att de arbetar kontinuerligt 

med kontroll av inköp, uppföljning av varor och mätning av matsvinn. En anledning till att så 

få handlare uppger att de arbetar med inköpsplanering som en svinnreducerande åtgärd kan 

vara att det inte ses som en åtgärd för minskning av matsvinn utan som en ekonomisk åtgärd.  

 

Däremot tillämpas åtgärden inköpsplanering av färdigförpackat bröd i en lägre utsträckning i 

livsmedelsbutik enligt Bertilsson (et al., 2012) eftersom det blivit branschpraxis att 

leverantörerna står för returerna av svinnet. Detta är dels på grund av att centrallager ofta kan 

hantera brödsvinnet på ett bättre sätt än butikerna vilket leder det till att livsmedelsbutiker 

möjligtvis inte fokuserar på att minska det svinnet (Brancoli et al., 2017). 

 

Eriksson et al. (2014) lyfter intressanta fynd i sin studie, att det systematiska problemet med 

matsvinn i detaljhandeln kan mildras genom bland annat en minskad beställningsvolym. 

Däremot påvisar Hernant (2012) svårigheterna med att ha planerade inköp då kampanjer och 

extrapris påverkar möjligheten att förutspå efterfrågan, vilket även bekräftats i personlig 

kontakt med ICA (3 maj 2017). Uppsatsens resultat visar en intressant trend att butiksprofilen 

Nära nämner åtgärden i störst utsträckning av de undersökta butiksprofilerna med en 

förekomst på 19 % (Tabell 2). Detta kan tänkas bero på att Nära är den minsta i kedjan, där 

större kampanjer inte sker i samma utsträckning vilket kan göra att inköpsplaneringen blir 

enklare att tillämpa. Gällande denna åtgärder tillåter vi oss även att spekulera kring hur en 

ökad digitalisering av inköpsrutiner baserat på köpmönster samt externa påverkande faktorer 

såsom kampanjer och högtider skulle kunna prognostisera kunders köpbeteenden bättre. På så 

sätt kan bättre inköpsstrategier skapas som är lättillgängliga för personalen samtidigt som det 

effektivt skulle minska matsvinnet i butiker. 

 

Förutom att inköpsplanering är en ekonomiskt fördelaktig metod för minskat matsvinn, är det 

enligt USEPA (2017) även miljömässigt och socialt hållbart. När inköpen är optimala och 
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överskott inte uppstår, resulterar det i beställningar till leverantörer och producenter som i sin 

tur inte behöver producera mat i onödan. Den identifierade åtgärden inköpsplanering kan ses 

som den mest miljömässigt effektiva av de funna åtgärderna i undersökningen eftersom det är 

en förebyggande åtgärd som påverkar hela kedjan och förebygger att överproduktionen 

skapas överhuvudtaget. Åtgärden ses även i linje med främst USEPAs matsvinnshierarki 

(2017) som den mest fördelaktiga åtgärden och bör prioriteras högst, vilket således ICA-

butikerna i en större utsträckning bör tillämpa i det dagliga matsvinnsarbetet. 

 

5.3.2 Reducerat pris 

Att sänka pris på utgående varor identifieras med bland annat USEPAs matsvinnshierarkis 

(2017) andra steg (se Figur 3). Att åtgärden reducerat pris placeras i det andra steget av 

matsvinnshierarkin är även i linje med Erikssons (2015) ramverk som också är uppbyggd 

hierarkiskt och är inspirerad av andra vetenskapliga studier. Inom de undersökta ICA-

butikerna angavs åtgärden mest frekvent (38 %). Åtgärden tillämpades i en relativt jämn 

fördelning inom alla butiksprofiler (Tabell 2), vilket tyder på att åtgärden är genomförbar 

oberoende av butiksstorlek. 

 

Sett till ekonomiska aspekter blir det vid åtgärden reducerat pris en viss förlust i och med att 

produkten inte säljs till fullt pris. Vid jämförelse med att sälja produkten till ett reducerat pris 

och att slänga den, är åtgärden ändå ekonomiskt fördelaktig för en livsmedelsbutik. För att 

värdera åtgärden ur en miljöhänsyn är det relevant att se till vad produkten ersätter. Köps en 

vara med reducerat pris går det att värdera åtgärden ur en miljöaspekt genom att se till hur det 

reducerade priset förändrar kundens köpbeteende. Ersätter kunden en vara med lägre 

koldioxidavtryck med en vara med högre koldioxidavtryck på grund av ett reducerat pris, går 

det att spekulera kring hur ansenlig åtgärden är hur ett miljöhänseende. Samma resonemang 

förs när en vara med reducerat pris leder till att konsumenter köper fler av varan än vad som 

först var tanken. Dock finns det fall där priset reduceras på en vara med lågt koldioxidavtryck 

som kan bidra till att konsumenter väljer det över varor med högre koldioxidavtryck, vilket 

leder till att åtgärder hur miljöhänsyn kan värderas som bra. Dock uppfyller åtgärden syftet att 

maten konsumeras och äts av människor vilket är det som bör prioriteras högst av de 

värderingsåtgärder som Eriksson (2015) belyser. 
 

För att sälja ut mat som är utgående är det även viktigt att se till lagstiftningen. Enligt 

livsmedelslagstiftningens allmänna krav (EG 2002:178) är det inte tillåtet att sälja livsmedel 

om de är otjänliga som människoföda eller skadliga för hälsan. Livsmedelsverkets föreskrifter 

reglerar att livsmedel som passerat sitt bäst-före-datum får säljas vidare om de är tjänliga, 

men inte livsmedel som passerat den sista förbrukningsdagen (LIVSFS 2004:27). Trots att 

lagstiftning reglerar möjligheten att sälja utgående varor till ett nedsatt pris, visar uppsatsens 

resultat att det ändå är en frekvent förekommande åtgärd inom butikerna.  

 

5.3.3 Egen produktion 

Åtgärden egen produktion innebär att butiksmedarbetare lägger mer resurser på att få 

produkterna sålda, vilket är en effektiv metod för att undvika att utgående varor blir till 

matsvinn. Åtgärden ingår inte i USEPAs matsvinnshierarkin (2017), vilket kan bero på att 

hierarkins åtgärder inte endast är framställd för att användas i livsmedelsbutiker. Däremot 

ingår åtgärden egen produktion i EUs avfallshierarkis (2016) andra steg och identifierar 

således även i uppsatsen till det andra steget av matsvinnshierarkin. Ur en ekonomisk hänsyn 

kan åtgärden innebära en extra kostnad med nytt material såsom yttre förpackning samt en 

ytterligare kostnad i arbetstid. Om vinsten av den sålda nya produkten jämförs med att 
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ursprungsprodukter skulle slängas, är det ändå en ekonomisk vinning i att omvandla 

produkten.  

 

Omkring 18 % av de undersökta butikerna konverterar överskotts mat genom en egen 

produktion till nya produkter. Den statistiska analysen visade en signifikant skillnad mellan 

profilerna där åtgärden var mest frekvent förekommande inom Kvantum-profilen. Åtgärden 

var minst frekvent förekommande i Nära-profilen, vilket vi spekulerar i kan bero på att 

butiken är den minsta av profilerna och mer sällan har ett eget tillredningskök (ICA Gruppen, 

2017). Detta kan vidare tros beror på att kraven för livsmedelssäkerhet ökar (enligt EG 

2004:852) för att få tillaga mat i butik. Det ställs krav på egenkontroll där rutiner med en 

faroanalys (HACCP) måste ingå (Svensk Dagligvaruhandel, 2013). Därför kan det tänkas 

vara ett hinder för mindre butiker att laga mat i butik. Brister i uppsatsen materialet leder till 

att information gällande vilka butiker som erhåller ett kök går förlorad. Enligt 

hållbarhetsutvecklare på ICA (personlig kommunikation, 25 april, 2017) har cirka 65 % av 

butikerna tillgång till kök. Därmed bör fler ha möjlighet att till en egen produktion. Samtidigt 

angav endast 18 % av de tillfrågade butikerna att de tillagar överblivna och/eller utgående 

varor till nya produkter. Möjligtvis borde därmed fler butiker ha förutsättning att konvertera 

utgående varor till nya produkter. 

 

Livsmedelslagstiftningen sätter ett ansvarskrav på butiken att livsmedlet som säljs ska vara 

säkert och inte skadlig för hälsan eller vara otjänlig som människoföda (EG 2002:178). 

Livsmedel kan enligt Livsmedelsverket (2016) användas som ingrediens till andra produkter 

efter den passerat bäst-före-datum (inte efter förbrukningsdagen passerat), under förutsättning 

att produkten är säker. Livsmedel kan även frysas in efter bäst-före-datumet och därefter 

tillagas i butik eller säljas till restauranger och storkök för vidare beredning av produkten 

(Livsmedelsverket, 2016). Butiken ansvarar för att dessa produkter är mikrobiellt säkra 

(Livsmedelsverket, 2016). 

 

5.3.4 Matdonation 

Att skänka bort matsvinn som fortfarande är tjänlig till välgörenhet är en relativt fördelaktig 

metod för att minska matsvinnet i butik. Åtgärden räknas som en högt graderade 

värderingsåtgärd då det identifieras till det andra steget av matsvinnshierarkin, se Figur 3 

(USEPA, 2017; Papargyropoulou et al., 2014). Det är även den näst mest använda åtgärden, 

då 26 % av de undersökta butikerna donerar mat till organisationer och kyrkor. Förekomsten 

av åtgärden är därmed i linje med den rekommenderade prioriteringsordningen enligt USEPA 

(2017). En intressant trend är att hälften av de undersökta Maxi-butikerna donerar bort 

överbliven mat till behövande, att jämföra med cirka en fjärdedel av de andra butiksprofilerna 

(Tabell 2). En spekulation kring varför det är en etablerad matsvinnreducerande metod inom 

Maxi-profilen kan vara att välgörenhetsorganisationer är medvetna om att Maxi-butikerna har 

ett brett utbud och att de därmed riskerar att få en större mängd matsvinn.  

 

De miljömässiga fördelarna med att skänka överbliven mat till behövande i stället för att 

slänga den behöver ställas i relation till vad de människorna skulle ätit annars, om de ens hade 

ätit. Fördelarna kan även ses ur ett socialt-, och näringsmässigt perspektiv. Organisationerna 

som ger mat till behövande skulle, i de fall de inte förses med överbliven mat från 

livsmedelsbutiker, behövt köpa in mättande, prisvärd mat, vilket ofta resulterar i bröd i olika 

former (Eriksson et al., 2015). I jämförelse med bröd är de livsmedel som genererar ett 

matsvinn i livsmedelsbutiker oftast mer näringsrika och består främst av färskvaror som frukt 

och grönsaker. Det går således att argumentera för att det är bra att donera överbliven mat ur 
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både ett socialt och näringsmässigt perspektiv, då det självklart även är mer etiskt att ge bort 

överbliven mat till behövande än att slänga den.  

 

Ur ett miljöperspektiv menar Eriksson och Spångberg (2017) att koldioxidavtrycket och 

energiåtgången är signifikant lägre vid donering av mat till behövande än andra 

energibevarande åtgärder som att kompostera eller bränna avfallet. I och med att de 

behövande äter den mat som annars skulle slängas, elimineras inköp som organisationen 

annars skulle behövt göra. Därmed reduceras klimatpåverkan på den mat som köps in till 

behövande (om den ersätts med utgående mat från en livsmedelsbutik). Därför ses 

matdonation till behövande som en bra värderingsåtgärd ur ett miljöhänseende, vilket är 

positivt då åtgärden är den näst mest förekommande i vårt resultat. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv är det däremot mer lönsamt att sälja maten till reducerat pris eller att använda 

produkten till egen produktion för att därefter säljas, än att donera bort den (Eriksson et al., 

2015). Däremot kan de sociala fördelarna, att ge mat till människor som annars skulle bli 

utan, argumenteras som viktigare än de ekonomiska och miljömässiga avseendena. 

 

Att donera matsvinn till behövande begränsas av lagstiftning som poängterar att matsvinnet 

måste uppnå en kvalitet där livsmedlet fortfarande kan garanteras vara lämpligt för 

konsumtion av människor (Papargyropoulou et al., 2014; LIVSFS 2004:27). Det går därför att 

spekulera om lagstiftning kan ha en hämmande effekt på förekomsten av åtgärden i butik, 

men uppsatsens resultat motbevisar detta genom att en fjärdedel av de undersökta butikerna 

använder åtgärden. 
 

5.3.5 Djurfoder 

I det tredje steget av USEPAs matsvinnshierarki (2017) identifieras åtgärden att använda 

matsvinn som foder (Figur 3). Åtgärden angavs som den tredje mest använda 

matsvinnsreducerande åtgärden av de undersökta butikerna (21 %). Resultatet visar ingen 

signifikant skillnad i frekvens av förekomst mellan profilerna, dock tyder det på att åtgärden 

är mest förekommande inom butiksprofilen Maxi och är minst förekommande med en 

halverad frekvens i butiksprofilen Kvantum. Detta kan bero på att Maxi-butiker ofta är 

lokaliserade utanför stadskärnan och har därmed lättare direktkontakt med lokala bönder. 

Butiksprofilen Kvantum strävar istället efter en placering mitt i ortens kärna (ICA Gruppen 

2017), vilket kan tänkas påverka donationen av matsvinn till djurfoder. 

 

Foder har generellt en lägre miljöpåverkan än den producerade maten som blir till matsvinn, 

därför ses det inte som miljöeffektivt att använda matsvinn framför djurfoder. Däremot 

varierar miljöpåverkan beroende på vad för typ av djurfoder matsvinnet ersätter. Foder på 

sojamjöl har exempelvis en högre miljö- och klimatpåverkan än matsvinn som består av 

rotfrukter (Greppa Näringen, u.å.; Larsson, 2015). En belgisk studie gör en jämförelse mellan 

att donera matsvinn till djurfoder och att kompostera matsvinnet, där de fann att användning 

av matsvinnet till djurfoder är det mest miljöeffektiva (Vandermeersch et al., 2014). Att 

använda matsvinn som foder istället för vanligt foder ger en nettoförlust i miljöaspekter, men 

i jämförelse med att kompostera maten är det alltså ett mer föredraget alternativ. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv är åtgärden inte fördelaktig jämfört med åtgärder som är högre i främst 

USEPAs matsvinnshierarki (2017), eftersom det blir en ekonomisk förlust oberoende om 

matsvinnet slängs eller blir till djurfoder. I jämförelsen mellan att skänka mat till människor 

och använda till djurfoder är det ur sociala aspekter mer försvarbart att donera mat till 

behövande människor. Detta eftersom djuren ändå skulle ha tillgång till foder. 
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Att mata djur med biprodukter, som matavfall, är olagligt i Sverige (och EU) då det förbjuder 

animaliska produkter som inte genomgått en säker behandling (EG 2009:1069). Eriksson et 

al. (2015) visar att lagstiftningen kan ses som ett hinder för att använda matsvinn till 

djurfoder. Detta står i konflikt med uppsatsens resultat, där djurfoder är den tredje mest 

använda åtgärden. Salemdeeb, Ermgassen, Kim, Balmford och Al-Tabbaa (2017) angriper 

problematiken med lagstiftningen som begränsar möjligheten att mata djur med matavfall 

genom att värmebehandla matsvinn och därefter framställa våt- och torrfoder till grisar. 

Resultaten visar positiva miljöeffekter, främst för att användandet av matsvinn ersätter 

konventionellt foder vars produktion ger negativa miljöeffekter (Salemdeeb et al., 2017). 

Därmed kan det spekuleras i att detta skulle kunna vara en metod för matsvinn som kan 

användas mer i framtiden. För att livsmedelsbutiker ska kunna skänka matsvinn till djur måste 

de vara en registrerad foderproducent (Jordbruksverket, 2017b) och genom sortering 

eliminera animaliska produkter (på grund av mikrobiella risker) samt troligtvis packa upp 

förpackade livsmedel (Eriksson et al., 2015). Trots att det kräver mer administrativt samt 

fysiskt arbete av butiksmedarbetare, uppger många av de undersökta butikerna att de använder 

åtgärden, däremot är det viktigt att se över att alla butiker är medvetna om lagstiftningen kring 

detta område. 

 

5.3.6 Biobränsle 

Att framställa biobränsle av matsvinn är en lågt värdeskapande matsvinnsreducerande åtgärd 

som innefattas i det fjärde prioriteringssteget i USEPAs matsvinnshierarki (USEPA, 2016), se 

Figur 1. Laurent et al. (2014) rangordnar återvinningsmetoder likt USEPA (2017) från mest 

fördelaktig till minst på följande vis: rötning (genererar biogas och gödsel), förbränning 

(genererar energi), kompostering (genererar gödsel) och deponering (dumpning på soptipp). 

Det innebär att metoden för att framställa biobränsle är mest fördelaktig att använda av 

återvinningsmetoderna när matsvinnet inte längre är tjänligt som människo- eller djurföda. I 

ICA-handlarnas uttalanden påvisades endast rötning som en återvinningsmetod, de andra 

åtgärderna (förbränning, kompostering, deponering) nämndes inte, vilket kan bero på att det 

inte besvarar frågan som påståendet om matsvinn besvarar. 

 

Det är försvarbart att använda matavfall till rötning som är otjänlig för konsumtion till 

människor. Att däremot röta matsvinn som skulle kunna sålts till ett reducerat pris eller 

konverterats till en ny produkt vore ekonomiskt ohållbart. Om maten är tjänlig att skänkas till 

behövande människor, vore det ohållbart ur en social, etisk och näringsmässig hänsyn att 

välja att röta mat istället för att mätta människor i behov. Biobränsle är en förnybar 

energikälla som kan användas till bränsle till fordon, ur en miljöhänsyn är biobränsle att 

föredra framför ändliga energikällor som dieselbränsle. Hanssen (2010) hävdar att 

biogasproduktionen av matsvinn sparar in cirka 10 % av utsläppen som genereras vid 

produktionen av överskottsmat. 
 

Problematiken med att livsmedelsbutiker skickar matavfall till rötning för att konverteras till 

biobränsle, är att det kräver mer arbete av butikspersonalen (Andrée & Schütte, 2010). 

Majoriteten av biogasanläggningar kan nämligen inte separera emballage och råvara, vilket 

kräver att personalen själva separerar livsmedlen från paketering innan de slängs (Avfall 

Sverige, 2014a). Av de undersökta ICA-butikerna anger 3 % av handlarna att de återvinner 

matsvinn till biobränsle. Dessa siffror kan ställas i relation med siffror i en rapport från Jensen 

och Viklund (2015) som anger att cirka 27 % av matavfallet från konsumtionsledet (där 

livsmedelsbutiker ingår) tas till vara genom anaerob nedbrytning som skapar biogas. Anaerob 

nedbrytning är enligt Avfall Sverige (2014b) den vanligaste metoden för att behandla 

matavfall. En förklaring till varför förekomsten är så låg i de undersökta butikerna kan vara 
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för att det är en typ av avfallshantering, därmed kan handlarna ha undgått att tänka på rötning 

som en metod för att minska matsvinn. 

 

Sammanfattningsvis visar uppsatsens resultat att åtgärden inköpsplanering identifieras till det 

första steget av USEPAs matsvinnshierarki (2017) och bör därmed prioriteras som en 

matsvinnsreducerande åtgärd. I det andra steget av matsvinnshierarkin identifieras tre 

åtgärder: reducerat pris, egen produktion samt matdonation. Dessa tre åtgärder identifieras 

till samma steg av hierarkin då det finns för lite forskning på området som jämför åtgärdernas 

miljöpåverkan med varandra. Mer resurser bör avsättas till området för att förstå varför. Med 

ett stort bortfall på 74 % är det svårt att dra några säkra slutsatser om förekomsten av åtgärder. 

Denna uppsats har visat på vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska matsvinnet och 

hur viktigt det är att arbeta med matsvinnet. Mer resurser behöver avsättas för att utveckla de 

åtgärder som visat sig vara mest effektiva för att motverka matsvinn och förstå hur dessa kan 

implementeras inom den svenska livsmedelskedjan. 

 

5.3.7 Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen  

Enligt Institutionen för Kostvetenskap ska kostvetarstudenter efter avslutad utbildning aktivt 

kunna arbeta med planering, utveckling, produktion och utvärdering med måltidsservice inom 

exempelvis kommuner, dagligvaruhandel och livsmedelsindustri (Uppsala Universitet, 2017). 

 

Eftersom matsvinn står för en betydande miljö- och klimatpåverkan samt är ekonomiskt 

ineffektivt och socialt ohållbart, bör arbetet för att minska matsvinnet inkluderas inom alla 

arbeten som ingår inom denna profession. Fokus på miljö och klimat kommer troligtvis bli 

ännu viktigare i framtiden och eftersom matsvinn uppkommer under hela livsmedelskedjan, är 

det viktig kunskap att ha med sig. Det är viktigt att belysa att matsvinnsarbetet är 

flerdimensionellt, att olika åtgärder bör användas beroende på vilket skick livsmedlet är i och 

i vilket steg av livsmedelskedjan matsvinnet uppkommer. Uppsatsens resultat visar att den 

mest prioriterade åtgärden enligt bland annat USEPA (2017), att ha planerade inköp, var 

bland de minst använda åtgärderna för att minska matsvinnet i butikskedjan. Detta kan tyda 

på viss okunskap inom området, och en stor skillnad skulle kunna göras för miljön samt 

företagets ekonomi om ansvariga har kunskaper kring hur matsvinn bör hanteras på bästa sätt.  

 

6. Slutsats 
De identifierade svinnreducerande åtgärder som förekom mest frekvent bland ICA-butikerna 

var i fallande ordning: reducerat pris, matdonation, djurfoder, egen produktion, 

inköpsplanering och biobränsle. Åtgärden egen produktion tillämpades signifikant olika 

bland de olika butiksprofilerna där den mest frekvent förekommande tillämpningen av egen 

produktion skedde inom Kvantum. Resterande åtgärder påvisade inte någon signifikant 

skillnad i förekomst beroende på butiksprofil. 

 

Med hjälp av framför allt USEPAs matsvinnshierarki (2017) bör ICA-butikernas åtgärder 

värderas och prioriteras utifrån hållbara aspekter, enligt fallande ordning: inköpsplanering, 

reducerat pris/egen produktion/matdonation, djurfoder och sist biobränsle. Inköpsplanering 

är således den åtgärd ICA-butikerna bör prioritera högst, men som i undersökningen har en 

låg frekvens av tillämpning. Bland de resterande åtgärderna är frekvensen av tillämpning 

relativt önskvärd i jämförelse med främst USEPAs matsvinnshierarki (2017). 
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En sekundäranalys som grundar sig på en undersökning vars syfte skiljer sig från uppsatsens 

syfte leder till en diskussion som, med avseende på resultatets validitet och reliabilitet, bör 

föras med en viss försiktighet. Dock tyder resultatet på att flera olika sätt att hantera matsvinn 

förekommer, vilket är positivt eftersom tillämpningen av endast en åtgärd sällan är tillräcklig 

för att reducera det matsvinn som uppstår i en livsmedelsbutik. 
 

7. Intressekonflikt  
De transkriberade intervjuer som använts i denna uppsats är mottagen från ICAs huvudkontor 

men detta har inte på något sätt påverkat resultatet.  
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