
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matsvinn ur ett 

hushållsperspektiv 

 
En kvantitativ studie om livsmedelsinköp i webbutik 

respektive fysisk livsmedelsbutik 

 

  
 

 

AMANDA HELLMAN 

JESSICA HELLSTEDT 

Examensarbete C, 15hp 

 

                                       Grundnivå 

                   VT 2017 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för kostvetenskap 

Box 560 

Besöksadress: BMC, Husargatan 3 

751 22 Uppsala 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 
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Grundnivå 

      

Titel: Matsvinn ur ett hushållsperspektiv- en kvantitativ studie om livsmedelsinköp i webbutik 

respektive fysisk livsmedelsbutik 

Författare: Amanda Hellman & Jessica Hellstedt 

      

SAMMANFATTNING    

       

Bakgrund: Matsvinn är ett problem i hela livsmedelskedjan och existerar både på 

internationell och nationell nivå. Då hushållen står för den största mängden genererat 

matsvinn ville vi undersöka om olika sätt att handla på, påverkar mängden matsvinn genom 

att jämföra digital mathandel, som är ett nytt växande fenomen, mot att handla i fysisk 

livsmedelsbutik. 

      

Syfte: Syftet var att jämföra matsvinn mellan hushåll som handlar flest livsmedel digitalt på 

MatHem och hushåll som handlar flest livsmedel i fysisk livsmedelsbutik.  

      

Metod: Kvantitativ metod användes i form av en webbenkät med 13 frågor. Deltagarna 

bestod av två oberoende grupper som rekryterades via bekvämlighetsurval. Totalt deltog 124 

individer. Insamlad data analyserades i SPSS genom Chi-två test och Fisher-Freeman-Halton 

Test (signifikansnivå 5%) samt via Microsoft Office Excel för Mac där diagram utarbetades. 

      

Resultat: Ingen signifikant skillnad i mängd matsvinn påvisades mellan grupperna i avseende 

på livsmedelskategorierna: Frukt (p=0,905), Grönsaker (p=0,146), Bröd (p=0,208), Pålägg 

(p=0,478), Mjölkprodukter (p=0,388), Ägg (p=0,334), Ej tillagat fisk/kött/kyckling (p=1,000), 

Dryck (p=0,311) samt Tillagad mat (p=0,979). 98,3% av respondenterna som handlar på 

MatHem Instämmer helt och Instämmer delvis att de planerar sina inköp i förväg i jämförelse 

mot respondenterna som handlar i fysisk livsmedelsbutik där 73,4% Instämmer helt eller 

Instämmer delvis. Fishers-Freeman-Halton Test visar en signifikant skillnad (p=0,000) mellan 

urvalsgrupperna. De vanligaste anledningarna till matsvinn i båda grupperna var Sparade 

bortglömda rester och Mögel/luktar/smakar illa. Ingen signifikant skillnad påvisades mellan 

grupperna.  

  

Slutsats: Ingen signifikant skillnad påvisades i mängd matsvinn mellan urvalsgrupperna. 

Kunder från MatHem planerade dock sina inköp i signifikant högre grad än kunder i en fysisk 

livsmedelsbutik. Det fanns ingen signifikant skillnad gällande orsak till matsvinn. 
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online stores and grocery stores 

Author: Amanda Hellman & Jessica Hellstedt 

 

ABSTRACT 

     

Background: Food waste is a problem throughout the food chain and exists both at an 

international and national level. As households account for the largest amount of food waste, 

we wanted to investigate whether different ways of shopping affect the amount of food waste 

by comparing two groups. 

 

Objective: The aim was to compare food waste between households that purchase most food 

digitally through MatHem and households that buy most food in grocery stores. 

     

Methods: A quantitative method was used in the form of a web survey with 13 questions. 

Participants consisted of two independent groups recruited via convenience sample. A total of 

124 individuals participated. Data was analyzed in SPSS through Chi-two test and Fisher-

Freeman-Halton Test (significance level 5%) as well as Microsoft Office Excel for Mac, 

where charts were developed.    

  

Results: No significant difference in the amount of food waste was detected between the 

groups in the food categories: Fruits (p=0,905), Vegetables (p=0,146), Bread (p=0,208), 

Spreads (p=0,478), Dairy products (p=0,388), Eggs (p=0,334), Uncooked Fish/Meat/Chicken 

(p=1,000), Beverage (p=0,311) and Cooked food/left-overs (p=0,979). 98,3% of respondents 

who shop at MatHem fully agree or partly agree that they plan their purchases in advance in 

comparison to respondents who shop in grocery stores where 73,4% fully agree or partly 

agree. Fisher-Freeman-Halton Test shows a significant difference (p=0,000) between the 

groups. The most common causes behind foodwaste in both groups were Saved forgotten left-

overs and Mold/smells/tastes badly. No significant difference was found between the groups. 

      

Conclusion: No significant difference was found in the amount of food waste between the 

selected groups. Customers from MatHem, however, planned their purchases to a 

significantly higher extent than customers shopping in a physical grocery store. There was no 

significant difference between the groups regarding the cause of food waste. 
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1. Bakgrund  
 

Ämnet för följande kandidatuppsats utarbetades under hösten 2016 då vi läste kursen 

verksamhetsförlagd utbildning. Vi fick då möjlighet att vara på en digital mathandel, 

MatHem1. Internethandel är ett nytt och spännande fenomen som expanderar och enligt 

Svensk Digital Handel (2017) var det den digitala mathandeln som hade den största 

försäljningsökningen av alla e-handelsbranscher under år 2016. Detta resulterade i att vi i 

vår kandidatuppsats ville vi jobba med frågor som berörde mat och aspekter av hållbarhet.  

 

1.1 Hållbarhet och matsvinn  

Matsvinn och matavfall är ett ämne som har blivit uppmärksammat de senaste åren, både på 

en internationell samt en nationell nivå, för att arbeta mot en hållbar framtid (Globala målen, 

2015). Enligt FN är det nödvändigt att det sker en förändring till en mer hållbar produktion 

och konsumtion för att reducera negativ inverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Ett 

av FN:s 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG 12.3) är att halvera det 

globala matsvinnet mellan år 2015 till 2030, per person och år i butik- och konsumentled samt 

att minska det totala matsvinnet i hela livsmedelskedjan (Globala målen, 2015). Detta mål 

antogs av alla medlemsländer i FN – där Sverige ingår (Livsmedelsverket, u.å.). År 2013 

startades ett treårigt uppdrag (efter Livsmedelsverket mottagit ett regleringsbrev för 2013) i 

Sverige mellan Naturvårdverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Detta uppdrag 

innebar ett utforskande av olika delar av livsmedelskedjan för att kartlägga matsvinn, för att 

förmedla kunskap med avseende på åtgärdshantering, för att reducera matsvinn samt att 

främja samarbete mellan involverade aktörer (Naturvårdsverket, 2016; Livsmedelsverket, 

u.å.).  

 

1.2 Fenomenet digital mathandel 

Enligt en rapport från Svensk Digital Handel (2017) ökade den digitala mathandeln i Sverige 

med 30% under år 2016 och var den bransch som ökade mest av samtliga e-handelsbranscher. 

Ökningen gällde inte bara volymen utan även antalet kunder, och det har blivit fler aktörer 

samt ett bredare utbud på marknaden. År 2016, i en undersökning som genomfördes på ett 

initiativ av Svensk Digital Handel, hade var fjärde respondent någon gång handlat mat via 

internet, detta innebar en ökning med 6% från år 2015. Under år 2016 omsatte den digitala 

mathandeln cirka 5,5 miljarder svenska kronor, vilket motsvarar cirka 10% av den totala 

omsättningen för all detaljhandel som sker via internet i Sverige. Den ovannämnda rapporten 

påvisar att det inte enbart är i Sverige som tillväxt sker. Man kan även se tillväxt i övriga 

delar av världen. Svensk Digital Handels (2017) prognos är att den digitala mathandeln 

kommer öka med ytterligare 30% under år 2017.  

 

1.2.1 Digital mathandel bland konsumenter 

Rapporten från Svensk Digital Handel (2017) visar att många individer fortfarande handlar i 

fysisk livsmedelsbutik och att den digitala mathandeln fortfarande ses som ett komplement. 

Rapporten visar även att cirka en av tio respondenter handlar mestadels via internet och att 

många konsumenter som handlar livsmedel på internet ofta är återkommande. Av de som 

                                                 
1 MatHem är en digital mathandel grundad år 2006 (MatHem, u.å.). 
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använder sig av digital mathandel handlar en av tio respondenter varje vecka och fyra av tio 

handlar minst en gång i månaden. Av rapportens samtliga respondenter var det omkring 27% 

av kvinnorna och 24% av männen som någon gång handlat mat via internet. Vidare, den 

konsument som handlade mest livsmedel via internet bodde i en storstad, levde med minst ett 

barn, tillsammans med en annan vuxen och var mellan 26–35 år gammal. Den vanligaste 

anledningen till att personer inte handlade mat via internet var att de ville ha möjligheten att 

undersöka och se livsmedlen själva (Svensk digital handel, 2017).  

 

1.3 Matsvinn 

Det finns flera olika definitioner som används för matsvinn och många definitioner går in i 

varandra. I följande uppsats väljer vi att använda samma begrepp som Livsmedelsverket 

(u.å.). Livsmedelsverket (u.å.) definierar matsvinn som ”Matsvinn är mat som slängs men 

som hade kunnat säljas eller ätas om den hanterats annorlunda.” (s. 11) och definitonen för 

matavfall som ”Matavfall innefattar både matsvinn och oundvikligt matavfall. Exempel på 

oundvikligt matavfall är äggskal och ben.” (s. 11).  

 

På ett globalt plan förloras cirka en tredjedel av den mat som produceras (Livsmedelsverket, 

u.å.; Världsnaturfonden, 2016; FAO, 2011). Matsvinn2 är problematiskt både ur en miljö- och 

klimatsynpunkt men även ur ett moraliskt perspektiv då vissa delar av världens befolkning har 

brist på mat (Konsumentföreningen Stockholm, 2010). Det förloras även en stor mängd energi 

och resurser i onödan när mat slängs (Konsumentföreningen Stockholm, 2010; FAO, 2011). 

Aschemann-Witzela, de Hoogeb och Normannc (2016) kom i sin studie fram till att matsvinn 

är en väldigt komplex företeelse – vilket kan bero på att matsvinn förekommer i hela 

livsmedelskedjan. En undersökning har visat att den största mängden matsvinn hittas i olika 

delar av livsmedelskedjan beroende på om landet är ett låg eller medel-, höginkomstland. För 

låginkomstländer hittas den största mängden matsvinn i tidiga stadier av livsmedelskedjan 

och för medel- och höginkomstländer förekommer den på konsumentnivå, det vill säga i slutet 

av livsmedelskedjan (FAO, 2011). Enligt FAO (2011) sker den största mängden matsvinn i 

medel- och höginkomstländer på grund av orsaker som kan kopplas till konsumenters 

beteenden, som dålig planering och passerade bäst före-datum i kombination med en 

avslappnad attityd till att slänga mat. Livsmedelsverket (2017a) påvisar att en stor mängd 

livsmedel slängs på grund av att det köps för mycket mat och att den inte äts upp i tid. Enligt 

Clement, Kristensen och Gronhaug (2013) har konsumenter vanligtvis inte en klar bild över 

sina inköp innan de går in i en livsmedelsbutik. Att välja största förpackning eller högsta 

kvantitet av ett livsmedel kan vara ett resultat av att kunden vill känna bekräftelse att ha gjort 

ett ”bra köp” och att de har fått ”värde för pengarna” vilket sätter det rationella tänkandet i 

skymundan.  

 

Livsmedelsbutiker är ofta strategiskt utformade för att kunden ska handla så mycket som 

möjligt och butiker använder sig av många strategier och metoder som ska få konsumenten att 

handla mer (Svenska dagbladet, 2007; Råd & Rön, 2011). Sorenson (2003) såg i sin studie att 

kunder i genomsnitt handlade för 2 dollar mer om kundvarvet gick moturs istället för medurs. 

En förklaring till detta är att kunder gillar att väggshoppa samt att de flesta är högerhänta. Om 

                                                 
2 Rapporten från Konsumentföreningen Stockholm använder en annan definition än vad som valts att göra i den 

här uppsatsen då rapporten definierar onödigt matavfall som mat som hade kunnat ätas om den hade förvarats 

annorlunda eller mat som hade slängts fast den var ätbar. I följande uppsats har vi valt att kalla detta för matsvinn 

(Konsumentföreningen Stockholm, 2010). 
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kunden går moturs blir högerhanden fri vilket gör det lättare att ta varor med den dominanta 

handen (Buttle, 1984). Placering av varor i så kallad tahöjd3 är ytterligare ett sätt att öka 

försäljningen av varor (Nordfält, 2007; Dickson & Sawyer, 1990). Enligt Larson, Bradlow 

och Fader (2005) har kunder en tendens att gå till vissa gångar i livsmedelsbutiken och inte 

besöka hela butiken. Nordfält (2007), Sorenson (2003) och Buttle (1984) styrker detta då 

deras undersökningar visar att kunderna endast besöker en mindre del av butiken. Att få 

kunder att besöka mer butiksyta och på så sätt bli exponerade för en större del av butiken har i 

undersökningar visat en positiv ökning på försäljningen (Buttle 1984). Buttle (1984) såg i sin 

studie att snittköpet ökade med 6 % när kunderna exponerades för en större del av butiken. 

Att få kunderna att gå genom en större del av butiken kan göras på flera sätt. Antingen kan 

man använda sig av så kallat tvingande varv där kunden tvingas gå en viss väg för att komma 

fram till kassan eller så kan man aktivt placera varor med hög köpfrekvens långt in i butik 

(Nordfält, 2007).  

 

1.3.1 Hushåll och matsvinn 

I Sverige står hushållen för majoriteten av det totala matavfallet. År 2014 slängde hushåll 720 

000 ton matavfall vilket var en minskning med 6% från år 2012. Av matavfallet som slängdes 

år 2014 utgjorde omkring en tredjedel matsvinn (Livsmedelsverket, u.å.). Att en stor andel 

ätbar mat hamnar i soporna och i slasken påvisade även en plockanalys4 som genomfördes av 

Konsumentföreningen Stockholm under en vecka år 2008. Under veckan som undersökningen 

genomfördes slängdes det omkring 5,6 kg matavfall per hushåll där 57% av matavfallet var 

matsvinn (Konsumentföreningen Stockholm, 2009). En undersökning som genomfördes i 

Storbritannien av Department for Environment Food & Rural Affairs (Defra, 2010) visade 

även den att hushåll slängde mat som hade kunnat konsumeras. Undersökningen kom fram till 

att 15% av den mat som slängdes var ätbar (Defra, 2010). Att en stor mängd ätbar mat slängs 

syns även i en studie från Danmark. År 2012 stod hushållen i Danmark för omkring 30% av 

det totala matsvinnet (Landbrug og Fødevarer, 2015). Tidigare studier har visat att de 

livsmedelskategorier som slängdes mest frekvent var frukt, grönsaker, mejeriprodukter och 

bröd (Williams, Wikström, Otterbring, Löfgren & Gustafsson, 2012; Defra 2010). I 

genomsnitt slängde hushållen enligt Williams et al. (2012) 1,7 kg mat per vecka och hushåll, 

där två tredjedelar bestod av mat som förvarades (d.v.s. inte tillagad mat) och en tredjedel av 

måltidsrester.  

 

Även fast utvecklingen i avseende på mängd matsvinn ser ut att ha en positiv riktning i 

Sverige slängs det fortfarande stora kvantiteter mat (Livsmedelsverket, u.å.). Den minskning 

som har noterats kan vara ett resultat av det treåriga regeringsuppdraget mellan 

Naturvårdverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket (Livsmedelsverket, u.å). 

 

1.3.2 Åtgärder att minska matsvinn 

Genom att minska sitt matsvinn kan ett hushåll enligt Livsmedelsverket (2017a) spara mellan  

3 000 – 6 000 kr per år. Enligt Livsmedelsverket (2017a) är ett sätt för konsumenter att 

minska sitt matsvinn att planera sina inköp och på så sätt inte köpa hem mer än vad man gör 

av med. Stefan, Herpen, Tudoran och Lähteenmäki (2013) har i sin studie påvisat att en av de 

                                                 
3 Tahöjd säger man är 15 grader under ögonhöjd (Nordfält, 2007). 
4 Livsmedelsverket (u.å.) förklarar plockanalys som “I en plockanalys undersöks avfallets sammansättning och 

när det gäller matavfallet bedöms även vad som är onödigt och vad som är oundvikligt matavfall” (s. 11). 
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avgörande faktorerna till att respondenterna slängde mindre mat var planerade inköp, vilket 

går i linje med Livsmedelsverkets rekommendationer. Andra faktorer som också påverkade 

respondenternas matsvinn var att man inte handlade mer än vad man behövde samt att man 

inte köpte varor som man inte hade planerat för. Att konsumenten hade intentionen att inte 

slänga mat påvisade inte en signifikant effekt på hur mycket mat som sedan slängdes. 

Aschemann-Witzel et al. (2016) kom i sin studie fram till att det var andra faktorer som 

spelade in på genererat matsvinn: hushållets sammansättning (ålder, antal personer) och 

konsumenternas attityder samt inre motivation medan Beck, Frese och Mejdahl (2011) som 

refereras i Halloran, Clement, Kornum, Bucatariu och Magid (2014) kom fram till att 

matsvinn var ett resultat av bortglömda måltidsrester.  

 

I en undersökning utförd av Baker, Fear och Denniss (2009) medgav 53% av respondenterna 

att det bästa sätt att minska sitt matsvinn var att inte köpa hem mat som inte behövdes medan 

42% av respondenterna medgav att det effektivaste sätt att minska matsvinn var att planera 

måltider kring de livsmedel som redan fanns i hemmet. Trots att majoriteten av 

respondenterna uppgav något av dessa två tillvägagångssätt för att minska matsvinn var 

resultatet motstridigt mot hur hushållen agerade. Många av respondenterna som uppgav 

vikten av att endast handla det som behövdes svarade samtidigt att de ofta handlade varor i 

stundens ingivelse. Liknande företeelse fanns i gruppen som betonade vikten av att planera 

måltider efter vad som redan fanns hemma, där många svarade att de ofta planerade måltider 

baserat på vad de var sugna på. Författarna menar att detta motsägelsefulla beteende hos 

konsumenterna kan tyda på att matsvinn inte anses vara tillräckligt viktigt för att 

konsumenterna ska vara beredda att ändra sitt beteende (Baker et al., 2009). Graham-Rowe, 

Jessop och Sparks (2014) identifierade två underliggande orsaker till varför hushåll i 

Storbritannien ville undvika matsvinn: viljan att göra rätt för sig (och undvika negativa 

känslor som skuld) samt att de ville undvika att slänga pengar (många ansåg att om man 

slänger mat så slängde man pengar). 

 

Den datummärkning som finns på livsmedel informerar konsumenten om livsmedlets 

hållbarhet men det finns även information om hur livsmedlet ska förvaras för att försäkra 

varans kvalitet och säkerhet till det satta datumet (Kosseva & Webb, 2013). Att undersöka 

livsmedel innan man slänger är ett viktigt steg att minska konsumenters matsvinn. Ett 

livsmedel kan fortfarande vara ätbart fast bäst före-datumet5 gått ut (Livsmedelsverket, 

2017b). Detta gäller inte märkningen sista förbrukningsdag då detta datum sätts på känsliga 

livsmedel. Livsmedel med passerad sista förbrukningsdag rekommenderas inte att förtäras 

(Livsmedelsverket, 2017b). Ett effektivt sätt att öka hållbarheten för livsmedel och därmed 

minska sitt matsvinn är att frysa in livsmedel och använda dem vid ett senare tillfälle 

(Livsmedelsverket, 2017b; Livsmedelsverket, 2017c). En studie visar att många livsmedel 

med fördel kan frysas in med liten eller ingen påverkan på kvaliteten (Brown, Hipps, Easteal, 

Parry & Evans, 2014). Både Kosseva och Webb (2013) samt Kruse (2011) (i Halloran et al., 

2014) menar att det förekommer bristfällig kunskap hos konsumenter gällande märkningen 

bäst före vilket resulterat i att många konsumenter inte förstår märkningens innebörd. Detta 

kan leda till att ett flertal livsmedel slängs på grund av att konsumenten inte kan avgöra om 

livsmedlet är säkert eller inte. Vidare i en undersökning av Beck et al. (2011) som refereras i 

                                                 
5 Med bäst före-datum menas det datum som livsmedlet förväntas hålla samma kvalitet. Efter datumet kan det 

ske förändringar i livsmedlet men det behöver inte betyda att livsmedlet inte är ätbart. Många livsmedel är ätbara 

efter det satta bäst före-datumet (Livsmedelsverket, 2017b). 



 

 

 

 

 

 

11 

Halloran et al. (2014) påvisades att hälften av de intervjuade konsumenterna tolkade 

märkningen bäst före som oätligt efter samt att största delen av måltidsrester blev bortglömda 

i kylskåpet och slängdes efter fyra dagar. I en undersökning av Williams et al. (2012) 

noterades även här att bäst före datumet var en av orsakerna till matsvinn i hushåll. Mellan 

20–25% av matsvinnet kunde härledas till orsakerna: att bäst före-datumet passerat, att 

förpackningen var för stor eller att det var svårt att få ut allt ur förpackningen. 

 

Sammanfattningsvis har ovanstående faktorer som vi har valt att belysa i denna bakgrund 

resulterat i att vi anser att det finns en kunskapslucka gällande huruvida platsen samt sättet att 

handla livsmedel påverkar mängd matsvinn i hushåll. På grund av detta samt vårt delade 

intresse för hållbar utveckling skapades idén till följande undersökning.   

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet var är att jämföra matsvinn mellan hushåll som handlar flest livsmedel digitalt på 

MatHem och hushåll som handlar flest livsmedel i fysisk livsmedelsbutik.  

 

• Är det någon skillnad i matsvinn mellan de undersökta grupperna?  

• Genererar planerade livsmedelsinköp mindre matsvinn? 

• Av vilka anledningar slänger konsumenter livsmedel?  

 

2.1 Hypotes 

Hypotesen under arbetets gång var att hushåll som handlar i fysisk livsmedelsbutik 

slänger mer mat än hushåll som handlar via MatHem. 

 

3. Metod och material   
 

3.1 Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes främst via den webbaserade söktjänsten på biblioteket vid 

Uppsala Universitet. Sökord som användes var food waste, shopping patterns AND grocery 

stores, groceries online vs store, groceries online waste och gender AND participation in 

survey. Söktjänsten EBSCOhost användes även, där sökning genomfördes under databasen 

Business Source Complete och sökordet Jens Nordfalt. Denna process pågick främst under de 

två första veckorna av uppsatsskrivandet men kompletterades även under arbetets gång. 

Relevant litteratur för arbetet har även hittats genom att referenslistor på utvalda artiklar 

granskats närmare. Utöver vetenskapliga artiklar inkluderades även tryckt skrift, kurslitteratur 

samt publikationer och rapporter från Jordbruksverket, Livsmedelsverket samt 

Naturvårdsverket.  

 

3.2 Undersökningsdesign 

För att besvara syftet och frågeställningar användes kvantitativ metod med tvärsnittsdesign. 

Tvärsnittsdesign innefattar datainsamling vid en specifik tidpunkt från mer än ett fall där 

avsikten är att kunna upptäcka mönster gällande olika företeelser (Bryman, 2011). Detta 

genomfördes med hjälp av en webbaserad enkätundersökning som utfördes på två separata 
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grupper. Efter kontakt och möte med chefredaktör samt ansvarig för Customer relationship 

management och Kundtjänst på MatHem erhölls tillstånd för att genomföra undersökningen 

på en målgrupp via deras kundregister. För att definiera att respondenten handlar mestadels 

eller övervägande på MatHem respektive fysisk livsmedelsbutik lades en gräns vid att 

avrapporterat inköp skulle ligga på mer än 76% för de båda grupperna (se enkätfråga 5 i 

Bilaga 2 & 3). 

 

3.3 Urvalsprocessen 

3.3.1 Urval av respondenter 

I linje med anvisningar i Studiehandledningen var 100 stycken ifyllda enkäter det minsta 

accepterade antalet. Då undersökningen jämför matsvinn mellan två separata grupper 

genomfördes två urval. Detta resulterade i att minst 50 besvarade enkäter från varje grupp 

behövdes. Urvalet för den första gruppen bestod av individer från MatHems kundregister. 

Ansvarig för Customer relationship management och Kundtjänst på MatHem skapade en 

urvalsgrupp där inklusionskriterierna omfattade att individen varit kund hos MatHem i minst 

ett halvår samt hade handlat minst åtta gånger de senaste åtta veckorna. Detta resulterade i en 

grupp bestående av 284 individer.  

 

För att nå den andra gruppen till undersökningen, individer som handlar flest livsmedel i 

fysisk livsmedelsbutik, genomfördes ett bekvämlighetsurval då webbenkäten distribuerades 

via Facebook. Enkäten delades öppet tillsammans med en kort presentation av 

undersökningen som statusuppdatering på startsidan hos studenterna bakom uppsatsen samt 

skickades ut i privata meddelanden för att uppmuntra bekanta som passade den tänkta 

urvalsgruppen. Då målet var att erhålla en så väl matchad grupp som möjligt till 

urvalsgruppen från MatHem eftersöktes främst individer i åldrarna 30–60 år då detta 

åldersintervall representerade majoriteten av respondenterna i den gruppen. Något annat 

inklusionskriterium återfanns inte för denna grupp. Vidare uppmanades vänner och bekanta 

att dela enkätundersökningen vidare till deras vänner och bekanta för att sprida enkäten till så 

många potentiella respondenter som möjligt.  

 

Det exklusionskriterium som sedan valdes för båda grupperna baserades på vad respondenten 

svarat på frågan: Av ditt totala livsmedelsinköp de senaste två veckorna, hur stor andel skulle 

du uppskatta att du handlat via MatHem.se? (eller via fysisk livsmedelsbutik?) De enkäter där 

respondenten fyllt i något av svarsalternativen som resulterade i att de hade handlat mindre än 

76% via MatHem eller fysisk livsmedelsbutik uteslöts.  

 

3.3.2 Bortfall 

Externt bortfall, att individer väljer att inte svara alls (Johansson, 2017a), kunde beräknas för 

gruppen som handlar på MatHem då det var känt hur många mailet skickades ut till. Externt 

bortfall för gruppen som handlar i fysisk livsmedelsbutik kunde däremot inte beräknas då 

antalet individer enkäten nådde ut till var okänt. Utöver detta korrigerades båda grupperna 

ytterligare för internt bortfall, som inträffar när enstaka frågor i enkäten inte besvaras eller 

besvaras felaktigt (Johansson, 2017a). Detta efter inläsning av datamaterialet i Microsoft 

Excel då det framkom att några respondenter felaktigt fyllt i fler än ett svarsalternativ vid 

frågan 8–9: Hur mycket av följande livsmedel skulle du uppskatta att Du eller någon i 

hushållet har slängt (både i avlopp och soptunna) under de senaste två veckorna? 
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3.4 Enkät 

För konstruktion av enkäterna användes det webbaserade enkätverktyget PollDaddy 

(Automattic Inc., 2005) i pro-versionen, där tillgång beviljades av ansvarig för Customer 

relationship management och Kundtjänst på MatHem.  

 

3.4.1 Enkätfrågor 

Webbenkäten omfattade 13 frågor (Bilaga 2 & 3) och av dessa var frågorna 1–4 demografiska 

frågor, 5–12 faktafrågor och fråga 13 var en öppen avslutande fråga. De demografiska 

frågorna omfattade kön, ålder, hushållets storlek samt antal barn i hushållet. 

Svarskategorierna för kön bestod av tre svarskategorier i form av Kvinna eller Man samt ett 

kompletterande alternativ i form av Vill ej uppge. Gällande ålder valdes svarskategorier med 

intervall om 10 år per kategori där Under 20 år stod som första alternativ och Över 70 år som 

sista alternativ, vilket sammanlagt gav sju svarsalternativ. Angående de två avslutande 

demografiska frågorna gällande hushållets storlek samt antal barn i hushållet används 

svarskategorier om fem alternativ: 1 person - 5 personer eller fler och Inga barn under 18 år 

- 4 barn eller fler (se Bilaga 2 & 3). 

 

Efter de demografiska frågorna följde enkätens faktafrågor (fråga 5–12 i enkäten). Fråga 5 

formulerades: Av ditt totala livsmedelsinköp de senaste två veckorna, hur stor andel skulle du 

uppskatta att du handlat via MatHem.se?6 och svarsalternativen valdes till fyra kvartiler: 

Mindre än 25%, 26-50%, 51-75% och Mer än 76% samt kompletterades med ett alternativ: 

Vet ej. Fråga 6 i enkäten ställdes som ett påstående Du/Ni i hushållet planerar era 

livsmedelsinköp i förväg med svarsalternativ i form av en Likertskala i fem skalsteg: 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Vet ej/Obestämd, Instämmer inte eller Instämmer inte alls 

(Trost, 2012). Vidare kom fråga 7: Brukar recept ligga till grund för majoriteten av det Du/Ni 

handlar? med svarsalternativen Ja, Nej eller Vet ej.  

 

Fråga 8 och 9 var ursprungligen en fråga: Hur mycket av följande livsmedel skulle du 

uppskatta att Du eller någon i hushållet har slängt (både i avlopp och soptunna) under de 

senaste två veckorna? men delades upp i två likadana frågor för att samtliga svarsalternativ 

skulle vara synliga på dataskärmen samtidigt. Vid utformandet av denna fråga användes 

Matsvinnkollen som inspiration, vilket är ett test som Livsmedelsverket har utarbetat för att 

konsumenten skall kunna testa sina kunskaper i livsmedelshantering och hur matsvinn kan 

förebyggas (Livsmedelsverket, 2017d). Utöver de livsmedelskategorier som återfanns i 

Matsvinnkollen: Frukt (antal st), Bröd (antal skivor), Råa grönsaker ex. gurka, nävar sallad, 

potatis (antal st), Mjölkprodukter ex. fil, yoghurt, mjölk (antal dl) och Tillagad mat/matrester 

(antal portioner) kompletterades kategorierna med Pålägg ex. ost, skinka, kalkon (antal 

skivor), Ej tillagat fisk/kött/kyckling (antal portioner), Ägg (antal st) samt Dryck ex. kaffe, te, 

läsk, saft (antal dl) för att möjliggöra för respondenten att ge en så fullständig bild över 

hushållets totala matsvinn som möjligt. Till frågorna konstruerades två tabeller där fem 

respektive fyra av de nio olika livsmedelsgrupperna placerades i kolumnen längst till vänster i 

tabellerna. Sedan skapades åtta svarsalternativ per livsmedelsgrupp med skalsteg enligt 

                                                 
6 I enkät till grupp som handlar i fysisk butik är frågan formulerad: Av hushållets totala livsmedelsinköp de 

senaste två veckorna, hur stor andel skulle du uppskatta att du/ni handlat via fysisk livsmedelsbutik? (dvs inte 

via livsmedelsbutik på internet)? 
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Matsvinnkollen (Livsmedelsverket, 2017d): 0, ½, 1, 2, 3, 4, 5 samt 5 eller fler. Respondenten 

ombads att fylla i ett alternativ per livsmedelskategori gällande hur mycket som respondenten 

uppskattningsvis har slängt under de senaste två veckorna.  

 

Därefter följde ytterligare tre faktafrågor där en svarslista konstruerades med fem 

svarsalternativ för fråga 10: Vad skulle du säga är den vanligaste anledningen till varför du 

eller någon annan i hushållet slänger livsmedel? Antalet kategorier på svarslistan 

begränsades till fem: Bäst- före- datumet passerat, Mögel/luktar/smakar illa, Sparade 

bortglömda rester, För stor portion på tallrik/orkar inte äta upp eller Annan orsak. Vid fråga 

11: Brukar Du/Ni slänga livsmedel om bäst-före-datumet passerat utan att undersöka 

livsmedlet först? (Ex på att undersöka kan vara att lukta och smaka på livsmedlet) användes 

lika svarsalternativ som vid fråga 7: Ja, Nej eller Vet ej. Vid den avslutande faktafrågan, fråga 

12, Har du under de senaste två veckorna köpt någon av MatHems matkassar (de planerade 

middagskassarna)?7 valdes tre svarsalternativ: Aldrig under de senaste två veckorna, En gång 

under de senaste två veckorna och Två gånger under de senaste två veckorna.  

En fråga av öppen karaktär valdes som enkätens sista fråga: Har du/ni några övriga 

kommentarer kring hushållets matsvinn får du/ni gärna skriva ner dem här! 

 

Innan undersökningen startade genomfördes en pilotundersökning genom att skicka ut 

webbenkäten till fem anställda på huvudkontoret på MatHem samt en bekant som arbetar som 

copywriter. Fem personer besvarade enkäten och skickade feedback via e-post. Som resultat 

av pilotundersökningen utfördes först en ändring i flödet på några av frågorna. Vidare 

förändrades Likertskalan vid påståendefrågorna genom att svarsalternativen går från 

Instämmer helt till Instämmer inte alls (Trost, 2012) istället för Instämmer helt till Tar helt 

avstånd (Bryman, 2011). Slutligen utfördes mindre omformuleringar av språket.  

 

3.4.2 Utformning av instruktioner till respondenter 

Till deltagarna i båda grupperna gavs information och instruktioner för att fylla i enkäten på 

enkätens första sida. Det är enligt Bryman (2011) viktigt att tydligt ange när respondenterna 

endast ska välja ett svarsalternativ per fråga. Detta resulterade i att första sidan av enkäten 

avslutades med följande uppmaning: Välj ett svarsalternativ per fråga i enkäten (det som 

stämmer bäst med din egen uppfattning) genom att klicka i lämplig ruta (Bryman, 2011). På 

första sidan av enkäten angavs namn och mailadress vart samt till vem respondenten kunde 

vända sig vid frågor eller funderingar. 

 

3.5 Genomförande av undersökning 

Undersökningen startade med att enkäten skickades ut i personliga mail till medlemmar i den 

konstruerade urvalsgruppen bestående av kunder från MatHem. Efter fem dagar hade 37 

respondenter fyllt i enkäten. Då skickades ett påminnelsemail ut till samma kundgrupp med 

både ett Varmt tack till de som redan deltagit samt en påminnelse till de som inte fyllt i 

enkäten. En dag senare registrerades 77 stycken ifyllda enkäter. Detta påvisar vikten av att 

påminna vilket enligt Bryman (2011) är en åtgärd att rekommendera för att minska bortfall. 

Därefter undersöktes gruppen av respondenter gällande främst ålder, men även vad gruppen 

uppgett gällande kön, totalt antal boende i hushållet samt antal barn i hushållet. För att i så 

                                                 
7 I enkät till MatHems kunder specificerat MatHems middagskassar. I enkät till grupp som handlar i fysisk 

butik, specificerat som middagskasse via exempelvis: MatHem, Mat.se, Coop online, Linas matkasse etc. 
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stor utsträckning som möjligt matcha den andra urvalsgruppen med gruppen som handlar via 

MatHem ombads som tidigare nämnt främst individer i 30–60 års ålder att svara då denna 

åldersgrupp representerade 82% av respondenterna i gruppen från MatHem. Enkäten delades 

samt skickades ut via Facebook. När 78 stycken ifyllda webbenkäter registrerats och 

grupperna uppfattades som jämförbara gällande främst representation av ålder men även kön, 

hushållets storlek samt antal barn i hushållet stängdes båda enkäterna. Grupperna ansågs 

jämförbara då 82% respektive 81% av respondenterna låg inom åldersintervallet 30–59 år och 

könsfördelningen i grupperna var 74% kvinnor respektive 86% kvinnor. Samt att 73% 

respektive 83% uppgav att de låg i intervallet 2–4 personer i hushållet och att 85% respektive 

91% hade klickat i inom intervallet Inget barn under 18–2 barn boende i hushållet.  

 

3.6 Databearbetning 

Insamlad data bearbetades i Microsoft Office Word för Mac (Microsoft, 2017) och via Google 

Docs (Google Inc, 2017).  

 

Statistisk analys genomfördes i Microsoft Office Excel för Mac (Microsoft, 2017) efter att det 

insamlade datamaterialet konverterats till en Excelfil från PollDaddy (Automattic Inc., 2005). 

Vid genomgång av resultatet korrigerades datamaterialet för bortfall enligt tidigare nämnda 

kriterier. Därefter bearbetades datamaterialet med hjälp av beskrivande statistik och resultaten 

presenterades i en tabell samt figurer.  

 

Vidare genomfördes statistisk analys via SPSS (IBM SPSS Statistics version 24, IBM, 2016) 

för att jämföra grupperna och se om det fanns några statistiska skillnader i fråga om mängd 

matsvinn, i vilken utsträckning respondenterna planerar sina inköp i förväg samt vanligaste 

anledning bakom varför livsmedel slängs. Chi-två test används för att analysera data från en 

korstabell och testa om det föreligger något samband mellan variablerna (Johansson, 2017b). 

Förutsättningarna för att ett Chi-två test ska kunna utföras är att stickprovets storlek inte bör 

vara mindre än n=30 samt att förväntade cellfrekvenser inte får understiga värdet 5 i fler än 

20% av kategorierna och inte heller understiga värdet 0 (Ejlertsson, 2012). Då dessa 

förutsättningar uppfylldes av insamlat material för frågan: Vad skulle du säga är den 

vanligaste anledningen till varför du eller någon annan i hushållet slänger livsmedel? 

utfördes ett Chi-två test med en signifikansnivå på 5%. 

 

Då fler än 20% av tabellvärdena för insamlat datamaterial gällande enkätfrågorna som avsåg 

mängd matsvinn och planering av inköp hade förväntade cellfrekvenser under värdet 5 kunde 

inte Chi-två test användas för analys. Istället utfördes Fishers exakta test med en 

signifikansnivå på 5%, detta test är en variant på Chi-två test och prövar också om det 

föreligger samband mellan variablerna. Skillnaden är att Fishers exakta test fungerar även när 

tabellvärdena består av små tal (Nationalencyklopedin, u.å). Då våra tester utöver små 

tabellvärden även avsåg fler än 2*2 kategorier per test användes Fisher-Freeman-Halton Test 

enligt I. Persson (personlig kommunikation, 23 maj 2017). 

 

3.7 Etiska överväganden 

Under uppsatsens planerings- och arbetsprocess har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer tagits i beaktande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innefattar att forskaren redogör 

för syftet med undersökningen för berörda individer (Bryman, 2011). För att uppfylla 
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informationskravet informerades deltagarna skriftligen om syftet med undersökningen i 

välkomsttexten på första sidan av enkäten. I denna text informerades även deltagarna gällande 

samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan i undersökningen (Bryman, 2011). Detta beaktades genom att informera att 

respondenterna genom att fylla i enkäten ger sitt godkännande att medverka i undersökningen 

samt att de närsomhelst under undersökningen kan välja att avsluta.  

 

Då mailadresser användes vid förvärv av respondenter i urvalsgruppen bestående av kunder 

från MatHem kunde inte anonymitet garanteras. Detta för att den slumpmässigt valda 

niosiffriga koden respondenten erhöll vid genomförandet av enkäten kunde härledas till 

mailadressen. Vid bearbetningen av resultatet eliminerades all denna information från 

datamaterialet vilket resulterade i att anonymitet kunde garanteras när datamaterialet 

analyserades. Gällande gruppen som handlar i fysisk livsmedelsbutik kunde anonymitet 

garanteras då respondenterna inte kontaktades personligen för att fylla i enkäten utan 

tilldelades en slumpmässig niosiffrig kod när de valt att delta. Resultatet hanterades dock med 

största möjliga konfidentialitet gällande båda grupperna för att uppfylla 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Det poängterades även att resultatet inte kommer 

användas på individnivå utan endast på en statistisk nivå. Denna information framgick 

till respondenterna från båda urvalsgrupperna via enkätens första sida.  

 

Gällande nyttjandekravet, vilket innebär att den data som samlas in i undersökningen endast 

får användas till avsedd forskning (Bryman, 2011) informerades deltagarna om att resultatet 

från undersökningen kommer att användas i denna kandidatuppsats, inom ramen för 

Kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Vidare, att MatHem kommer att ha möjlighet 

att ta del av resultatet då uppsatsen är en offentlig handling och kommer att publiceras på 

DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet, Uppsala universitet).  

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Dessa begrepp är två viktiga kriterier för att bedöma kvantitativ forskning. Reliabilitet 

innefattar mätningarnas och måttens pålitlighet, att den valda mättekniken bedöms som stabil 

över tid och att resultatet gällande en viss grupp respondenter inte förändras (Bryman, 2011).  

Då mättekniken för denna undersökning huvudsakligen består av självskattning från 

respondenterna resulterar det i ett mått med låg reliabilitet. Vidare omfattar begreppet validitet 

att mätinstrumentet som har utformats i syfte att mäta en företeelse skall mäta just det och 

inget annat (Bryman, 2011). I detta hänseende bidrar den valda mättekniken, självskattning, 

till svårigheter att avgöra huruvida respondenterna mäter den företeelse som avses i 

undersökningen. Mätinstrumentets validitet hade kunnat förstärkas eller pilottestats genom en 

parallellt genomförd observationsstudie. En observationsstudie innebär enligt Bryman (2011) 

en direkt iakttagelse av beteenden vilket skulle ha varit ett gynnsamt komplement för 

genomförd enkätundersökning, dock var detta inte möjligt på grund av tids- och resursbrist. 

4. Resultat 
 

Resultatet av de demografiska faktorerna visas i en tabell (Tabell 1) som avser 

respondenterna från båda grupperna och utvalt resultat från faktafrågorna visas i figurer som 

jämför grupperna.  
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4.1 Respondenter 

Externt bortfall beräknades till 73% (n=207) för gruppen bestående av MatHems kunder då 

77 stycken ifyllda webbenkäter registrerades av 284 utskickade. Som tidigare nämnt kunde 

det externa bortfallet inte beräknas för gruppen som handlar i fysisk livsmedelsbutik då 

antalet individer som enkäten nådde ut till är okänt. Internt bortfall på basis av felaktigt ifyllda 

enkäter beräknades till 6,5% (n=5) för gruppen bestående av kunder från MatHem respektive 

7,7% (n=6) för gruppen som handlar i fysisk livsmedelsbutik. Bortfall baserat på 

exklusionskriteriet uppgick till 15,6% (n=12) för gruppen bestående av kunder från MatHem 

samt 10,3% (n=8) för gruppen som handlar i fysisk livsmedelsbutik. Sammanlagt uppgick det 

interna bortfallet till 20% (n=31) för båda grupperna. Antal respondenter som fullföljde 

undersökningen blev slutligen 124 stycken individer. Nedan, i Tabell 1, presenteras: 

könsfördelning, åldersintervall, hushållets storlek samt antal barn i hushållet för 

respondenterna i båda grupperna. 
 

Tabell 1. Demografiska faktorer för samtliga respondenter (MatHem n=60, Fysisk livsmedelsbutik n=64).  
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4.2 Skillnader i matsvinn 

Resultaten av Fisher-Freeman-Halton-Test (Bilaga 4) visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader på signifikansnivån 5% mellan gruppen som handlar via MatHem och 

gruppen som handlar i fysisk livsmedelsbutik med avseende på mängden matsvinn i hushållet: 

Frukt (p=0,905), Grönsaker (p=0,146), Bröd (p=0,208), Pålägg (p=0,478), Mjölkprodukter 

(p=0,388), Ägg (p=0,334), Ej tillagat fisk/kött/kyckling (p=1,000), Dryck (p=0,311) samt 

Tillagad mat (p=0,979). Nedan visas exempel på hur fördelningen av mängden matsvinn såg 

ut för livsmedelskategorierna: Frukt, Grönsaker och Tillagad mat/rester för båda grupperna i 

procent.  

 

De svarsalternativ i frågan om antal slängd frukt var från 0 stycken till 5 eller fler stycken.  

Det var färre respondenter från MatHem som avrapporterande att de hade slängt 0 stycken 

frukter jämfört med kunder som handlar i fysisk livsmedelsbutik. Fler respondenter från 

MatHem uppgav att de slängt 5 eller fler stycken frukter. Den största frekvensen av 

avrapporterad slängd frukt i antal styck gällande båda grupperna återfinns dock under 

svarsalternativet 0 stycken (Figur 1).  

 

 
Figur 1. Hur mycket av följande livsmedel skulle du uppskatta att Du eller någon i hushållet har slängt (både i 

avlopp och soptunna) under de senaste två veckorna? (MatHem n=60, fysisk livsmedelsbutik n=64, totalt 

n=124). 
 

De svarsalternativ i frågan om antal slängda grönsaker var från 0 stycken till 5 eller fler 

stycken. Det var fler respondenter från fysisk livsmedelsbutik än för kunder från MatHem som 

hade slängt 0 stycken grönsaker. Däremot kan man se en motsatt fördelning gällande 

svarsalternativet 0,5 stycken slängda grönsaker (Figur 2). 
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Figur 2. Hur mycket av följande livsmedel skulle du uppskatta att Du eller någon i hushållet har slängt (både i 

avlopp och soptunna) under de senaste två veckorna (MatHem n=60, fysisk livsmedelsbutik n=64, totalt n=124). 
 

De svarsalternativ i frågan om antal slängda portioner var från 0 stycken till 5 eller fler 

stycken. Resultatet visar att kunder som handlar i fysisk livsmedelsbutik hade rapporterat att 

de slängt 0 antal portioner tillagad mat/matrester oftare än kunder från MatHem. Dock skiljer 

det sig enbart med två procentenheter. Resultatet visar en övergripande jämn fördelning 

mellan grupperna och antal portioner slängd tillagad mat/matrester (Figur 3). 

 

 
Figur 3. Hur mycket av följande livsmedel skulle du uppskatta att Du eller någon i hushållet har slängt (både i 

avlopp och soptunna) under de senaste två veckorna? (MatHem n=60, fysisk livsmedelsbutik n=64, totalt 

n=124). 
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4.3 Planering av inköp och matsvinn 

Resultatet gällande huruvida respondenter från de båda grupperna planerar sina 

livsmedelsinköp i förväg presenteras nedan i Figur 4. På påståendet Ni i hushållet planerar 

era livsmedelsinköp i förväg valde en klar majoritet (98,3%) av respondenterna som handlar 

på MatHem svarskategorierna Instämmer helt och Instämmer delvis. För gruppen som handlar 

i fysisk livsmedelsbutik är spridningen för resultatet större, 73,4% uppger att de Instämmer 

helt eller Instämmer delvis och 25% Instämmer inte. Resultatet från Fisher-Freeman-Halton-

Test (Bilaga 5) visar att det förekommer en signifikant skillnad på signifikansnivån 5% 

(p=0,000) mellan grupperna gällande påståendet Ni i hushållet planerar era livsmedelsinköp i 

förväg.  

 

 

 
Figur 4. Du/Ni planerar era livsmedelsinköp i förväg (MatHem n=60, fysisk livsmedelsbutik n=64, totalt 

n=124). Resultatet visar signifikant skillnad mellan grupperna på signifikansnivå 5%. 
 

4.4 Orsaker till matsvinn 

De vanligaste anledningarna bakom att respondenter slänger livsmedel visas i Figur 5. För 

MatHems kunder är anledningen Mögel/luktar/smakar illa den främsta anledningen och för 

kunder som handlar i fysisk livsmedelsbutik Sparade bortglömda rester. Resultatet av Chi-två 

testet (Bilaga 6) påvisade ingen signifikant skillnad mellan grupperna, på en signifikansnivå 

på 5%, för anledningen bakom varför livsmedel slängs (p=0,153). 
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Figur 5. Vad skulle du säga är den vanligaste anledningen till varför du eller någon annan i hushållet slänger 

livsmedel? (MatHem n=60, fysisk livsmedelsbutik n=64, totalt n=124). 
 

5. Diskussion 
I linje med studiens syfte har en undersökning genomförts som jämförde matsvinn mellan 

hushåll som handlade flest livsmedel digitalt på MatHem och hushåll som handlade flest 

livsmedel i fysisk livsmedelsbutik. Resultat gällande mängd matsvinn visade ingen 

signifikant skillnad mellan de två undersökta grupperna, varken mellan antal portioner för 

färdiglagad mat/rester eller mellan antal styck av de undersökta livsmedelsgrupperna: frukt, 

bröd, råa grönsaker, mjölkprodukter, pålägg, ej tillagat fisk/kött/kyckling, ägg och dryck. 

Detta resultat var enligt oss oväntat då vi hade en hypotes att hushåll handlade mer mat (och 

på så sett genererade mer matsvinn) om man handlade i fysisk livsmedelsbutik då kunden blir 

exponerad för varor på ett annat sätt i butik än om man handlar via internet. Vidare påvisades 

en signifikant skillnad gällande hur de olika urvalsgrupperna planerade sina inköp i förväg. 

Dock återfanns ingen signifikant skillnad gällande orsak till varför respondenterna slängde 

livsmedel. Övergripande för undersökningen kan nämnas att resultaten både överensstämmer 

och motstrider tidigare forskning vilket kommer diskuteras närmare under 

resultatdiskussionen. 

 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Urvalsprocessen  

Bekvämlighetsurval genomfördes för båda grupperna då tid samt ekonomiska medel var en 

begränsande faktor. Valet av bekvämlighetsurval ger ett resultat som inte är möjligt att 

generalisera då individer som deltagit i undersökningen inte är representativa för någon 

specifik population. Däremot kan resultaten fortfarande påvisa intressanta fynd som kan agera 

grogrund för vidare forskning inom ämnet (Bryman, 2011). Resultatet av denna undersökning 

kan således endast härledas till de två urvalsgrupper som deltog i denna undersökning.  
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Inklusionskriterierna för gruppen bestående av MatHems kunder: att individen varit kund hos 

MatHem i minst ett halvår samt hade handlat minst åtta gånger de senaste åtta veckorna, 

valdes för att försäkra att urvalsgruppen de facto använder MatHem som sin huvudsakliga 

plats för livsmedelsinköp. Vid urvalet för gruppen som handlar i fysisk livsmedelsbutik fanns 

inga uttalade inklusionskriterium. Vad som i efterhand skulle ha specificerats som ett 

inklusionskriterium för denna grupp var att de respondenter som eftersöktes till 

undersökningen skulle använda fysisk livsmedelsbutik som sin huvudsakliga plats för 

livsmedelsinköp. Faktumet att detta inte inkluderades i efterfrågan av respondenter kunde 

potentiellt ha resulterat i att undersökningen inte nådde ut till rätt urvalsgrupp. Denna 

omständighet motverkades dock genom exklusionskriteriet, att respondenten fick uppge i 

enkäten i hur stor utsträckning de handlat på MatHem respektive fysisk livsmedelsbutik. 

Detta försäkrade att skillnaden mellan grupperna i avseende på var konsumenterna till största 

del handlade livsmedel verkligen existerade. 

 

5.1.2 Bortfall 

Gällande det externa bortfallet som registrerades för urvalsgruppen från MatHem bör en 

aspekt lyftas då det inte går att säkerställa att den tänkta respondenten faktiskt har mottagit 

mailet med enkätundersökningen och aktivt valt att inte delta. Risken finns exempelvis att 

mailet hamnat i skymundan av annan post eller att respondenten av någon anledning inte har 

haft tillgång till sin mail under den period då undersökningen var öppen. Vidare hade det 

interna bortfallet gällande att några respondenter felaktigt klickat i fler svar än ett för fråga 8 

och 9 kunnat undvikas om svarstabellen utformats så att endast ett svar kunde klickas i per 

livsmedelskategori. Detta var ett administrativt fel som inte uppdagades förrän datamaterialet 

lästes in i Excel. 

 

5.1.3 Enkät 

Webbenkät är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att genomföra en undersökning (Trost, 

2012). Att använda sig av enkät eliminerar även s.k. intervjuareffekt, att respondenten kan 

påverkas att svara på ett visst sätt av personen som ställer frågorna. Enkät är även ett enklare 

verktyg att anpassa efter respondenten, då den kan fyllas i när tid finns. Däremot återfinns 

även nackdelar vid användning av enkät. Vid eventuella oklarheter finns det ingen på plats 

som kan hjälpa till att förtydliga dessa samt att undersökningen kan gå miste om intressant 

information då följdfrågor inte kan ställas (Bryman, 2011). Valet att använda enkät för denna 

undersökning gjordes dock på basis av att en tidseffektiv metod efterfrågades. 

 

Vid utformandet av en webbenkät är det av yttersta vikt att layouten är noga kontrollerad. 

Frågor och svarsalternativ ska vara anpassade efter skärmen på datorn i så stor utsträckning 

som möjligt för att minimera att respondenten behöver bläddra upp och ned på skärmen. Detta 

kan nämligen skapa en förvirring eller uppfattas så omständigt att respondenten istället väljer 

att kryssa i det svarsalternativ som är närmast till hands vilket ger ett missvisande resultat 

(Trost, 2012). Denna problematik togs specifikt i beaktande vid utformningen av den 

svarstabell som används vid fråga 8 och 9 i enkäten som från början var en och samma fråga. 

Svarstabellen delades upp i två tabeller i webbenkäten för att försäkra att samtliga 

svarsalternativ för frågan skulle vara synliga på samma skärmbild. Vidare har detta 

uppmärksammats genom hela arbetsprocessen för webbenkäten.  
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En enkät kan konstrueras med frågor försedda med fasta svarsalternativ eller öppna frågor där 

svaren skrivs av respondenten själv (Trost, 2012). Enligt Trost (2012) är det till fördel att 

använda sig av fasta svarsalternativ då öppna frågor kan vara tekniskt problematiskt att 

sammanställa samt att respondenten kan uppleva det som besvärligt att själv behöva 

formulera sig vilket kan öka risken för internt bortfall (Trost, 2012). Nackdelen med fasta 

svarsalternativ är dock att undersökningen kan gå miste om nyanser och djup i svaren från 

respondenterna (Bryman, 2011). Detta resulterade i att denna webbenkät utformades till 12 

frågor med fasta svarsalternativ i olika varianter samt en avslutande öppen fråga.  

 

En vanlig funktion som ofta finns tillgänglig vid konstruktion av webbenkäter är möjligheten 

att kontrollera att respondenten svarat på samtliga frågor. Om inte, uppmanas respondenten att 

fullfölja enkäten för att den ska kunna skickas iväg. Detta menar Trost (2012) kan öka risken 

för bortfall då den som inte kan eller vill svara på en fråga istället avbryter att fylla i enkäten. 

Då denna webbenkät endast omfattade 13 frågor föll valet på att konstruera de 12 frågor med 

fasta svarsalternativ som tvungna att svara på för att enkäten skulle kunna skickas in. Detta 

valdes för att minimera bortfall på grund av ofullständiga svar. Den avslutande öppna 13e 

frågan lämnades dock frivillig att svara på. Att även begränsa antalet frågor i webbenkäten går 

i linje med Trost (2012), som menar att det är en viktig faktor då respondenten inte kan få en 

uppfattning om enkätundersökningens omfattning på samma sätt som vid en enkät i 

pappersform. Detta kan resultera i att respondenten väljer att avbryta ifyllandet ovetandes om 

att bara ett fåtal frågor återstår (Trost, 2012). För att motverka detta har som tidigare nämnt 

antalet frågor begränsats till 13 stycken och vid utskick informerades respondenten om en 

potentiell tidsram för hur lång tid enkäten bör ta att fylla i.  

 

5.1.4 Enkätfrågor 

De demografiska frågorna gällande kön, ålder, hushållets storlek samt antal barn i hushållet 

var placerade i inledningen av enkäten då dessa frågor hade en enklare karaktär vilket enligt 

Harboe (2013) och Trost (2012) gör att respondenten på ett okomplicerat och snabbt sätt 

kommer igång med enkäten. Detta ansågs inte riskera respondenternas motivation till att 

besvara efterföljande frågor i enkäten då de demografiska frågorna inte omfattade fler än fyra 

till antalet (Trost, 2012). Gällande svarsalternativen för Ålder valdes ett åldersintervall 

framför fritext då ett intervall kan neutralisera effekten av ålder som en känslig fråga och på 

det sättet motverka bortfall (Bryman, 2011). För frågorna gällande hushållets storlek samt 

antal barn i hushållet valdes svarsalternativ som inbördes utesluter varandra. Detta är av 

yttersta vikt när respondenten uppmanas att välja endast ett svarsalternativ (Harboe, 2013) 

och kan ses genomgående för samtliga svarsalternativ för frågorna i enkäten.  

 

I fem stycken av frågorna föll valet på att komplettera svarsalternativen med något av 

följande: Vill ej uppge, Vet ej eller Annan orsak. Detta genomfördes för att ge respondenten 

möjlighet att uttrycka ett passivt ställningstagande vilket kan minska bortfall om respondenten 

exempelvis inte anser att något av alternativen är i linje med de egna åsikterna (Harboe, 

2013). Vidare ställdes de faktafrågor (fråga 5–7), som behandlade hur respondenterna handlar 

livsmedel, på olika sätt för att skapa en variation i enkäten. Detta anses viktigt för att 

motverka utmattning hos respondenten vilket kan resultera i uteblivna svar eller att ifyllandet 

sker på måfå utan att respondenten vet vad påståendet innebär (Trost, 2012). För fråga 10 

konstruerades en svarslista vilket enligt Harboe (2013) kan upplevas som problematiskt då 

den erfordrar att alla tänkbara svarsalternativ för frågan är kända. Detta problem kan dock 
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avhjälpas genom att komplettera svarslistan med en kategori ”annat” (Harboe, 2013). I denna 

enkät valdes alternativet Annan orsak. Antalet kategorier på svarslistan begränsades till fem 

stycken då en alltför omfattande lista kan resultera i att respondenten inte har ork att gå 

igenom hela listan s.k. time-error-tendency (Harboe, 2013).  

 

Att respondenten ombeds uppge huruvida de under de senaste två veckorna har köpt någon 

förplanerad middagskasse (fråga 12) inkluderades för att säkerställa att respondenterna de 

facto handlar livsmedel på angiven plats och inte endast planerade middagskassar. 

Svarsalternativen: Aldrig under de senaste två veckorna, En gång under de senaste två 

veckorna och Två gånger under de senaste två veckorna valdes på basis av att dessa tre 

alternativ är de enda möjliga för den senaste tvåveckorsperioden som frågan avser. Slutligen 

valdes en öppen fråga för att avsluta enkäten vilket Trost (2012) rekommenderar. Detta på 

grund av att svaren som erhålls från öppna frågor ger respondenten möjlighet att själv 

kommentera undersökningen (Trost, 2012). Trots att ingen avsikt fanns att använda eventuella 

kommentarer för analys i undersökningen ansågs det vara en viktig gest gentemot de 

respondenter som ville uttrycka ytterligare tankar kring undersökningen. 

 

5.1.5 Datainsamling  

För att undersöka eventuella oklarheter i en utformad enkät, vilket kan riskera att påverka 

precisionen i undersökningen, är det till fördel att genomföra en pilotundersökning (Bryman, 

2011; Eliasson, 2013). Detta är enligt Bryman (2011) av yttersta vikt just vid 

enkätundersökningar då det inte kommer närvara någon som har möjlighet att besvara 

oklarheter vid genomförandet av enkäten. På basis av detta genomfördes en pilotstudie för att 

bekräfta att enkäten uppfattades av respondenten i enlighet med studenternas intention. 

Däremot genomfördes ingen statistisk bearbetning av datamaterialet som samlades in i 

samband med pilotstudien vilket i efterhand ses som något vi bör ha tillämpat. Främst i syfte 

att testa svarsalternativens duglighet för en analys och därefter eventuellt kunnat modifiera 

enkäten för att uppnå det mest optimala datamaterialet möjligt för våra frågeställningar. Ett 

exempel är svarsalternativet 5 eller fler vid frågan angående mängd matsvinn för olika 

livsmedelskategorier. Detta alternativ upplevdes i analysskedet problematiskt att tolka då de 

andra svarsalternativen för frågan var låsta: 0, ½, 1, 2, 3, 4 samt 5. 

 

5.1.6 Respondenter 

Denna undersökning påvisar en tydlig överrepresentation av kvinnliga respondenter gällande 

de undersökta grupperna. Att kvinnor tenderar att ha en högre svarsfrekvens är inget nytt 

fenomen utan har påvisats även i tidigare studier (Korkeila et al., 2001; Søgaard, Selmer, 

Bjertness & Thelle, 2004). Vad detta kan tänkas vara ett resultat av är dock okänt. En teori 

som har studerats är huruvida respondenternas intresse för ämnet spelar in på 

svarsfrekvensen. Nämnd undersökning påvisade att sannolikheten för att respondenterna ville 

delta ökade med nära 40% om ämnet för undersökningen var något de ansåg som intressant 

(Groves, Presser & Dipko, 2004). På basis av detta kan vi spekulera i om matsvinn kan vara 

ett ämne som intresserar kvinnor i större utsträckning. Dock med yttersta försiktighet då 

respondenterna i denna undersökning rekryterades via bekvämlighetsurval.   

 

5.1.7 Reliabilitet och validitet 

Då självrapporterad uppskattning från respondenter användes för att bedöma mängd matsvinn 

i hushållet betraktas reliabiliteten som låg för den aspekten av undersökningen då detta inte 
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anses som en tillräckligt pålitlig metod. Detta bidrar även till en låg validitet för den specifika 

delen av undersökningen då den valda mättekniken inte kan säkerställa att respondenten mäter 

den företeelsen som avses i undersökningen. Utöver detta påverkar valet av tidsperiod som 

respondenterna skulle uppskatta sitt matsvinn validiteten för undersökningen. Att 

respondenterna ombads uppskatta sitt matsvinn för de senaste två veckorna kan påverkas av 

ett bristande minne, en vanlig risk med retrospektiva frågor (Bryman, 2011). En kortare 

tidsperiod på förslagsvis de senaste tre dagarna hade stärkt validiteten i detta avseende. 

Önskvärt för denna del av undersökningen hade även varit att respondenterna istället vägt den 

mat som slängts under den angivna tidsperioden. Detta hade gett ett resultat med högre 

mätsäkerhet. Däremot kan en sådan metod leda till ett högre bortfall då det kan uppfattas som 

krångligt för respondenten som istället väljer att inte delta.  

 

Vidare har webbenkäten utformats med stor noggrannhet och genomgått en pilotstudie där 

frågorna prövades för eventuella oklarheter från respondentens sida angående vad som 

efterfrågas. Dessa två faktorer menar vi stödjer enkätens reliabilitet i avseende på de frågor 

som rör andra faktorer än specifikt mängden matsvinn. Detta menar vi även stärker validiteten 

för den delen av undersökningen som behandlar huruvida planerade livsmedelsinköp 

genererar mindre matsvinn samt av vilken anledning som konsumenter väljer att slänga 

livsmedel. Att komplettera svarsalternativen gällande frågorna: Brukar recept ligga till grund 

för majoriteten av det Du/Ni handlar? och Brukar Du/Ni slänga livsmedel om bäst-före-

datumet passerat utan att undersöka livsmedlet först? (Ex på att undersöka kan vara att lukta 

och smaka på livsmedlet) hade i efterhand kunnat ge ett mer nyanserat och potentiellt mer 

korrekt svar för dessa frågor. Svarsalternativen (Ja, Nej och Vet ej) hade även kunnat 

inkludera Ibland, eller bytas ut mot Alltid, Aldrig, Ibland då frågorna inte nödvändigtvis 

utesluter en medelväg. Problemet kan dock uppstå att majoriteten av respondenterna väljer 

Ibland på grund av att det är det enda alternativet som öppnar för ett varierat beteende. En 

Likertskala (likt den som används i fråga 6) med flera alternativ hade förslagsvis gett bästa 

tänkbara svar på de ovan nämnda frågorna. Vidare ställdes majoriteten av faktafrågorna i 

enkäten till både Du eller någon annan i hushållet. Detta ser vi efterhand som en ytterligare 

negativt påverkande faktor för validiteten då det i många fall kan vara problematiskt att ha 

kännedom om det totala hushållet. Att endast fokusera frågorna mot den individ som fyller i 

enkäten hade troligen resulterat i ett mer rättvisande svar. 

 

I efterhand hade det varit önskvärt om fråga 10, som behandlar vanligaste orsaken till varför 

respondenten slänger livsmedel, hade varit uppdelad per livsmedelskategori. Detta för att 

anledningen till varför man slänger kan variera då olika livsmedel förändras olika mycket 

över tid beroende på förvaring samt att vissa livsmedel kan vara ogynnsamma att förtära efter 

utgånget bäst-före datum (Livsmedelsverket, 2017b; Livsmedelsverket, 2017c). Vidare märks 

inte alla livsmedel med bäst-före, som oförpackad frukt och grönt, vilket gör att detta 

svarsalternativ inte är passande för denna livsmedelskategori. 

 

En annan faktor som påverkar undersökningens validitet är om resultatet anses vara 

generaliserbart (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurvalet som användes för att rekrytera 

respondenter till undersökningen genererade ett resultat som inte är möjligt att generalisera då 

det inte går att avgöra vilken specifik population resultatet avspeglar. Detta leder till att 

validiteten för undersökningen i detta avseende anses låg. Resultatet av denna undersökning 

kan endast associeras med de två valda urvalsgrupperna.  
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Avrapporterad mängd matsvinn av respondenter  

Vid en jämförelse mellan de två undersökta grupperna kunde ingen signifikant skillnad i 

mängd matsvinn mellan livsmedelskategorierna påvisas. Det som kunde ses var att över 50% 

av svaren för livsmedelskategorierna: frukt, grönsaker och tillagad mat/matrester låg mellan 

intervallet 0–1 stycken slängt livsmedel eller portion. Vi valde att visa figurer över just dessa 

tre kategorier (Figur 1, Figur 2 och Figur 3) då de representerade de livsmedelsgrupper med 

störst spridning på svaren inom grupperna. För resterande livsmedelskategorier (Bröd, 

Pålägg, Mjölkprodukter, Ägg, Ej tillagat fisk/kött/kyckling och Dryck) låg över 50% av svaren 

för antal slängt livsmedel eller portion på 0 stycken. Detta resulterade i att 

livsmedelskategorierna frukt, grönsaker och tillagad mat/matrester genererade mest matsvinn 

vilket går i linje med tidigare forskning där just frukt och grönt har lyfts fram som de 

livsmedel som slängdes mest frekvent (Defra, 2010; Jörissen, Priefer & Bräutigam, 2015; 

Williams et al., 2012). 

 

Då det erhållna resultatet angående genererat matsvinn var betydligt lägre än vad tidigare 

undersökningar och studier har kommit fram till (Konsumentföreningen Stockholm, 2009; 

Williams et al., 2012; Defra, 2010) menar vi att möjligheten finns att det har skett en 

underrapportering i vår undersökning. Vilket i sin tur kan ha resulterat i ett missvisande 

resultat. I tidigare undersökningar har resultat indikerat att matsvinn under en vecka låg 

mellan 1,7 kg och 3,2 kg per hushåll (Konsumentföreningen Stockholm, 2009; Williams et 

al., 2012). Trots att respondenterna inte har mätt sitt matsvinn i vikt så menar vi att vårt 

resultat av matsvinn per hushåll inte når upp i samma mängd då majoriteten har uppgett att de 

slängt 0 antal stycken eller portioner. Noterbart är att vår undersökning gällde matsvinn under 

en tvåveckorsperiod medan tidigare undersökningar bygger på en veckas rapporterat 

matsvinn. Med det i åtanke borde vårt resultat ligga betydligt högre än vad tidigare 

undersökningar visat då vi undersökte en period som var dubbelt så lång. Något som stödjer 

detta ytterligare är en rapport från Storbritannien som visade att 24% av köpta grönsaker och 

20% av köpt frukt registrerades som matsvinn, vilket enligt undersökningen motsvarar att 

nästan en portion av ätbar frukt och grönsaker slängdes per person och dag (Defra, 2010). 

 

Enligt Jörissen et al. (2015) är underrapportering ett vanligt förekommande fenomen vid 

undersökningar gällande just självrapporterat matsvinn. Hushåll tenderar att underskatta 

mängden matsvinn när frågan är retrospektiv och när respondenten ombeds minnas tillbaka i 

tiden (Jörissen et al., 2015; Bryman, 2011). Detta skulle möjligtvis kunna vara fallet vid vår 

undersökning då de ställda frågorna i enkäten omfattar att respondenten skulle göra en 

uppskattning för de senaste två veckorna. Det finns helt enkelt en risk att respondenterna inte 

kommer ihåg sitt matsvinn vilket kan ha genererat den låga mängd rapporterat matsvinn. Det 

finns även risk att det skett en underrapportering på grund av att respondenterna inte svarat 

uppriktigt utan istället svarat vad individen anser vara mest socialt accepterat beteende. 

Liknande problematik har setts i tidigare undersökningar (Roxas & Lindsay, 2012). Enligt 

Williams, et al. (2012) visste 96% av respondenterna att matsvinn inte var ett positivt 

fenomen vilket kan ha resulterat i att respondenterna därför inte uppgav korrekt mängd. Vi 

menar att detta även kan appliceras på vår studie, då det är högst troligt att flertalet av våra 

respondenter innehar liknande kunskap som följaktligen kan ha påverkat hur respondenterna 

svarade på frågorna i enkäten. Ytterligare en faktor som vi potentiellt tror kan ha påverkat 
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resultatet är feltolkning av frågor då det kan vara väldigt individuellt hur respondenten 

uppfattar enkätfrågor (Bryman, 2011). 

 

5.2.2 Planering av inköp och matsvinn 

Tidigare forskning har visat att planering av livsmedelsinköp samt att hålla fast vid den, 

genererar mindre matsvinn (Stefan et al., 2013; Konsumentföreningen Stockholm, 2010). 

Resultatet i vår undersökning visade en signifikant skillnad i huruvida de olika grupperna 

planerade sina livsmedelsinköp i förväg. Urvalsgruppen från MatHem planerade sina 

livsmedelsinköp i större utsträckning än gruppen bestående av kunder som handlar i fysisk 

livsmedelsbutik. Vi upptäckte ingen tydlig förklaring till detta resultat men en orsak kan vara 

att inköpsprocessen via internet underlättas om kunden i förväg vet vad som ska inhandlas. 

Detta på grund av att kunden inte exponeras för varor på samma sätt som i en fysisk 

livsmedelsbutik. När kunden handlar via internet måste denne ofta aktivt klicka sig runt på 

hemsidan för att exponeras för varor som sedan kan väljas att lägga i kundkorgen. I en 

livsmedelsbutik går kunden enligt våra reflektioner och erfarenheter förbi en större mängd 

livsmedel vilket inte sker på samma sätt i en digital livsmedelsbutik, då kunden aktivt måste 

klicka sig runt på hemsidan. Livsmedelsbutiker använder sig av strategier och metoder för att 

öka försäljningen, exempelvis tvingande kundvarv och placering av varor med hög 

köpfrekvens långt in i butik (Nordfält, 2007; Dickson & Sawyer, 1990; Svenska dagbladet, 

2007; Råd & Rön, 2011; Sorenson, 2003; Buttle 1984). Många av dessa knep anser vi att en 

digital mathandel inte har tillgång att utnyttja då dessa knep är baserade på att kunder besöker 

en fysisk butik. 

 

Trots att en signifikant skillnad påvisades gällande i hur stor utsträckning de båda grupperna 

planerade sina livsmedelsinköp i förväg avvek vårt resultat från tidigare forskning då detta 

inte genererade någon signifikant skillnad i mängd matsvinn. Tidigare studier har sett en 

mindre mängd matsvinn som en effekt av planerade inköp (Stefan et al., 2013; Schmidt, 

2016). Att vårt resultat avviker från tidigare forskning kan vara en följd av en potentiell 

underrapportering i mängd rapporterat matsvinn från respondenterna samt det begränsade 

antalet deltagare i undersökningen. En annan teori är att respondenterna uppger att de planerar 

sina inköp, vilket kan vara fallet, men sedan i praktiken misslyckas att hålla sig till det i 

förväg planerade inköpet. Detta kan tyda på att matsvinn inte är tillräckligt viktigt och att den 

moderna konsumenten sätter smak och sug framför hur deras handlingar kommer resultera i 

matsvinn eller ej. Denna idé om att konsumenten agerar motstridigt mot vad som uppges i 

enkäten går i linje med Baker et al. (2009) och Konsumentföreningen (2010) som i sina 

resultat fann att majoriteten av respondenternas svar i deras undersökningar stred mot 

varandra.  

 

5.2.3 Orsaker till matsvinn 

Orsaken till varför livsmedel slängdes skiljde sig mellan de undersökta grupperna. Dock var 

skillnaden inte signifikant. Detta kan vara en följd av storleken på stickprovet i 

undersökningen, hade grupperna varit större kan en eventuell signifikant skillnad kunnat 

påvisats. Om man tittar på gruppen som helhet var de två vanligaste orsakerna till matsvinn: 

Sparade bortglömda rester och Mögel/luktar/smakar illa där övervägande majoritet på 

MatHem angav det senare alternativet som anledning och kunder i fysisk livsmedelsbutik 

angav Sparade bortglömda rester. Detta kan vara ett resultat av att respondenter handlade för 
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mycket mat och på så sätt inte hann äta upp eller tillaga maten. Att glömska är en vanlig orsak 

till matsvinn visar även Konsumentföreningen Stockholm (2010) i sin rapport.  

 

Vårt resultat går även i linje med en studie från år 2012 som visade att 50% av matsvinnet 

berodde på att maten hade blivit dålig (Mögel/luktar/smakar illa) och att 25% av det slängda 

matsvinnet berodde på att hushållen hade tillagat för mycket mat (Williams, et al., 2012) 

vilket vi tolkar kan inkluderas i svarsalternativet Sparade bortglömda rester. Liknande 

resultat återfanns i en undersökning av Jörissen et al. (2015) som såg att de vanligaste 

orsakerna till genererat matsvinn var passerat bäst före datum, mögel/luktar/smakar illa eller 

att livsmedel stått för länge i kylskåp eller skafferi. Även Livsmedelsverket menar att 

matsvinn är ett resultat av maten inte äts upp i tid och att människor handlar mer än vad de 

hinner göra av med (Livsmedelsverket, 2017a). I en rapport från Konsumentföreningen 

Stockholm (2009) instämde en tredjedel helt att utgånget bäst före datum oftast var den största 

anledningen till matsvinn och en fjärdedel instämde delvis. Detta går emot resultatet i vår 

undersökning då bäst före datumet inte sågs vara en av de främsta anledningarna till varför 

respondenterna slängde mat. Ett sätt att minska konsumenters matsvinn kan vara om 

livsmedelsföretag och receptsajter gav enkla tips på hur konsumenten kan använda överblivna 

livsmedel. Vi anser att det ligger stor tyngd i att inspirera människor till hur man kan använda 

kvarlämnade livsmedel och skapa en ny smakrik rätt för att minska matsvinn.  

 

5.3 Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 

Vårt resultat visade låg förekomst av matsvinn i relation till tidigare forskning vilket kan vara 

ett resultat av potentiell underrapportering. Detta menar vi kan tyda på att matsvinn både är ett 

känsligt ämne (som väcker negativa känslor), att individer inte är tillräckligt medvetna eller 

att konsumenter helt enkelt inte bryr sig. Vi ser detta som något viktigt att ha i åtanke för en 

framtida arbetsroll då matsvinn är en del av ett större arbete mot en mer hållbar framtid som 

berör hela livsmedelskedjan, från produktion till konsument. Hållbar utveckling och ett arbete 

för ett minskat matsvinn ser vi i framtiden även som en viktig aspekt i jobbet inom 

måltidsservice och offentliga måltider. Vi anser att dessa organisationer verkligen kan göra en 

skillnad med synbara resultat då de har en betydande roll för distribution av måltider för en 

stor del av befolkningen.  

6. Slutsats 
 

Undersökningen påvisade ingen signifikant skillnad i mängd matsvinn mellan hushåll som 

handlar flest livsmedel digitalt på MatHem och hushåll som handlar flest livsmedel i fysisk 

livsmedelsbutik. Detta gällde för samtliga undersökta livsmedelskategorier. Däremot fanns 

det en signifikant skillnad gällande planering, då detta gjordes av flera som handlade digitalt. 

Detta hade dock ingen påverkan på mängd matsvinn i vår undersökning. Orsaken bakom 

varför respondenter slängde livsmedel visade inte någon signifikant skillnad mellan 

urvalsgrupperna. De vanligaste anledningarna att respondenterna slängde livsmedel var 

Sparade bortglömda rester samt Mögel/luktar/smakar illa. Det begränsade antalet deltagare 

samt potentiell underrapportering kan ha påverkat möjligheten att hitta eventuella signifikanta 

skillnader.  
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7. Förslag på vidare forskning 
 

Då digital mathandel är ett nytt växande fenomen som inte studerats i stor utsträckning 

uppmuntras mer forskning i större skala. Förslagsvis att till framtida undersökningar välja 

deltagarna med hjälp av ett obundet slumpmässigt urval och ett större stickprov, än vad denna 

undersökning genererade, för att få ett generaliserbart resultat. Det vore av stort intresse att 

genomföra en interventionsstudie med syftet att undersöka om det går att minska matsvinn, 

om deltagare får hjälp att planera för situationer efter matinköpen. I ljuset av föregående 

undersökningar och våra resultat föreslår vi planering, inte enbart för inköpen men även 

planering för hantering av överblivna råvaror samt tillagad mat. Där har företag som säljer 

matkassar och publicerar recept en viktig roll. 

 

Vi ser med spänning fram emot vad framtida forskning inom digital handel och hållbar 

utveckling genererar för nya innovativa lösningar för att gå mot en mer hållbar värld och 

framtid.  

 

8. Conflict of interest 
 

I följande uppsatsarbete har vi fått hjälp av MatHem med att nå ut med vår enkät till 

MatHems kunder. MatHem har varken varit aktiva i skrivandeprocessen eller delaktiga i 

bearbetning av resultat.  
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Bilaga 1. Arbetsfördelning 
 

• Planering av studien och uppsatsarbetet - fördelning 50/50 

 

• Litteratursökning - fördelning 50/50 

 

• Datainsamling - fördelning 50/50 

 

• Analysfördelning - 50/50 

 

• Skrivandet av uppsatsen - fördelning 50/50 
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Bilaga 2. Enkät Matsvinn – MatHem 
  

Text i mailet som skickades ut: 

 

Hej! 

  

Just nu händer det många spännande saker på MatHem! Vi har för tillfället två studenter från 

Kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet som skriver sin kandidatuppsats hos oss. 

Studenterna är intresserade av att undersöka matsvinn hos MatHems kunder. Vi hoppas att du 

har möjlighet att delta och webbenkäten tar max 5 min att genomföra.  

  

Undersökningen kommer stängas efter ett visst antal besvarade enkäter.  

  

Tack på förhand! 

  

Vänliga hälsningar 

MatHem 

  

Text på första sidan av enkäten: 

  

Tack för att du deltar! 

  

Följande enkät har tagits fram av oss två studenter för att undersöka matsvinn hos MatHems 

kunder. Resultatet från undersökningen kommer att användas i vår kandidatuppsats, inom 

ramen för Kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 

  

Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att genomföra enkäten. Enkäten är 

frivillig att fylla i och du kan närsomhelst avbryta om du inte längre vill delta. Dina svar 

behandlas konfidentiellt, och kommer enbart att presenteras på en statistisk nivå, utan 

koppling till dig som individ.  

  

Har du några frågor eller funderingar om denna enkät är du välkommen att kontakta Håkan 

Holmquist, chef crm och kundtjänst på MatHem, via hakan.holmquist@mathem.se 

  

Välj ett svarsalternativ per fråga i enkäten (det som stämmer bäst med din egen uppfattning) 

genom att klicka i lämplig ruta.  

  

Vänliga hälsningar, 

Amanda Hellman 

Jessica Hellstedt 
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1. Kön: 

⃣ Kvinna  ⃣ Man  ⃣ Vill ej uppge 

  

2. Ålder: 

⃣ Under 20 år 

⃣ 20-29  

⃣ 30-39  

⃣ 40-49 

⃣ 50-59 

⃣ 60-69  

⃣ Över 70 år 

  

3. Totalt antal boende i hushåll 

⃣ 1 person  

⃣ 2 personer   

⃣ 3 personer  

⃣ 4 personer 

⃣ 5 personer eller fler 

  

4. Antal barn i hushåll: 

  

⃣ Inga barn under 18 år  

⃣ 1 barn  

⃣ 2 barn 

⃣ 3 barn  

⃣ 4 barn eller fler 

  

5. Av Ditt totala livsmedelsinköp de senaste två veckorna, hur stor andel skulle Du 

uppskatta att du handlat via MatHem.se? 

  

⃣ mindre än 25%  

⃣ 26–50%  

⃣ 51–75%   

⃣ mer än 76% 

⃣ Vet ej 

  

6. Du/Ni i hushållet planerar Era livsmedelsinköp i förväg.  

  

⃣ Instämmer helt 

⃣ Instämmer delvis  

⃣ Vet ej/obestämd  

⃣ Instämmer inte 

⃣ Instämmer inte alls 
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7. Brukar recept ligga till grund för majoriteten av det Du/Ni handlar?  

⃣ Ja  ⃣ Nej ⃣ Vet ej 

 

 

  

8. Hur mycket av följande livsmedel skulle du uppskatta att Du eller någon i hushållet 

har slängt (både i avlopp och soptunna) under de senaste två veckorna?  

  

Välj ett svarsalternativ per kategori (det som stämmer bäst med din egen uppfattning) 

genom att sätta ett kryss/klicka i lämplig ruta. 

  

Livsmedel/antal 0 1/2 1 2 3 4 5 mer än 5 

Frukt (antal)                 

Bröd (antal skivor)                 

Råa grönsaker ex. gurka, nävar sallad, potatis (antal)                 

Pålägg ex. ost, skinka, kalkon (antal skivor)                 

Mjölkprodukter ex. fil, yoghurt, mjölk (dl)                 

  

9 Hur mycket av följande livsmedel skulle du uppskatta att Du eller någon i 

hushållet har slängt (både i avlopp och soptunna) under de senaste två veckorna?  

  

Välj ett svarsalternativ per kategori (det som stämmer bäst med din egen uppfattning) 

genom att sätta ett kryss/klicka i lämplig ruta 

  

Livsmedel/antal 0 1/2 1 2 3 4 5 mer än 5 

Ej tillagat fisk/kött/kyckling (antal portioner)                 

Ägg (st)                 

Dryck ex. kaffe, te, läsk, saft (dl)                 

Tillagad mat/matrester (antal portioner)                 
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10. Vad skulle Du säga är den vanligaste anledningen till varför Du eller någon 

annan i hushållet slänger livsmedel? 

  

⃣ Bäst- före- datumet passerat   

⃣ Mögel/luktar/smakar illa    

⃣ Sparade bortglömda rester 

⃣ För stor portion på tallrik/orkar inte äta upp   

⃣ Annan orsak  

   

 

 

11. Brukar Du/Ni slänga livsmedel om bäst-före-datumet passerat utan att 

undersöka livsmedlet först? (Ex på att undersöka kan vara att lukta och smaka 

på livsmedlet). 

 ⃣ Ja 

 ⃣ Nej 

 ⃣ Vet ej 

 

  

12. Har du under de senaste två veckorna köpt någon av MatHems matkassar (de 

planerade middagskassarna)? 

  

  

⃣ Aldrig under de senaste två veckorna 

⃣ En gång under de senaste två veckorna 

⃣ Två gånger under de senaste två veckorna 

  

  

13. Har du/ni några övriga kommentarer kring hushållets matsvinn får du/ni gärna 

skriva ner dem här! 

  

……………………………………………………………………………………………… 

  

  

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Enkät Matsvinn – Fysisk livsmedelsbutik 

 
  

Presentation av undersökning på Facebook: 

  

Hej!  

Jag och min kursare behöver din hjälp! Är du eller någon i din bekantskapskrets mellan 30-60 

år får ni gärna fylla i våran enkät som handlar om matsvinn i det privata hushållet. Den tar 

max 5 min att genomföra. Resultatet från undersökningen kommer att användas i vår 

kandidatuppsats. Vi skulle vara så tacksamma om ni ville medverka.  

Tack på förhand!  

 

 

  

Text på första sidan av enkäten: 

  

Tack för att du deltar! 

  

Följande enkät har tagits fram av oss två studenter för att undersöka matsvinn i det privata 

hushållet! Resultatet från undersökningen kommer att användas i vår kandidatuppsats, inom 

ramen för Kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 

  

Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att genomföra enkäten. Enkäten är 

frivillig att fylla i och du kan närsomhelst avbryta om du inte längre vill delta. Dina svar 

behandlas konfidentiellt, och kommer enbart att presenteras på en statistisk nivå, utan 

koppling till dig som individ.  

  

Har du några frågor eller funderingar om denna enkät är du välkommen att kontakta Amanda 

Hellman på amandamaria.hellman@gmail.com eller Jessica Hellstedt på 

jessicahellstedt@gmail.com.  

  

Välj ett svarsalternativ per fråga i enkäten (det som stämmer bäst med din egen uppfattning) 

genom att klicka i lämplig ruta. 

  

Vänliga hälsningar, 

Amanda Hellman 

Jessica Hellstedt 

 

  

  

  

  

  

 

  

mailto:amandamaria.hellman@gmail.com
mailto:jessicahellstedt@gmail.com
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1. Kön: 

⃣ Kvinna  ⃣ Man  ⃣ Vill ej uppge 

  

2. Ålder: 

⃣ Under 20 år 

⃣ 20-29  

⃣ 30-39  

⃣ 40-49 

⃣ 50-59 

⃣ 60-69  

⃣ Över 70 år 

  

3. Totalt antal boende i hushåll 

⃣ 1 person  

⃣ 2 personer   

⃣ 3 personer  

⃣ 4 personer 

⃣ 5 personer eller fler 

  

4. Antal barn i hushåll: 

  

⃣ Inga barn under 18 år  

⃣ 1 barn  

⃣ 2 barn 

⃣ 3 barn  

⃣ 4 barn eller fler 

  

5. Av Ditt totala livsmedelsinköp de senaste två veckorna, hur stor andel skulle du 

uppskatta att du/ni handlat via fysisk livsmedelsbutik? (dvs inte via 

livsmedelsbutik på internet) 

  

⃣ mindre än 25%  

⃣ 26-50%  

⃣ 51-75%   

⃣ mer än 76% 

⃣ Vet ej 

  

6. Du/Ni i hushållet planerar Era livsmedelsinköp i förväg.  

  

⃣ Instämmer helt 

⃣ Instämmer delvis  

⃣ Vet ej/obestämd  

⃣ Instämmer inte 

⃣ Instämmer inte alls 
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7. Brukar recept ligga till grund för majoriteten av det Du/Ni handlar?  

⃣ Ja  ⃣ Nej ⃣ Vet ej 

 

 

  

8. Hur mycket av följande livsmedel skulle du uppskatta att Du eller någon i 

hushållet har slängt (både i avlopp och soptunna) under de senaste två veckorna?  

  

Välj ett svarsalternativ per kategori (det som stämmer bäst med din egen uppfattning) 

genom att sätta ett kryss/klicka i lämplig ruta. 

  

Livsmedel/antal 0 1/2 1 2 3 4 5 mer än 5 

Frukt (antal)                 

Bröd (antal skivor)                 

Råa grönsaker ex. gurka, nävar sallad, 

potatis (antal) 

                

Pålägg ex. ost, skinka, kalkon (antal skivor)                 

Mjölkprodukter ex. fil, yoghurt, mjölk (dl)                 

  

9. Hur mycket av följande livsmedel skulle du uppskatta att Du eller någon i 

hushållet har slängt (både i avlopp och soptunna) under de senaste två veckorna?  

  

Välj ett svarsalternativ per kategori (det som stämmer bäst med din egen uppfattning) 

genom att sätta ett kryss/klicka i lämplig ruta 

  

Livsmedel/antal 0 1/2 1 2 3 4 5 mer än 5 

Ej tillagat fisk/kött/kyckling (antal 

portioner) 

                

Ägg (st)                 

Dryck ex. kaffe, te, läsk, saft (dl)                 

Tillagad mat/matrester (antal 

portioner) 
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10. Vad skulle Du säga är den vanligaste anledningen till varför Du eller någon 

annan i hushållet slänger livsmedel? 

  

⃣ Bäst- före- datumet passerat   

⃣ Mögel/luktar/smakar illa    

⃣ Sparade bortglömda rester 

⃣ För stor portion på tallrik/orkar inte äta upp   

⃣ Annan orsak  

   

 

 

11. Brukar Du/Ni slänga livsmedel om bäst-före-datumet passerat utan att 

undersöka livsmedlet först? (Ex på att undersöka kan vara att lukta och smaka 

på livsmedlet). 

 ⃣ Ja 

 ⃣ Nej 

 ⃣ Vet ej 

 

  

12. Har du under de senaste två veckorna köpt någon förplanerad middagskasse? 

(exempelvis via MatHem, Mat.se, Coop online, Linas matkasse etc) 

  

  

⃣ Aldrig under de senaste två veckorna 

⃣ En gång under de senaste två veckorna 

⃣ Två gånger under de senaste två veckorna 

  

  

13. Har du/ni några övriga kommentarer kring hushållets matsvinn får du/ni gärna 

skriva ner dem här! 

  

……………………………………………………………………………………………… 

  

  

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 4. Output från SPSS- Skillnader i matsvinn mellan grupperna 

för samtliga livsmedelskategorier.  
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Tabell 2. Statistisk jämförelse mellan grupperna för antal (styck) slängd frukt, Fisher-Freeman-Halton-Test visar 

p=0,905 (Fisher’s Exact Test i tabell). 
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Tabell 3. Statistisk jämförelse mellan grupperna för antal (styck) slängda grönsaker, Fisher-Freeman-Halton-

Test visar p=0,146 (Fisher’s Exact Test i tabell). 
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Tabell 4. Statistisk jämförelse mellan grupperna för antal (styck) slängt bröd, Fisher-Freeman-Halton-Test visar 

p=0,208 (Fisher’s Exact Test i tabell). 
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Tabell 5. Statistisk jämförelse mellan grupperna för antal (styck) slängt pålägg, Fisher-Freeman-Halton-Test 

visar p=0,478 (Fisher’s Exact Test i tabell). 
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Tabell 6. Statistisk jämförelse mellan grupperna för antal (dl) slängda mjölkprodukter, Fisher-Freeman-Halton-

Test visar p=0,388 (Fisher’s  Exact Test i tabell). 
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Tabell 7. Statistisk jämförelse mellan grupperna för antal (styck) slängda ägg, Fisher-Freeman-Halton-Test visar 

p=0,334 (Fisher’s Exact Test i tabell). 

 

 



 

 

 

 

 

 

50 

Tabell 8. Statistisk jämförelse mellan grupperna för antal (portioner) slängd ej tillagad fisk/kött/kyckling, 

Fisher-Freeman-Halton-Test visar p=1,000 (Fisher’s Exact Test i tabell). 
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Tabell 9. Statistisk jämförelse mellan grupperna för antal (dl) slängd dryck, Fisher-Freeman-Halton-Test visar 

p=0,311 (Fisher’s Exact Test i tabell). 
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Tabell 10. Statistisk jämförelse mellan grupperna för antal (portioner) slängd tillagad mat/matrester, Fisher-

Freeman-Halton-Test visar p=0,979 (Fisher’s Exact Test i tabell). 
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Bilaga 5. Output från SPSS- Skillnader mellan grupperna gällande i 

vilken utsträckning de planerar sina livsmedelsinköp i förväg.  
 
Tabell 11. Statistisk jämförelse mellan grupperna gällande huruvida de planerar livsmedelsinköp i förväg. 

Fisher-Freeman-Halton-Test visar p=0,000 (Fisher’s Exact Test i tabell). 
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Bilaga 6. Output SPSS- Skillnader mellan grupperna gällande av 

vilken anledning som livsmedel vanligen slängs.  
 
Tabell 12. Statistisk jämförelse mellan grupperna gällande vanligaste anledningen till varför livsmedel slängs. 

Chi-två Test visar p=0,153 (Pearson Chi-square i tabell). 
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