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Sammanfattning:  

 

En tredjedel av all mat som produceras i världen blir till svinn. Problemet är uppmärksammat 

av FN och en konkret målsättning för att reducera matsvinnet finns uttryckt i FNs Globala mål 

för Hållbar Utveckling, mål 12.3. Matsvinn är ett slöseri med resurser som leder till stora 

påfrestningar på den naturliga miljön och sker samtidigt som människor i vissa delar av 

världen fortfarande lider av undernäring. Denna studie undersöker vilka policyer som används 

av svenska aktörer för att reducera matsvinnet, samt hur de resonerar kring lösningar på 

matsvinnsproblematiken. Två aktörer som dagligen arbetar med att reducera matsvinn, 

skolmatsbespisningen och dagligvaruhandeln, undersöks i denna studie genom två kvalitativa 

intervjuer. Resultatet visar att båda aktörerna använder sig av framgångsrika policyer för att 

reducera matsvinn, men även att det finns hinder i form av målkonflikter som uppstår från 

svinndrivande formuleringar i lagstiftning som behandlar livsmedel.  

 

Nyckelord: Matsvinnspolicy, policy, svinn, hållbar utveckling, hållbar medborgare 

 

Abstract:  

 

One third of all food produced in the world is being wasted. The problem with food waste has 

been identified by the UN, and a concrete goal for reducing food waste is expressed in UN 

Sustainable Development Goal, Target 12.3. Food waste leads to great strains on the natural 

environment and occours while people in some parts of the world still suffer from 

malnutrition. This study examines which policies are being used by Swedish actors to reduce 

food waste, as well as how they reason about solutions to the food waste problem. Two actors 

who work daily with food waste reduction, people working with school meal programs and 

grocery stores, are examined in this study through two qualitative interviews. The result 

shows that both actors use successful policies to reduce food waste, but also that there are 

obstacles in the form of conflicting objectives, where legislation that deals with food 

sometimes can cause food waste.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

 

Matsvinn som ett miljöproblem är någonting som uppmärksammas både i ett globalt och 

nationellt perspektiv. I New York 2015, på ett FN-toppmöte, antogs den senaste versionen 

av FN:s utvecklingsmål, ’Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling’ 

(’Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’). I Agenda 

2030 nämns det i ingressen att det är en handlingsplan för människorna och planetens 

välstånd. För att tillgodose behoven för både dagens och framtidens generationer, behöver 

vi som världsmedborgare gemensamt agera, genom en hållbar konsumtion och 

produktion, genom att ta vara på planetens naturresurser på ett hållbart sätt och genom att 

agera gemensamt mot klimatförändringarna. För att uppnå dessa mål om en global hållbar 

utveckling togs 17 mål om hållbar utveckling fram. I dessa 17 ’Sustainable Development 

Goals’ (SDG), är matsvinnsproblematiken uppmärksammad i mål 12, ’Säkerställa hållbara 

konsumtions- och produktionsmönster’ (’Responsible Consumption and Production’). Ett 

av delmålen i mål 12, närmare bestämt delmål 12.3, har som målsättning att halvera det 

globala matsvinnet mellan år 2015 och 2030: ’Till 2030, halvera det globala matsvinnet 

per person i butiks- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela 

livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd’ (’SDG Target 12.3 – Target on food loss 

and waste’: - “By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer 

levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest 

losses”) (Regeringskansliet, 2015).  

 

Enligt FAOs mätningar från 2011 så blir runt en tredjedel av allt livsmedel som 

produceras i världen till svinn. I siffror motsvarar det ungefär 1,3 miljarder ton mat per år 

som hamnar i soporna istället för att förtäras. Problematiken kring ett sådant slöseri 

handlar dels om att mat som skulle ha kunnat användas till föda hungriga människor 

slängs, men det handlar även om den ofrånkomliga påfrestningen som produceringen av 

livsmedel har på miljön. Stora mängder av naturliga tillgångar används förgäves, liksom 

de påfrestningar som utvinningen av dessa tillgångar skapar. Livsmedel som går igenom 

hela produktionskedjan, från odling och skörd, via transporter, förvaring och förpackning, 

till en färdig slutprodukt, skapar stora påfrestningar på naturmiljön. Även de utsläpp av 

växthusgaser som skapas genom denna kedja är då utsläpp som skapats i onödan. FAO 

belyser även det faktum att människors socioekonomiska förutsättningar har en stor 

påverkan på hur mycket mat som slängs. Genomsnittligen så slängs det mycket mer mat i 

industriländer än i utvecklingsländer. Uppskattningsvis så slänger konsumenter i Europa 

och Nordamerika 95-115 kg/år per capita, medan siffran för konsumenter i Subsahariska 

Afrika och Sydostasien bara är 6-11 kg/år per capita. Invånare i industriländer slänger 

alltså i genomsnitt över tio gånger så mycket mat per år jämfört med invånare i 

utvecklingsländer (FAO, 2011).  

 

FAO skriver vidare att orsaken till matsvinnet i medel- och höginkomstländer 

huvudsakligen är relaterat till konsumenternas beteende. Mat slängs på grund av 

kvalitetsnormer, där produkter som inte har ett perfekt utseende eller form avvisas. Även 

slösaktig inköpsplanering leder till ökat svinn. Varor där ”bäst-före-datum” närmar sig 

slängs, ofta trots att de fortfarande håller en ätbar kvalitet. I kombination med ett 
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slösaktigt beteende hos de konsumenter som anser sig har råd att slänga mat, skapas ett 

överkonsumerande och slösaktigt beteende hos den genomsnittliga invånaren i 

industriländer. FAO menar dock att matsvinnet i industriländer kan reduceras genom att 

öka medvetenheten genom hela livsmedelskedjan, från livsmedelsindustrierna, via 

återförsäljarna och slutligen till konsumenterna. Publikationen konstateras att det finns ett 

stort behov av att hitta lösningar på hur mat som idag slängs ska kunna användas på ett 

säkert sätt. Studien visar även att det finns brister i det globala data- och 

kunskapsunderlaget kring matsvinn och att ytterligare forskning inom området är 

brådskande (FAO, 2011).  

 

I Sverige uppmärksammas problemet med matsvinn av Sveriges regering, exempelvis 

genom Regeringsuppdraget för minskat matsvinn, där regeringen gav Livsmedelsverket, 

Naturvårdsverket och Jordbruksverket i uppdrag att skriva slutrapporten och undersöka 

matsvinnsproblematiken i Sverige. Rapporten identifierar kunskapsluckor kring varför 

matsvinn uppstår, främst på konsumentnivå. Det konstateras även att Sverige har åtagit sig 

FN:s Sustainable Development Goals, och specifikt SDG Target 12.3 angående matsvinn, 

och att det internationella målet därför även ska ses som ett nationellt mål, samt att detta 

bör kommuniceras ut tydligare (Livsmedelsverket, 2016). 

 

När Naturvårdsverket redovisade det svenska matavfallsflödet från år 2014 så visade 

sifforna att nästan 1,3 miljoner ton, eller motsvarande 134 kg matavfall per person, 

uppstod i Sverige under 2014. Samma publikation redovisar matavfallsstatistik från de två 

aktörer som undersöks närmare i denna uppsats, nämligen livsmedelsbutiker och storkök. 

I svenska livsmedelsbutiker uppkom 30 000 ton matavfall under 2014. Matavfall i 

livsmedelsbutiker uppstår främst på grund av att livsmedlets kvalitet hinner bli undermålig 

i butiken och därför inte kan säljas, eller att varor blir kvar i butiken tills det att bäst-före-

datum eller sista förbrukningsdag passeras. Matavfall uppstår även genom att 

förpackningar skadas i butik eller vid leverans, och därför inte håller tillräcklig kvalitet för 

att säljas. Det fastslås även att matsvinn, alltså mat som skulle kunna ha ätits om det 

hanterats annorlunda, utgör en stor del av matavfallet från livsmedelsbutikerna. Svinnet 

skapas exempelvis då varor som frukt och grönsaker får fläckar och därför slängs, 

eftersom dessa varor enligt handelsnormen inte längre är estetiskt tilltalande för kunderna.  

I svenska storkök uppkom 70 000 ton matavfall uppkom under 2014. Storköken innefattar 

skolor, förskolor, sjukhus, häkten, fängelser och äldreboenden. Av dessa 70 000 ton 

matavfall uppkom 47 000 ton, alltså mer än hälften, i skolor och förskolor. I storköken 

uppstår matavfallet både vid tillagning och vid servering. I verksamheter med endast 

serveringskök består majoriteten av matavfallet av matrester som blivit över efter 

servering (Naturvårdsverket, 2016). 

 

1.1.1 Definition av matsvinn 

 

En sak värd att notera är skillnaden mellan termerna ”matsvinn”, ”oundvikligt matavfall” 

och ”matavfall”. 

Matsvinn definieras som ”Livsmedel som skulle kunna ha ätits om det hanterats 

annorlunda, men som slängts”. Matsvinnet är med andra ord produkter som skulle ha 

kunna undvikits att slänga, och är den del av avfallet som får ses som rent slöseri.  

Oundvikligt matavfall definieras som ”Livsmedel som inte kan ätas, t.ex. kaffesump, ben 



6 
 

och skal och som slängts”. 

Matavfall definieras som ”Allt livsmedel, både ätbart och icke ätbart, som slängts” 

(Naturvårdsverket, 2014). 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka policyer som används av olika aktörer för att 

minska det matsvinnet som uppstår i Sverige, samt att undersöka hur olika aktörer tänker 

och resonerar kring lösningar på matsvinnsproblematiken.  

 

Frågeställningarna lyder därför:  

* Vilka policys används av olika aktörer för att minska matsvinnet som uppstår i Sverige? 

* Hur upplever olika aktörer möjligheten att i den dagliga verksamheten reducera 

matsvinn?  

 

 

1.3 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen tar upp tidigare forskning inom matsvinnsområdet, med fokus på forskning 

som berör policy för minskat matsvinn. Det teoretiska ramverk som valts ut behandlar 

teorin om den hållbara medborgaren, the sustainable citizen.  

Forskningsdesignen är en jämförande studie av två aktörer, skolmatsbespisningen i 

Göteborgs stad och dagligvaruhandeln, i form av ICA Kvantum Sannegården i Göteborg. 

Aktörerna har valts ut eftersom de båda aktivt arbetar för att motverka matsvinn i sitt 

dagliga arbete. Datainsamling av empiriskt material sker genom en intervju med varje 

aktör, samt insamling av policydokument från respektive aktör. Resultatet analyseras 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys, där grunden för analysen utgörs av tre huvudsakliga 

teman. Dessa teman är hämtade från regeringshåll och har identifierats i 

Regeringsuppdraget för minskat matsvinn, Sveriges regerings uttryckta policy för att 

minska matsvinnet. Resultatet ligger till grund för den diskussion som sker, där tidigare 

forskning och teoretiskt ramverk knyts samman med resultatet av denna studie. Utifrån 

diskussionen dras en rad slutsatser.  
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

För att sätta denna forskningsstudie i ett sammanhang med tidigare vetenskaplig litteratur 

som behandlar matsvinn, så har två artiklar med normativa syften valts ut. Det finns 

forskning om matsvinn som behandlar frågan från olika perspektiv, men strukturen i de 

två artiklar som valts ut hänger tydligt ihop med valt ämne i denna uppsats, och är därför 

relevanta. Båda artiklarna behandlar betydelsen av effektiva policyer för att minska 

matsvinnet och hur de bör utformas. Eftersom denna studie också har som syfte att 

undersöka policys för att minska matsvinnet kan den därför kategoriseras och sättas i 

samma fack som de övriga två artiklarna. 

 

I Thyberg och Tonjes vetenskapliga artikel ’Drivers of food waste and their implications 

for sustainable policy development’ (2015) diskuterar de matsvinnets drivkrafter och hur 

effektiva policys för att minska matsvinn ska skapas. Artikeln lyfter upp fyra 

huvudsakliga motiv för att minska på matsvinnet: Miljöpåverkan (från produktion, 

förvaring och transport), ekonomiska förluster, livsmedelssäkerhet och miljöpåverkan av 

undanröjande av matsvinn (environmental impacts of food waste disposal). För att skapa 

hållbara policyer mot matsvinn anser Thyberg och Tonjes att det är viktigt att studera 

matsvinnets medföljande miljöpåverkan. Att belysa de fyra tidigare nämnda motiven, 

anser artikeln är ett sätt att kunna förändra människors perception och attityd kring 

matsvinn, vilket i förlängningen kan skapa en beteendeförändring som kan minska på 

svinnet. Det konstateras att en reducering av matsvinn kräver beteendeförändringar, både 

på en kollektiv och på en individuell nivå. 

 

En kvantifiering av svinnets omfattning anses vara absolut nödvändigt för att skapa en 

effektiv och välplanerad policy. När svinnet mäts så kan det jämföras över tid, och kan på 

så sätt avgöra om en policy är framgångsrik eller inte. Att mäta och uppmärksamma 

svinnet kan även skapa en drivkraft för människor att ändra sin attityd, och potentiellt 

även sitt beteende gällande matsvinn. Att förstå de bakomliggande faktorerna till att 

matsvinn uppstår är en annan viktig del i att skapa en framgångsrik policy. Policys som 

behandlar svinnförebyggande åtgärder bör därför vara mångfasetterade och behandla både 

attityder och logistiska aspekter. Att belysa flera olika förebyggande mekanismer 

samtidigt anses nödvändigt, eftersom förebyggande av matsvinn inte skapas av en, utan av 

flera beteendeförändringar. Att belysa ett flertal tillvägagångssätt är också ett sätt att nå ut 

med policyn till fler delar av befolkningen. Detta anses viktigt eftersom olika delar av 

befolkningen kommer att reagera varierande på olika förebyggande initiativ. 

Sammanfattningsvis konstaterar Thyberg och Tonjes att policys för att minska matsvinn 

bör innehålla flera samverkande och förebyggande åtgärder som kan kokas ner i tre 

nyckelaspekter: värderingar (values), färdigheter (skills) och logistik (logistics).  

 

Värderingar vänder sig mot uppfattningar och perception som driver beteendet hos 

människor genom att belysa de negativa effekter som matsvinn har. Negativa effekter som 

nämns är att det är ett slöseri med resurser, att matsvinn leder till negativ miljöpåverkan 

och att slänga mat därför bör frambringa skuldkänslor. Ett exempel på ’value policies’ är 

kunskapsbyggande kampanjer, där det förklaras varför det är viktigt att reducera 
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matsvinnet. Att upplysa om ekonomiska faktorer, som att minskat matsvinn leder till att 

man sparar pengar, har även visat sig vara en stark drivkraft. 

 

Färdigheter belyser de färdigheter som möjliggör en beteendeförändring. Det kan handla 

om att tillhandahålla praktiska verktyg som förbättrar menyplanering och inköpsrutiner 

för hushåll och på så sätt drar ner på svinnet. På återförsäljarnivå har studier visat att 

utbildning bland personalen gällande lager- och inventeringsrutiner kan bidra till bättre 

färdigheter och minskat matsvinn.  

 

Logistik kan på återförsäljarnivå handla om att göra bättre prognoser över 

försäljningssiffror. En förbättring av att förutse efterfrågan på matvaror bidrar till att 

mindre mat blir överbliven och slängd. Logistiska förbättringar på institutionsnivå, 

exempelvis i skolor, kan handla om att förändra dagliga rutiner. Ett exempel som lyfts upp 

är att utöka tiden då eleverna äter lunch, för att på så sätt motarbeta att mat slängs på 

grund av tidsbrist (Thyberg, Tonjes, 2015). 

 

En annan studie som belyser matsvinn i hushållen är ’Moving ahead from food-related 

behaviours – An alternative approach to understand household food waste generation’ 

(2017), skriven av Diaz-Ruiz, Costa-Font och Gil. Datainsamlingen till studien 

genomfördes i form av en enkätundersökning som delades ut till 418 personer i centrala 

Barcelona, där de fick svara på frågor kopplade till matsvinn i hushåll och attityder kring 

avfallshantering. Avgränsningen till matsvinn i hushåll motiveras med att det är där som 

den största delen av det totala matsvinnet uppstår. Därför bör hushållen vara en 

nyckelaspekt för att minska det totala matsvinnet. För att reducera svinnet från hushåll 

behövs en bättre förståelse av anledningarna till att matsvinnet i hushållen uppstår. Diaz-

Ruiz, Costa-Font och Gil menar att deras studie, så vitt de vet, är den första att undersöka 

mat- och avfallsrelaterade beteenden, samtidigt som den undersöker miljömässiga och 

materialistiska värderingar i samma modell, för att förutspå uppkomsten av matsvinn. 

Studien menar att matsvinnsfrågan är komplex och att det därför är viktigt att adressera 

frågor om både matvanor och avfallshantering. 

 

De slutsatser som dras av studien är att konsumenternas inköpsdisciplin, deras 

förebyggande beteende mot avfall och deras övergripande materialistiska värderingar är 

användbara komponenter för att förutspå matsvinnsbeteende. Konsumenter som har ett 

disciplinerat inköpsbeteende, och exempelvis använder sig av shoppinglistor, tenderar att 

inte köpa mer mat än vad de behöver. Detta leder också till en minskad mängd svinn. 

Personer med ett hängivet beteende kring att minska sitt avfall i stort har benägenhet för 

att slänga mindre mat. När det kommer till materialistiska värderingar så hänvisar artikeln 

till tidigare studier där materialism har visat sig korrelera negativt med föreställningar om 

miljön. Även denna studie visar ett liknande resultat, då högre värden för materialistiska 

värderingar också genererar en större mängd matsvinn. Författarna vill belysa att alla de 

tre ovan nämnda faktorerna är lika viktiga komponenter för att förutspå matsvinn. Utöver 

de direkta komponenterna så har även ett indirekt förhållande identifierats, nämligen 

miljöhänsyn. En större miljöhänsyn påverkar konsumenternas beteende till att slänga 

mindre mat.  

 

Utifrån dessa slutsatser så uppmuntras politiker och policyskapare att behandla frågan om 
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matsvinn med hjälp av en mångsidig och flerdimensionell strategi, där så mycket expertis 

som möjligt involveras, för att på så sätt omfamna helheten och komplexiteten som 

matsvinnsfrågan innebär (Diaz-Ruiz, Costa-Font, Gil, 2017).  

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

 

Det teoretiska ramverk som är används i denna uppsats för att tolka och diskutera 

matsvinnsproblematiken är ’Sustainable citizenship’. Detta perspektiv började 

uppmärksammas i forskning om hållbar utveckling för cirka tio år sedan. Andrew Dobson 

var en av de första som använde sig av teorin, exempelvis genom ’Environmental 

Citizenship: Towards Sustainable Development’ (Dobson, 2007), där han belyser attityd- 

och beteendeförändringar hos medborgare kopplat till hållbar utveckling. Sustainable 

Citizenship som ramverk är passande i denna uppsats eftersom det åskådliggör frågor som 

handlar om beteendeförändring kopplat till den hållbara medborgaren, och i detta fall 

exemplifierat i frågan om beteende kring matsvinnsfrågan. Även i Micheletti och Stolles 

vetenskapliga artikel ’Sustainable Citizenship and the New Politics of Consumtpion’ 

(Micheletti, Stolle, 2012) behandlas teorin. Artikeln diskuterar även frågan om ansvaret 

och makten hos konsumenten, samt föreslår ett mått på förväntningar av den hållbara 

medborgaren. Micheletti och Stolle talar om en vidgad dimension av medborgarskap, där 

dina handlingar som medborgare överskrider den grundläggande relation som finns 

mellan stat och medborgare, den relation som de kallar ’duty citizenship’.  

 

Duty citizenship behandlar de skyldigheter som följer ett medborgarskap, så som att följa 

landets lagar, att du bör delta i val och att du inte ska undvika att betala skatt. Utöver duty 

citizenship så är två övriga dimensioner ’solidarity citizenship’ och ’information-seeking 

and proactive citizenship’.  

 

Solidarity citizenship behandlar frågor som har att göra med hänsyn och oro för andra 

medborgare än dig själv, en form av solidariskt ansvarstagande medborgare. En ’solidary 

citizen’ tar hänsyn till faktorer som inte nödvändigtvis leder till en direkt personlig 

vinning. En typ av solidarity citizenship kan exempelvis vara att ta hänsyn till människor 

vars livssituationer inte är lika tursamma som din egen. Det kan till exempel handla om 

livsstilsförändringar som bidrar till ett ökat globalt mänskligt välmående, eller ökat 

välmående för djur och natur.  

 

Information-seeking and proactive citizenship behandlar frågor om medvetenhet och en 

vilja att agera politiskt utifrån denna medvetenhet. Det kan exempelvis handla om att göra 

miljömedvetna val i din konsumtion eftersom att du har kunskap om hur dina val har en 

positiv påverkan på miljön, och att det därför är ett bra agerande från en god ’information-

seeking and proactive citizen’. Ett exempel på detta är att bojkotta varor, som du genom 

din medvetenhet vet har en negativ påverkan på den globala naturmiljön. Generellt sett så 

handlar mycket av hållbart medborgarskap om frivilliga och medvetna val, snarare än 

medborgerliga skyldigheter (Micheletti, Stolle, 2012). 
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3. Metod och material 

 

3.1 Forskningsdesign  

 

Forskningsdesignen i denna uppsats består av en jämförande studie av hur två olika 

aktörer, som genom sitt dagliga arbete med livsmedel, arbetar för att minska det matsvinn 

som uppstår i sina verksamheter. Studien baseras på de policys som aktörerna har för att 

minska matsvinnet, samt på två kvalitativa intervjuer som genomförs, en med respektive 

aktör. Designen är komparativ eftersom det empiriska materialet, policydokument och 

intervjuer, hämtas från två olika aktörer som båda behandlar matsvinn. Den komparativa 

designen används för att skapa en tydlig bild av respektive aktörs förståelse kring 

matsvinnsproblematiken. Som tidigare forskning nämner är matsvinnsfrågan ett komplext 

fenomen med flera berörda aktörer längsmed hela livsmedelskedjan. Därför bör ämnet 

undersökas och ses ur flera perspektiv och infallsvinklar. Den jämförande designen är 

således lämplig för att undersöka och skapa en förståelse av flera aspekter av ett sådant 

komplext fenomen (Baxter, Jack, 2008). Sett till min frågeställning är de aktörer som jag 

valt att intervjua, personer som jobbar inom storkök och dagligvaruhandeln, synnerligen 

intressanta eftersom de båda arbetar med att minska matsvinnet i sitt dagliga arbete. De 

bör därför redan ha utvecklade strategier och policys för att motverka svinnet, och utöver 

det även intressanta tankar och synpunkter på hur det dagliga arbetet för att motverka 

matsvinn bör ske och även hur arbetet kan utvecklas. Valet av aktörer att intervjua och 

undersöka anses därför vara av stor relevans för denna studie. Aktörerna jämförs även 

med Sveriges regerings uttryckta policy för minskat matsvinn. Policys hämtas alltså från 

olika nivåer i samhället, dels från regeringshåll och dels från de aktörer som valts ut.  

 

3.2 Datainsamling 

 

Metoden som används i uppsatsen är en kvalitativ studie, där utgångspunkten för 

datainsamlingen sker i form av intervjuer och insamling av policydokument. De två 

utvalda aktörerna kontaktades i början av februari för bokning av intervjuer. Bägge var 

redan vid första kontakt positivt inställda till studien och villiga att ställa upp för intervju, 

vilket underlättade datainsamlingsprocessen. Intervjun med Christina Linnerhag om 

Göteborgsmodellen genomfördes den 22 februari på Centrum stadsdelsförvaltning i 

Göteborg. Intervjun med Andreas Gunrup genomfördes den 28 februari på ICA Kvantum 

Sannegården i Göteborg. Policydokumenten hämtades från respektive aktörs hemsidor, 

Göteborgsmodellen från Göteborgs stads hemsida, och ICAs Hållbarhetspolicy från ICA 

Gruppens hemsida. Övrig information om matsvinn från ICA hämtades från 

pressmeddelanden från ICA Gruppen samt ica.se.  

 

Den kvalitativa intervjun som metodval är lämpligt för att få större insikter om synen på 

matsvinnsproblematiken hos de aktörer som hanterar frågan i sitt dagliga arbete. 

Strukturen i de genomförda intervjuerna var semistrukturerade, vilket gav ett stort 

utrymme för följdfrågor där en intressant dialog uppstod. Genom kvalitativa intervjuer ges 

möjligheten att djupare undersöka aktörernas utläggningar och ståndpunkter i 

matsvinnsfrågan, och möjligen kan de även belysa fler punkter som sker i det praktiska 

arbetet än de punkter som tas upp i policyn från regeringshåll.  

I Ekström och Larssons bok ’Metoder i kommunikationsvetenskap’, kapitel 2 om 
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intervjumetod, nämner de att en uppsats baserad på intervjuer kräver en berättarförmåga 

för att bli intressant. För att undvika att uppsatsen blir enformig och tråkig bör författaren 

därför i största mån bemöda sig narrativt. Ekström och Larssons rekommendation är 

därför något som finns i åtanke och som försöks efterlevas i denna uppsats, i strävan efter 

att skapa en så behaglig läsupplevelse som möjligt när resultatet av intervjuerna 

presenteras. En annan viktig metodfråga som de nämner är att det krävs goda 

förkunskaper om ämnet som ska studeras för att genomföra framgångsrika kvalitativa 

intervjuer. På så sätt skapas förutsättningar till ett konstruktivt samtal där forskaren kan 

ställa relevanta följdfrågor, och det ligger även till grund för en väl genomförd analys av 

intervjuns resultat. Med detta i åtanke, och för att skapa så bra förutsättningar som möjligt 

inför intervjuerna, skedde insamling och inläsning av dokument, tidigare forskning inom 

ämnet och valda teorier innan de kvalitativa intervjuerna genomfördes.  

Som förberedelse och för att underlätta genomförandet av intervjuerna skapades en 

intervjuguide till hjälp för att upprätthålla strukturen i respektive intervju. Intervjuerna var 

semistrukturerade, det vill säga att det fanns förberedda frågor, men att ordningsföljden 

kan komma att ändras och att spontana följdfrågor kan komma att läggas till. Många av de 

problem som finns i samband med intervju som metod förebyggs genom att 

förberedelsestadiet är väl utfört (Ekström, Larsson, 2010). 

 

3.3 Etik 

 

Vid intervju som metodval medföljer en rad etiska överväganden att ta hänsyn till som 

forskare. Beroende på valt ämne som intervjun behandlar, och om känsliga ämnen 

kommer att beröras under intervjun, så bör detta finnas i åtanke. I denna uppsats valda 

ämne bör detta rimligen inte ställa till några problem, men en samtyckesblankett 

presenterades ändå för intervjuobjektet i inledningen av respektive intervju. Den 

informerade exempelvis om att intervjuobjektet när som helst kunde avbryta intervjun 

utan närmare motivering. Båda intervjuobjekten skrev under samtyckesblanketten och 

ingen intervju fick avbrytas i förtid.  

 

3.4 Innehållsanalys  

 

Resultatet av intervjuerna och de undersökta policydokumenten analyseras utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys. Både transkriberingen av intervjuerna och policydokumenten 

lästes igenom flera gånger för att dechiffrera innehållet, i syfte att hitta underliggande 

teman. Dessa teman behöver inte nödvändigtvis uttryckas genom direkta citat från 

intervjuobjekten eller i texten på policydokumenten, men kan genom en djupare 

granskning av innehållet ändå hittas. De tre huvudsakliga teman som identifierades i 

Regeringsuppdraget för minskat genom B-uppsatsen (Johanson, 2017) utgör grunden för 

innehållsanalysen av de två aktörer som undersöks i denna studie. Valet av dessa tre 

teman beror på att den svenska regeringen uttrycker dessa teman som huvudsakliga för att 

kunna reducera matsvinnet. Ett ytterligare tema om lagstiftning lades till i analysen av 

intervjun med Gunrup. Temana återfinns i resultatdel 4.1.  

Innehållsanalys som metod är lämplig eftersom den hjälper forskaren att bryta ned 

resultatet i generella teman och mönster. I denna studie undersöks på så sätt ifall teman 

och mönster från svensk regerings policy överensstämmer med policys hos utvalda 

aktörer. Metoden gör det även möjligt att undersöka om regeringens policy har 
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kommunicerats ut väl och om den har förankrat sig i det praktiska dagliga arbetet. 

Källkritiska problem som kan uppstå med en innehållsanalys handlar om dess validitet 

och trovärdighet. För att göra analysen så trovärdig som möjligt är transparens och 

tydlighet i förklaringen av metodval viktig. Det kan exempelvis handla om att förtydliga 

hur de olika temana och mönstren har valts ut (Ekström, Larsson, 2010). De utvalda 

temana i resultatet från intervjuerna i denna studie identifierades genom att 

intervjuobjekten återkom till en rad ämnen under intervjun. I intervjun med Linnerhag 

handlar det exempelvis om hennes vision om ett gemensamt arbete bland personalen för 

att minska svinnet, och i intervjun med Gunrup omnämndes vad han benämner som ”ett 

högre syfte med sin verksamhet” flera gånger. Eftersom dessa ämnen var återkommande 

identifieras de som teman som ligger till grund för analysen. Dessa teman från 

intervjuerna analyseras utifrån de tre utvalda huvudsakliga temana, där resultatet bryts ned 

och kategoriseras.  

Resultatet av intervjuerna sätts även i perspektiv till respektive aktörs policy. Ett exempel 

på det är att i förorden till Göteborgsmodellen så nämns fraser som ”Tillsammans minskar 

vi matsvinnet”. Frasen från policydokumentet överensstämmer med citat från intervjun 

med Linnerhag, och temat kan därigenom underbyggas och kategoriseras tillsammans 

med de återkommande ämnen som nämns i intervjun.   

Ett källkritiskt problem gällande innehållsanalysens trovärdighet är att de teman och 

mönster som hittas kan ha benägenhet att bli förenklade och generaliserande. Dock är 

detta en anledning till att innehållsanalysen används, för att belysa dessa generella, om än 

något förenklade mönster (Ekström, Larsson, 2010).  
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4. Resultat  

 

4.1 Regeringsuppdrag för minskat matsvinn: 

I B-uppsatsen Hur stoppar vi slöseriet? En innehållsanalys av svensk policy för minskat 

matsvinn (Johansson, 2017) undersöktes hur Sveriges regerings policy var utformad för 

att minska matsvinnet, samt hur myndigheterna kommunicerar ut denna policy. 

Regeringsuppdraget för minskat matsvinn 2013-2015 (Livsmedelsverket, 2016) 

identifierades som den huvudsakliga policyn från regeringshåll om hur matsvinnet ska 

minskas i Sverige. I regeringsuppdraget identifierades en rad återkommande teman utifrån 

en innehållsanalys. Dessa teman, hämtade från B-uppsatsen, används även i detta 

examensarbete där de har brutits ner i tre huvudsakliga teman: 

1. Samverkan och ansvarsfördelning 

2. Kunskap och kunskapsbyggande 

3. Information och kommunikation 

Dessa tre huvudsakliga teman utgör grunden för innehållsanalysen av de två aktörer som 

undersöks i denna uppsats. Analysen blir ett sätt att ta reda på hur dessa teman, som 

svensk regering uttrycker som huvudsakliga för att minska på matsvinnet, yttrar sig hos 

två av de aktörer som på daglig basis arbetar med att minska matsvinnet. Slutsatser som 

kan dras av en sådan analys blir att se om det finns en samsyn mellan regeringens policy 

och det praktiska arbetet, huruvida regeringens policy har kommunicerats ut väl och 

förankrat sig i det dagliga arbetet hos olika aktörer, samt för att undersöka om aktörerna 

uttrycker uppfattningar som skiljer sig från regeringens policy. Ytterligare ett tema, om 

lagstiftning, lades till i analysen av intervjun med Gunrup.  

 

4.2 Skolmatsbespisning i Göteborgs stad 

En av de aktörer som arbetar för att minska matsvinnet i sitt dagliga arbete är Göteborgs 

stad och specifikt de som ansvarar för stadens skolmatsbespisning. I researchen om policy 

för minskat matsvinn inom skolmatsbespisning identifierades ett projekt som heter 

’Göteborgsmodellen för minskat matsvinn’. Detta projekt föll väl in i ramen för denna 

studie och används som ett policydokument för minskat matsvinn inom 

skolmatsbespisningen i Göteborgs stad. Christina Linnerhag, ansvarig utgivare, enhetschef 

för Måltid Göteborg och projektledare för Göteborgsmodellen för minskat matsvinn 

kontaktades och intervjun med henne presenteras i resultatdelen nedan. Samtliga citat från 

resultatdel 4.2 är hämtade från intervjun med Christina Linnerhag (om ingen annan källa 

anges) som genomfördes den 22 februari 2018 i Göteborg. 

4.2.1 Göteborgsmodellen för minskat matsvinn  

 

Göteborgsmodellen för minskat matsvinn är ett konkret verktyg (se verktyget i bilaga 1), i 
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form av en punktlista med åtgärder som ska utföras i det dagliga arbetet, och riktar sig till 

de som jobbar i stadens kök. Det är framtaget på uppdrag av måltidsorganisationerna i 

Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar, Måltid Göteborg. Verktygets punktlista innehåller 

konkreta instruktioner och tips på hur du som jobbar i kök ska utföra ditt dagliga arbete, 

och hur det i sin tur bidrar till att minska matsvinnet. Som medarbetare i Göteborgs stads 

kök följer du verktygets konkreta instruktioner. Varje punkt avslutas även med en 

åtgärdslista. I denna finns det två kolumner: Åtgärd och Ansvarig. För varje punkt på 

listan finns även en liten faktaruta där det står ”Det kan vi vinna”. Det som kan vinnas blir 

som ett mål för medarbetaren att sträva efter och detta antas bli eftersträvansvärt eftersom 

det uppmärksammas dagligen.  

 

Arbetet med att ta fram Göteborgsmodellen för minskat matsvinn påbörjades under 2014. 

Linnerhag arbetar i Samordningsgrupp Måltid Göteborg, där områdeschefer från alla tio 

stadsdelar sitter tillsammans med personal från utbildningsförvaltning och social resurs. 

Arbetet sker i olika strategigrupper där enhetschefer kan engagera sig, och där fanns en 

grupp som hette Miljömåltider. Inom Miljömåltider skapades en subgrupp som fick 

namnet Svinngruppen och där påbörjades arbetet med att ta fram ett gemensamt verktyg 

för att få alla stadens kök att jobba på samma sätt. Behovet av att skapa ett verktyg för att 

minska matsvinn är något som har varit på agendan och pratats om under en längre tid. 

Linnerhag har själv en bakgrund som husmor på Guldhedsskolan i Göteborg och där 

noterade de att det uppstod mycket tallrikssvinn i hennes kök, alltså svinn i form av rester 

som skrapas av från tallrikar efter maten har serverats. Därför började de jobba med att 

minska svinnet i hennes kök redan för tolv år sedan, dock utan något praktiskt verktyg. 

Behovet av att minska svinnet motiverades bland annat med att om svinnet minskar så blir 

det mer pengar över för att köpa in ekologiskt livsmedel, vilket leder till mer miljövänliga 

måltider och det bidrar även till att minska användningen av bekämpningsmedel.  

 

Arbetet mot matsvinn, som i Linnerhags kök påbörjades redan för tolv år sedan, kom med 

andra ord inte som en direkt order ovanifrån. I upprinnelsen fanns det inga order om att 

det krävs ett nytt verktyg för att minska svinnet. Frågan hade visserligen lyfts upp och 

funnits på agendan, men själva behovet uppstod snarare genom att Linnerhag, och andra 

medarbetare med erfarenhet av att arbeta i storkök, identifierade problemen med det 

dagliga matsvinn som uppstod i storköken, och att det därför krävdes nya effektiva 

åtgärder för att motverka svinnet. Detta belyser betydelsen av en engagerad personal, som 

agerar när de upptäcker brister i sin dagliga verksamhet. Motivet till förändring skapades i 

detta fall genom personligt engagemang, där motivationen kom internt från individer som 

jobbade i storkök och med livsmedel på daglig basis, snarare än att problemet 

identifierades utifrån eller ovanifrån genom en extern utredning.  

 

Processen med att få loss ekonomiska hjälpmedel från Göteborgs stad och 

miljöförvaltningen dröjde till april 2016, och i september samma år påbörjades 

utbildningar för stadens kökspersonal. Tre stycken kickoffer anordnades, där majoriteten 

av stadens medarbetare i storköken bjöds in för att utbildas kring det nya verktyget. 

Utbildningen bestod av information om matsvinn och dess negativa effekter, samt 

undervisning om själva verktyget och hur du som kökspersonal specifikt arbetar med 

Göteborgsmodellens olika steg. Utbildningen hade även ett normativt syfte att motivera 

personalen genom att förklara varför de ska använda sig av verktyget och vilken nytta 
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verktyget kommer leda till. 

 

 

 

4.2.2 Samverkan och ansvarsfördelning 

 

Samverkan uttrycker sig tydligt  redan på första uppslaget i Göteborgsmodellen. I 

inledningen av verktyget finns ett förord som inleds med rubriken ”Tillsammans minskar 

vi matsvinnet!”. Förordet, som består av en sidas text, konstaterar att arbetet för att 

motverka matsvinnet redan har dragit igång, men att det krävs en gemensam kraftsamling 

för att ytterligare minska på svinnet. Här nämns det att denna gemensamma kraftsamling 

kräver alla kollegors engagemang, men också bra rutiner och verktyg. Det nämns även att 

Göteborgsmodellen för minskat matsvinn vill göra stadens kök till ett föredöme i arbetet 

mot att minska matsvinnet. I dagsläget är verktyget en metod som är koncentrerad på att 

minska det svinn som stadens kök kan påverka. Det nämns även att nästa steg, en 

utveckling av Göteborgsmodellen, är att minska det svinn som sker efter servering, det 

som slängs från tallrikarna. En förutsättning för att lyckas med detta är att alla ska 

samarbeta genom hela ledet, från de som är ansvariga för att laga maten, till 

serveringspersonal och även de som förtär maten i stadens förskolor, skolor, äldreboenden 

och övriga verksamheter. För att minska svinnet krävs alltså att all personal samverkar, 

och att samverkan genomsyrar verksamhetens hela led. 

Samarbetet måste fungera, och Linnerhag anser att de flesta av hennes medarbetare är 

både positivt inställda och engagerade i frågan kring att minska matsvinnet. Hon nämner 

att det alltid finns individer som är mindre intresserade, men att de flesta är väldigt 

engagerade och miljömedvetna.  

”När man berättar för dem att ”ni är faktiskt en del av att rädda världen”, då kommer den 

här känslan av ”ja, vi tillsammans”. Vi hade inspirationseftermiddagar i höstas som en 

uppföljning där folk delade med sig av sina erfarenheter. Det var nästan magiskt när man 

känner kraften i alla, att ”ja, vi gör detta tillsammans”. 

Just ’tillsammans’ är som sagt ett ord som används flitigt i Göteborgsmodellens förord. 

Texten inleds med rubriken ”Tillsammans minskar vi matsvinnet!”, och det konstateras 

vidare att arbetet för att motverka matsvinnet kräver en ”gemensam kraftsamling”. 

Verktyget belyser det faktum att ingen enskild individ på egen hand kan lösa 

problematiken kring matsvinnsfrågan. För att kunna dra ner på svinnet till den grad att det 

faktiskt påverkar svinnmängden så krävs det ett gemensamt arbete för att lyckas. Enligt 

Linnerhag är det viktigt att lägga tydlig tonvikt på just dessa uttryck om gemensamt 

arbete.  

”Det är jätteviktigt. Många gånger när man jobbar i sitt eget lilla kök så tänker man ”vad 

spelar det för roll vad jag gör?” Men om man får se sig själv i ett större sammanhang så 

märker man att det faktiskt spelar stor roll. Om alla gör det här lilla, så blir det så här stort. 

Därför är det viktigt att trycka på vilket effekt det faktiskt får, det lilla om alla gör det”. 

Dialog som uttryck för samverkan var en viktig del när verktyget skapades. Det 

anordnades exempelvis workshops med stadens kökspersonal för att få ta del av 

medarbetarnas input, något som var väldigt viktigt enligt Linnerhag.  

”Personalen måste känna att det här är våra idéer, det är saker som vi har tagit fram själva. 
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Det är inget påhitt uppifrån, utan det är verkligen saker som kommer från oss 

medarbetare, riktiga saker. Det är inget flum eller konstigt, utan det är mer ”gör så här”.  

Utöver workshops så genomfördes enkätundersökningar och intervjuer med personal i alla 

olika stadsdelar där inspiration och idéer samlades in. En konsult anlitades för att samla in 

omvärldsbevakning och information kring andra sätt att arbeta mot matsvinn runt om i 

Sverige, allt för att inte gå miste om värdefull input. När allt sammanfogades fanns det 

först 20 punkter i verktyget, som sedan kokades ner till 9 punkter. Att skapa ett enkelt och 

tydligt verktyg var en prioritet. Blir det för stort och komplicerat så kan det ha en 

avskräckande effekt.  

 

Nätverksträffar är ett annat sätt att stärka samverkan. Nätverksträffar i Linnerhags 

verksamhet har främst skett i form av workshops i skapandet av Göteborgsmodellen, där 

samverkan uttrycker sig i form av dialog och meningsutbyten mellan enhetschefer och 

kökspersonal. Linnerhag anser att dialogen från workshopsen har varit en absolut 

nödvändig förutsättning för att driva igenom projektet. Betydelsen av kökspersonalens 

input i skapandet av verktyget exemplifierar tydligt hur Linnerhag och de andra 

enhetscheferna vill undvika alltför toppstyrda åtgärder. Att det funnits ett tydligt fokus på 

en välfungerande dialog mellan de båda parterna klarlägger tanken om att utan en sådan 

dialog så hade Göteborgsmodellen antagligen inte blivit lika framgångsrik. Dels så hade 

viktig kunskap som nu hämtades från medarbetare kunnat saknas, men framför allt, och 

som Linnerhag även understryker, hade medarbetarnas motivation och drivkraft till att 

förändra sitt arbetssätt eventuellt kunnat bli bristfällig. Genom att undvika top-down-

åtgärder, där strikta riktlinjer, och som hon själv benämner det – ”påhitt uppifrån” - 

undviks, och det istället fokuseras på medarbetarnas egna erfarenheter och åsikter, så 

skapas en större motivation till förändring av det dagliga arbetet. Istället för toppstyrda 

instruktioner blir verktyget nu istället en produkt och samling av gemensamma idéer som 

medarbetarna själva har tagit fram. Verktyget, som ska ligga till grund för det dagliga 

rutinmässiga arbetet, är skapat nedifrån genom en samarbetande dialog. För stora och för 

komplicerade förändringar, skapade utan medarbetares input, bör därför undvikas. I 

slutändan är det kökspersonalen som ska förändra sitt dagliga arbetssätt genom att följa 

Göteborgsmodellens punktlista, och därför krävs det att förändringarna anses vara 

lämpliga bland medarbetarna. Samtidigt som cheferna vill undvika en alltför toppstyrd 

organisation så nämner Linnerhag att det även är viktigt att som chef ha mandatet att 

kunna styra medarbetarna för att kunna skapa en beteendeförändring. Det är dock 

angeläget att riktlinjerna som ges ska motiveras väl och uppfattas som betydelsefulla av 

medarbetarna. 

De nätverksträffar som Samverkansgruppen mot minskat matavfall (SaMMa) anordnar 

har Linnerhag själv medverkat på och i regeringsuppdraget beskrivs SaMMa som ett 

medel för att skapa en bättre samverkan mellan aktörer i livsmedelskedjan. Det 

konstateras även att praktiska och konkreta verktyg efterfrågas:  

”Konkreta hjälpmedel som exempelvis lättförklarade guider i form av punktprogram som 

visar hur man arbetar på bästa sätt, av samma typ som det faktablad som tagits fram inom 

uppdraget för regeltillämpning i storkök.” (Livsmedelsverket, 2016). Göteborgsmodellen 

för minskat matsvinn är ett tydligt exempel på ett sådant verktyg som efterfrågas av 

SaMMa, som dessutom visat sig vara effektivt i det svinnreducerande arbetet. 
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Ansvarsfördelningen kring att minska matsvinnet beskriver Linnerhag som ett större 

samhällsansvar som bör läggas på alla medborgare. I den positionen man är så har man 

ansvar att göra det man kan. Göteborgsmodellen är en del av hennes bidrag till att göra 

något från sin position. Som köksansvarig försöker hon påverka pedagoger, men 

pedagogerna själva har samtidigt sitt eget ansvar. Matgästerna menar hon har också ett 

ansvar och även det handlar om ett större samhällsansvar. Hon tycker att det är samma typ 

av ansvar som att exempelvis undvika att köra bil i onödan. Svårigheten ligger i att det 

inte går att bestämma över om någon ska köra bil eller inte, eller bestämma att matgäster 

på en restaurang ska slänga mat eller inte. Kunskap räcker inte till, menar hon, och 

nämner bilkörning och flygtrafik som exempel där kunskapen om att det har en negativ 

miljöpåverkan inte räcker för att förändra beteenden. Hon anser att människor därför 

måste nås på ett mer känslomässigt plan för att skapa en vilja att förändra någonting.  

”För skolungdomarna till exempel, om det inte funkar med argumenten om jordens 

fortlevnad och sådär, så kan man ju locka med att det blir bättre mat om man inte slänger. 

Då blir det mer pengar över och så kan vi köpa finare råvaror”. 

 

4.2.3 Kunskap och kunskapsbyggande 

 

Kunskapsluckorna kring matsvinn som identifieras i Regeringsuppdraget är något som 

även Linnerhag ser i sitt dagliga arbete. Hon menar dock att enbart kunskap som en 

beteendeändrande faktor har sina brister, och hon ser istället att en känslomässig 

förbindelse till matsvinn är ett nödvändigt perspektiv att ta hänsyn till. Dock tror 

Linnerhag fortsatt på att enkla och tydliga verktyg är en förutsättning för att skapa en 

beteendeförändring som leder till minskat matsvinn. Med hjälp av Göteborgsmodellens 

enkla och tydliga instruktioner har kökssvinnet i staden minskat med 30 procent sedan 

januari 2017. Kunskapsbyggande utbildning om matsvinn, och kunskap i form 

instruktioner om hur medarbetarna ska jobba med Göteborgsmodellen i stadens kök var 

något det informerades om på utbildningsdagarna om verktyget. Utbildningsdagarna var 

dock även ett försök att skapa en emotionell reaktion bland medarbetarna, där de 

informerades om hur viktig varje medarbetares insats faktiskt är, och hur deras 

gemensamma insats verkligen bidrar till en stor förändring. Att nå ut på ett känslomässigt 

plan, och att samtidigt bidra till att fylla kunskapsluckorna, ses alltså som en framgångsrik 

strategi. 

 

Kunskapsbyggande åtgärder som ett medel för att även påverka matgästernas beteende 

tror Linnerhag fortsatt sker genom att ge ut enkla verktyg. Det kan exempelvis handla om 

att uppmuntra gästerna att ta lite mindre mat på tallriken och istället gå och hämta mat fler 

gånger än en om de gillar den, något som det redan aktivt jobbas med. När det handlar om 

skolungdomar tror hon på att försöka skapa en förståelse genom att förmedla budskapet 

om att mat inte ska slängas, redan i tidig ålder. Barnen behöver därför få budskapet att 

man sparar på saker, från lärare, föräldrar och samhälle. Därför anser hon att även 

lärarutbildningen bör införa mer miljövetenskap för att skapa en större förståelse bland 

pedagoger. Kunskapen ska med andra ord skapas i tidig ålder, och gärna på 

institutionsnivå. Om budskapen och kunskapen förmedlas, först bland lärare inom 

lärarutbildningen, kan den på så vis senare även föras vidare från utbildade lärare och 

pedagoger till ungdomar i skolan. Det kan bidra till att skapa en större kunskap i form av 
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ett helhetsperspektiv gällande livsmedel och matsvinn. Budskapet som bör förmedlas är 

att mat ska ätas, det kan sparas och det ska definitivt inte slängas i onödan.  

”För längesedan, när mina morföräldrar var barn, då kastade man ju inte saker. Då var 

man rädd om saker. Sedan kom 60-talet när man vräkte ut saker och det blev löjligt att 

spara. Nu måste man på något sätt få tillbaka tanken att det är trendigt att leva snålt. Då 

behöver man skapa trender, och där är ni som läser miljövetenskap väldigt viktiga”.  

I citatet ovan belyser Linnerhag faktumet att den kunskap som bör förmedlas ut från olika 

kanaler är att det måste bli trendigt att spara på maten. Om budskapet får fäste kan det på 

så vi bli trendsättande och skapa mer miljömedvetna framtida medborgare. Trendsättning 

kan därför ses som en del i strategin att skapa en beteendeförändring som ska motverka 

matsvinnet.  

 

Strategin hon uttrycker för att försöka fylla de kunskapsluckor som finns handlar alltså om 

att nå ut på ett känslomässigt plan, och att skapa en förståelse genom att belysa dessa 

ämnen i skolundervisningen. Strategin kan även kopplas samman med hennes syn på 

ansvarsfördelningen, och hennes syn på att varje medborgare har ett ansvar att göra vad 

han eller hon kan från sin position. Linnerhag, som arbetar med pedagoger, ser från sin 

egen position en möjlighet att påverka och utbilda de pedagoger hon arbetar med, vars 

kunskap sedan kan föras vidare till skolungdomar. Genom en sådan strategi kan en större 

medvetenhet kring matsvinnsfrågan skapas, vilket förhoppningsvis leder till att matsvinnet 

reduceras.  

 

 

4.2.4 Information och kommunikation  

 

Det kommuniceras i Göteborgsmodellen att målet med verktyget är att göra stadens kök 

till ett föredöme i arbetet mot matsvinn, något som Linnerhag tycker att de har uppnått. På 

ett år så minskade stadens kök sitt svinn med 30 procent. Göteborgsmodellen nämns även 

i regeringsuppdraget om livsmedelsstrategi som ett gott exempel i arbetet mot matsvinn, 

vilket har fått spridning. Bland annat har det kommit intresse från Norge att få verktyget 

översatt. Även om verktyget har visat sig vara framgångsrikt och idag används i stadens 

kök så fortgår utvecklingsarbetet. Steg ett i Göteborgsmodellen har varit att minska 

svinnet i storköken, och fokus ligger på de åtgärder som kökspersonalen vidtar för att 

minska köks- och serveringssvinnet. Steg två, som påbörjas under 2018, behandlar 

tallrikssvinnet, det vill säga svinnet som blir över från tallrikar efter att maten har 

serverats. Linnerhag nämner en rad lärdomar som hon och hennes medarbetare tagit med 

sig från steg ett när de påbörjar arbetet med steg två, och tar upp frågan om 

kommunikation som en utmaning.  

”Den allra största lärdomen är den om kommunikation, som är så svårt. Man får tänka på 

att det är linjer, det ska upp och det ska ner, och sedan ska informationen nå alla. Det gör 

den inte. Vi behöver hitta bra kanaler, exempelvis hur man kommunicerar på ett bra sätt 

mellan kök och ”kund”. Även mellan tillagningskök och mottagningskök, att de verkligen 

kommunicerar bra så att det inte blir fel i beställningarna”. 

Brister i kommunikationen skapar onödigt svinn, och arbetet med att förbättra 

kommunikationen ses som en del i strategin för att minska matsvinnet ytterligare. 

Linnerhag exemplifierar genom att nämna kommunikation kopplat till beställningsrutiner, 

där en beställning ibland behöver ske 14 dagar i förväg. Under dessa 14 dagar kan mycket 
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hända i det dagliga arbetet, och beställningen kan behöva ändras. Om kommunikationen 

då är bristfällig kan det leda till att det beställs för mycket mat och att onödigt svinn 

uppstår, svinn som annars hade kunnat undvikas om kommunikationen förbättrades. 

 

Information som leder till att få skolungdomar att slänga mindre mat ses som en stor 

utmaning, och att förändra ungdomars beteende menar Linnerhag antagligen är den 

svåraste biten. I det fortsatta arbetet med Göteborgsmodellen ses därför steg två som en 

större utmaning än steg ett. Linnerhag beskriver det som att kökssvinnet är enklare att 

styra, eftersom enhetscheferna har mandat att bestämma över kökspersonalens arbetssätt 

på ett annat sätt än hur man kan bestämma över en matgästs beteende. Många ungdomar 

är duktiga, men det finns även de som inte är intresserade. Hon ser dock att det finns 

möjligheter att påverka även dessa ungdomar.  

”Jag tror att det skulle behövas mer undervisning redan i lågstadiet. Det är våran jord, vi 

slänger våran mat – det där måste de förstå. Inte bara att det är någon annans mat, och att 

den kan jag slänga. Sedan tror jag på stängda sittningar i matsalen. Man går till matsalen, 

man har alltså inte rast, utan man går och äter. Man går hela klassen tillsammans, alla har 

sina bord, kanske till och med sina egna platser. Man sitter och äter, tillsammans med 

vuxna, i lugn och ro, och pratar om maten och vad den innehåller. Sedan går man tillbaka 

till lektion eller något annat, men man har inte rast direkt efter. Då undviker man att det är 

någon som inte hinner äta upp sin mat för att kompisarna vill ut på rast. Men det är svårt 

att få in det här. Det gäller att övertyga pedagoger och rektorer om att det här är rätt väg 

att gå”. 

 

Information om matsvinnet och dess medföljande negativa miljöeffekter är något som bör 

införas redan i lågstadiet. Linnerhag understryker flera gånger att desto tidigare 

undervisningen påbörjas, desto bättre. Detta tyder på att den strategi hon tror på för att 

minska matsvinnet är att informationen måste ut tidigt, på institutionsnivå, för att den ska 

få fäste hos ungdomar. Om problemen med matsvinn kommuniceras från lärare och 

pedagoger kan det i sin tur förhoppningsvis leda till att en medvetenhet och 

beteendeförändring skapas redan hos skolungdomar. Detta blir i sin tur blir en viktig 

aspekt för att skapa framtida miljömedvetna medborgare. Stängda sittningar ser hon som 

en del i denna strategi. Under stängda sittningar skapas en möjlighet att sitta i lugn och ro 

och kommunicera och informera om maten som äts. Linnerhag ser att lunchpausen är en 

möjlighet att skapa en tid för reflektion kring maten man äter, där man kommunicerar med 

skolungdomarna om hur maten har producerats och var den faktiskt kommer från. Det kan 

även ses som en del i strategin att skapa en mer känslomässig förbindelse till maten mat 

äter, något hon tror är viktigt. Detta belyser även skolans ansvar som informationskanal, 

och som en aktör som genom rätt information kan skapa beteendeförändringar redan i 

skolåldern.  

Även tydlighet och enkelhet i den information och kommunikation som används i det 

dagliga arbetet är något som vidrörs flera gånger under intervjun. Som Linnerhag nämner 

kan det vara avskräckande om nya rutiner är för omfattande eller komplicerade. 

Informationen som finns i de dagliga rutinerna ska vara tydlig och enkel, och ska 

kommuniceras så tydligt och enkelt som möjligt, gärna i form av konkreta punktlistor. 

Även klarhet i form av en tydlig ansvarsfördelning, där den ansvarige för respektive 

åtgärd agerar rutinmässigt, anses viktigt för att reducera svinnet.  
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4.3 Dagligvaruhandeln - ICA 

Den andra aktören som arbetar mot matsvinn och som undersöks i denna uppsats är 

dagligvaruhandeln, och närmare bestämt livsmedelskedjan ICA. ICA-koncernen är en av 

landets största aktörer inom dagligvaruhandeln och bör därför ha ett stort ansvar när det 

kommer till att minska på matsvinnet som uppstår i butik. I researchen av ICAs policy för 

att reducera matsvinnet identifierades en rad texter, dokument och pressmeddelanden som 

går att finna på ICAs hemsidor, dels ica.se och dels icagruppen.se. För att undersöka hur 

det praktiska arbetet för att minska svinnet i butik ser ut så kontaktades även Andreas 

Gunrup, ICA-handlare på ICA Kvantum Sannegården i Göteborg, för en intervju som 

presenteras i resultatdelen nedan. Samtliga citat från resultatdel 4.3 är hämtade från 

intervjun med Andreas Gunrup (om ingen annan källa anges) som genomfördes den 28 

februari 2018 i Göteborg.  

 

4.3.1 ICA Gruppen  Hållbarhetspolicy 

I ICA Gruppens hållbarhetspolicy, som är en övergripande hållbarhetspolicy antagen av 

ICA Gruppens styrelse 2017-05-30, nämns det i punkt 1.1, Bakgrund och syfte, att ett 

medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang går hand i hand med en 

långsiktig lönsamhet. Arbete för hållbarhet är strategiskt prioriterat och ska vara integrerat 

i koncernens alla verksamheter. Hållbarhetsarbete ses med andra ord som en win-win-

situation från ICAs håll, där lönsamhet och hållbarhet är två av varandra beroende 

faktorer. ICA har ett ansvar gentemot att kunder och andra parter ska känna förtroende för 

ICAs verksamhet. Policyn säger vidare att ICA Gruppen har undertecknat FNs 

företagsinitiativ ”Global Compact” och tar ansvar för dess tio principer inom områdena 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och bekämpning av korruption. Tillsammans 

med FNs globala mål för hållbar utveckling, och ICA Gruppens policyer och riktlinjer, 

utgör de ramverket för ICA Gruppens hållbarhetsarbete. Enligt Regeringsuppdraget för 

minskat matsvinn behöver Sveriges åtagande av FNs hållbarhetsmål förtydligas 

(Livsmedelsverket, 2016). ICA är enligt deras hållbarhetspolicy helt medvetna om detta 

och tillsammans med ICA gruppens policyer utgör de ramverket för ICAs 

hållbarhetsarbete. Noterbart är att hållbarhetspolicyn inte nämner termen matsvinn. Dock 

nämns FNs globala mål, där SDG Target 12.3 om matsvinn inkluderas, vilket kan tolkas 

som att SDG 12.3 är en målsättning även för ICA.   

 

Punkt 2, som heter ”Hållbarhetspolicy”, nämner att ICA strävar efter att utveckla sin 

verksamhet med kunderna och långsiktig hållbarhet i fokus. ICA ska uppfattas som 

ansvarsfulla och framåtsträvande i frågor som gäller kvalitet, miljö, hälsa och socialt 

ansvar. För att kontinuerligt förbättras söks ny kunskap och teknik som sedan steg för steg 

förs in i verksamheten. På så sätt används ICAs gemensamma resurser till nytta för 

samhället. Vidare nämns att verksamhetens kvalitet ska hålla hög standard samtidigt som 

miljöpåverkan konstant ska minskas. En fråga som går att ställa till det påståendet är 

huruvida en ökad försäljning, som får ses som ett allmänt mål för en butik, går ihop med 

ett sådant påstående. Merförsäljning, med kampanjer som uppmuntrar att ”Köp fler, spara 

mer”, men att samtidigt ”konstant minska miljöpåverkan”, hur uttrycker det sig i butik?  
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Punkt 3 i hållbarhetspolicyn heter ”Roller och ansvar”. Här nämns att varje chef är 

ansvarig för att kommunicera policyn till sina medarbetare. Varje anställd är ansvarig för 

att följa detta styrdokument och på så vis bidra till ICA Gruppens ambition att vara 

ledande inom hållbarhet. ICA Gruppens styrelse ansvarar för att årligen granska 

hållbarhetspolicyn (ICA Gruppen, 2017). 

4.3.2 Information om matsvinn från ICAs hemsidor  

 

På ica.se finns en del information om miljöfrågor kopplat till ICA. Under fliken 

”Hållbarhet” -> ”ICA tar ansvar” finns en text vars rubrik lyder ”Vi bär alla ansvar för 

matsvinnet”. Texten inleds med att berätta att svenska hushåll köper mer livsmedel än de 

konsumerar, och att 905 000 ton matavfall hamnar i soporna varje år. Även grossister och 

livsmedelsbutiker slänger stora mängder, 110 250 ton mat årligen. Siffrorna i texten är 

hämtade från Naturvårdsverket. I texten finns citat från Sanna Due från Naturvårdsverket. 

Hon säger bland annat att mängden avfall i Sverige ökar med tre till fyra procent per år, 

och att avfallet kommer att fördubblas till år 2030 om inte åtgärder vidtas. Det största 

svinnet som ICA bidrar med kommer från frukt och grönsaksavdelningarna. Enligt Sanna 

Due sker detta på grund av okunskap och attityder. Både butiker och hushåll väljer bort 

”fula” varor, varor som till utseendet är deformerade men som i själva verket är fullt 

ätbara varor.  

”En del av skulden kan läggas på tidigare EU-regler som sa att livsmedel skulle se ut på 

ett visst sätt. Standarden är borta, ändå lever de spikraka gurkorna kvar i våra 

medvetanden”, säger Sanna Due. Frågan om ”fula” grönsaker och handelsnormer är med 

andra ord något som lyfts upp både i regeringsuppdraget för minskat matsvinn och av 

ICA.   

Vidare nämns det i texten ”Vi bär alla ansvar för matsvinnet” att det är just ”alla” som bär 

ansvaret för att göra något åt matsvinnet. Myndigheterna, butikerna, konsumenterna bär 

alla ett gemensamt ansvar. Kerstin Lindvall, ansvarig för Corporate Responsibility på 

ICA, säger att ”Från ICAs sida arbetar vi med att minska matsvinnet, inte minste genom 

vår gemensamma branschstandard för kvalitet i butik”. Från ICAs håll bedrivs många 

initiativ för att minska svinnet, både i butik och i bakomliggande led. Det finns 

exempelvis sedan flera år tillbaka ett avtal med Frälsningsarmén och andra lokala 

välgörenhetsorganisationer. Mat som på grund av olika anledningar inte kan säljas i butik, 

trots att den är av ätbar kvalitet, skänks till dessa organisationer för att ges vidare till 

behövande. Andra initiativ sker även på lokal butiksnivå där produkter vars bäst-före-

datum närmar sig kan tillagas i butik, skänkas bort eller säljas till ett sänkt pris. Enliga 

ICA ger detta både en medmänsklig, social och miljömässig vinst (ICA Sverige AB, 

2018). 

Andra exempel på svinnminskande åtgärder som lyfts upp från ICAs håll hittas 

exempelvis i tidningen Buffé, som skickas ut till ICAs stamkunder och även finns att ta 

del av på ica.se, där det finns en artikel vars titel lyder ”Så tar du hand om matresterna”. 

Artikeln tar upp exempel på hur du kan använda dina matrester till att laga nya rätter 

istället för att slänga de i soporna. Artikeln ger en rad exempel på recept där matrester kan 

återanvändas (ICA Sverige AB, 2018).  

En annan sak som uppmärksammas är ICAs samarbete med företaget Rescued Fruits, och 

deras gemensamt skapade äppelmust gjord på räddad frukt. Sedan 2016 har 33466 kilo 
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frukt, som annars skulle ha slängts, istället blivit till 55336 flaskor must som säljs under 

ICAs eget varumärke (ICA Gruppen, 2017). 

 

Denna information är exempel på hur ICA vill upplysa om företagets egna åtgärder, och 

på så vis även kommunicera ut att koncernen är en ansvarstagande aktör inom arbetet för 

minskat matsvinn, och en aktör som även uppmuntrar till en beteendeförändring för att 

motverka hushållssvinnet. Som en av de stora aktörerna inom dagligvaruhandeln är det 

rimligt att ICA, utöver sitt eget ansvar för att minska matsvinnet i butik, även informerar 

och uppmuntrar sina konsumenter om hur de kan förändra sitt beteende och på så vis dra 

ner på hushållens matsvinn. Ovanstående information från ICAs hemsidor kan även 

kopplas till alla de tre teman som identifierats i Regeringsuppdraget för minskat matsvinn. 

Det handlar om ICA som en ansvarstagande aktör, som en aktör som jobbar aktivt för att 

fylla de kunskapsluckor som råder hos konsumenter angående matsvinn, och även hur 

ICA väljer att kommunicera ut denna information till konsument och allmänhet.  

4.3.3 Dagligt arbete för att minska matsvinnet i butik 

ICA Kvantum Sannegården i Göteborg har sedan butiken öppnade år 2010 alltid arbetat 

aktivt med att minska sitt matsvinn. Butiken vill uppfattas som miljövänlig och på deras 

hemsida uppmärksammas bland annat att de är en Svanenlicenserad butik och att det finns 

tillgång till laddplatser för elbilar på parkeringen. I intervjun med Andreas Gunrup, 

handlare på ICA Kvantum Sannegården, menar han att anledningarna till att minska 

matsvinnet i butiken är många. Det främsta skälet är att butiken verkligen vill minska 

svinnet av miljöskäl. Svinnet är även en stor kostnad för företaget. Generellt så är ofta 

svinnet lika stort som resultatet i många butiker, så det finns mycket att tjäna på att minska 

svinnet, utifrån flera perspektiv.  

 

4.3.4 Samverkan och ansvarsfördelning 

 

Samverkan som en del i det dagliga arbetet för reducerat matsvinn uttrycker sig 

exempelvis i form av dagliga ”klockan 10-möten”. Där samlas stora delar av butikens 

personal för att för att gå igenom gårdagens siffror. Tillsammans går de igenom siffrorna 

för svinnet som uppstår, det som de i butiken kallar uppföljning, och diskuterar vad som 

kan göras för att undvika svinnet i framtiden. Arbetet för att minska matsvinnet på ICA 

Kvantum Sannegården sker framför allt genom denna uppföljning, som sker på daglig 

basis, av hur mycket svinn som registreras i butiken. Det sker även veckouppföljningar 

varje måndag, där respektive avdelnings säljledare är närvarande. Uppföljningar sker även 

månadsvis inom ledningsgruppen. Samverkan bland medarbetarna i butiken är alltså en 

förutsättning och metod för att minska på svinnet. Utifrån uppföljningarna så vidtas en rad 

olika åtgärder. Åtgärderna kan ses som ett sätt där butiken tar ansvar för att minimera 

matsvinnet, och även att på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja verksamhetens 

resurser. Åtgärderna är många, och butiken använder sig av olika typer av verktyg för att 

minimera svinnet. Många av de åtgärder som används är teknologiskt baserade. Dels 

används AOB (Automatisk Order i Butik, ICA:s centrala system för beställning av varor) 

som Gunrup anser är jättebra. Majoriteten av varorna i butiken beställs automatiskt genom 

ett datoriserat system, som genom en värdering av lagersaldon avgör när det är dags att få 

in nya varor. AOB används även för att genomföra de dagliga inventeringarna, där det 

kontrolleras att butiken har rätt lagersaldon. Fel lagersaldo är en stor källa till svinn. 
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Livsmedelsbutiker förlitar sig idag mycket på automatiserade beställningsrutiner, vilket 

tyder på en tilltro till teknisk innovation. För att minimera svinnet krävs det dock 

fortfarande åtgärder från personal för att säkerställa att lagersaldon är korrekta och för att 

genomföra datumkontroller. 

 

Ett annat uppföljningsverktyg heter Store Office. Det används för att analysera 

försäljningssiffror, där exempelvis varor som inte säljer bra nog kan plockas bort ur 

sortimentet. Butiken använder sig dessutom av ett verktyg som sänker priset på varor som 

närmar sig bäst-före datum. Verktyget består av en dosa som skriver ut etiketter som 

sedan fästs på varor som närmar sig bäst-före datum och signalerar till kunderna att varans 

pris är sänkt på grund av kort datum. Datumkoll av färskvaror sker dagligen, och med 

hjälp av verktyget sänks priset på aktuell vara med en viss procent. Rutinen är att sänka 

varor ett par dagar innan bäst-före datum, för att bli av med allting och inte vänta till sista 

dagen.   

”I regel är det inget fel på varorna, utan det är konsumenter som du och jag som blir rädda 

när en vara går ut imorgon” menar Gunrup.  

Till en början fanns inget system för att sänka priset på varor, men sedan det aktiva arbetet 

med sänkt pris-verktyget påbörjades så har svinnet i butiken minskat med runt 50%.  

”I början, när butiken öppnade, var det väldigt viktigt att det alltid var fullt i hyllorna, 

annars blev kunderna vansinniga. Därför var vi tvungna att köpa in mycket mer varor än 

vad vi behövde för att det inte skulle ta slut. Det finns ingen förståelse hos konsumenten 

idag att varor är slut, utan de ska ha sin vara och så är det”.  

 

Ansvaret som butiken har gentemot kunderna för att upplevas som en välfylld butik där 

varor inte tar slut är en aspekt Gunrup måste ta hänsyn till. Utan återkommande kunder 

kan ingen verksamhet bedrivas. Avvägningen mellan att ibland ha en tom hylla och att 

ibland behöva slänga överflöd är hela tiden en balansgång. Ska butiken ta ansvar för att 

hyllorna alltid är fulla och på så vis göra konsumenterna nöjda? Eller ska ansvaret ses som 

från ett större perspektiv, där butikens etiska ansvar även handlar om att i största mån 

minimera det svinn som uppstår? Att slänga varor gör ont i kroppen på honom, menar 

Gunrup, framför allt när det handlar om kött. Kött är ett djur som har fötts upp, för att 

sedan slaktas och bli till mat. Det är en lång process innan det hamnar i butik. Att det 

sedan ska behöva slängas är väldigt onödigt, både för djuret, uppfödaren och för miljön. 

Mat är till för att ätas, inte slängas, konstaterar han.  

Ett etiskt ansvarstagande som butiken har valt att ta är det hjälpmedel och samarbetsavtal 

som används för att i största mån undvika att slänga mat. Istället för att slänga mat i 

soporna finns ett samarbete med företaget Allwin, en tjänstelösning som åker runt till 

olika butiker och tar hand om deras överskott. Det handlar om varor som av olika 

anledningar har plockats bort för att de inte kan säljas, men som fortfarande är 

användbara. Företaget har ett eget centrallager med kyl- och frysmöjligheter, och därifrån 

delar de ut varorna till olika mottagare. Det handlar exempelvis om kyrkor, kvinnojourer 

och andra behövande och utsatta människor i Göteborg. Tjänsten är något som butikerna 

får betala för, men Gunrup är en av de handlare som använder sig av tjänsten och tycker 

att det är mycket bättre att varorna kommer till användning än att de slängs. Med hjälp av 

Allwin så är det rena matsvinnet i butiken idag väldigt lite, eftersom det mesta istället 

skickas iväg med Allwin.  
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Samverkan mellan aktörer, i form av samarbetsavtal likt det med Allwin, är ett tydligt 

exempel på hur aktörer som arbetar med livsmedel är medvetna om vilket ansvar de har. 

Ansvaret handlar inte enbart om den enskilda butiken, utan även att butiken ser sin roll i 

ansvarsfördelningen från ett mer holistiskt perspektiv. Det är även ett bra exempel på hur 

olika aktörer som arbetar med livsmedel, genom samverkan, kan bidra till att minska det 

totala matsvinnet och samtidigt kan bidra med mat, som annars skulle slängts, till 

välgörande ändamål. Det ska dock sägas att ansvaret inte på något sätt är lagstadgat, utan 

att det snarare handlar om ett etiskt ställningstagande, där varje enskild butik själv gör 

avvägningen om de vill betala för tjänster där överskott går till välgörenhet.  

Ansvarsfördelningen för att minska matsvinnet, och butikernas specifika ansvar är en 

komplicerad fråga. Det finns som sagt inga lagkrav på något sätt, utan Gunrup menar 

istället att det handlar om vad du vill med ditt företag. Ställningstagandet som Gunrup tar 

genom sin butik är tydligt. 

”Om jag tycker att det är viktigt, vilket jag tycker att det är, så har vi ett jättestort ansvar. 

Jag tror att det är väldigt viktigt att man har ett högre syfte när man driver ett företag. Det 

högsta syftet kan aldrig vara att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt eller att man 

ska vara så lönsam som möjligt. Det högre syftet måste vara något annat. Jag vill ju vara 

med och rädda världen och dra mitt strå till den stacken, och då är sättet jag utformar min 

butik mitt bidrag. I ägarledda bolag så tror jag det handlar om vad ägaren vill. Det måste 

finnas ett eget inneboende intresse för det.”  

Citatet ovan åskådliggör frågan om personligt engagemang som drivkraft för att minska 

på matsvinnet. Gunrup har, likt Linnerhag nämnde i den förra intervjun, inga direkta order 

ovanifrån om att minska på svinnet. Målsättningen om att uppnå FNs hållbarhetsmål är 

visserligen något som uppmärksammas i ICA Gruppens hållbarhetspolicy, men som 

Gunrup nämner så är det inte lagstadgat på något sätt. Det är istället det ansvar som han 

benämner som högre syfte, att vara med att rädda världen, som är hans personliga 

drivkraft för att skapa förändring. Eftersom frågan är viktig för honom som företagsledare, 

så ansvarar han för att frågan blir högt prioriterad i det dagliga arbetet i hans företag. Som 

ICA Gruppens policy nämner så anser de att hållbarhet och långsiktig lönsamhet går hand 

i hand. Detta stämmer bra överens med Gunrups vision om att hans butik ska bidra till en 

bättre miljö och samtidigt minska kostnaderna för företaget. Detta är ett bra exempel på 

hur en hållbar medborgare, i form av en företagsledare, genom sitt personliga 

engagemang, har möjlighet att ta ett ansvar och skapa en hållbar verksamhet, och genom 

den bidra till att skapa fler hållbara medborgare. 

 

4.3.5 Kunskap och kunskapsbyggande 

Kunskapsluckorna som Regeringsuppdraget identifierat på konsumentnivå är något som 

Gunrup genom sin butik vill bidra till att fylla igen. Utöver butikens eget ansvar med att 

minska sitt svinn så finns även ett ansvar från butikens håll att ge den kunskap som 

behövs för att kunderna ska kunna göra miljömedvetna val, och därigenom även få 

kunderna att minska sitt svinn. Gunrup tror att de allra flesta kunder idag vill vara 

medvetna i sina köp, men tror samtidigt att det är svårt eftersom ”det är ett sådant brus 

överallt”. Ena dagen handlar det om palmolja, nästa dag är det giftiga ämnen i chips som 

det larmas om. Det är mycket att hålla reda på som konsument, och där anser Gunrup att 

hans butik har ett jättestort ansvar att hjälpa kunderna med att få kunskapen som bidrar till 
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att göra medvetna val. Butiken har som affärsidé och vision att jobba i riktningen mot att 

vara miljömedveten och på så sätt hjälpa kunderna att göra miljömedvetna val. Ansvaret 

ligger i att hjälpa kunderna med tankevinsten. När du som kund kliver in på ICA Kvantum 

Sannegården ska du inte behöva tänka på att göra miljömedvetna val, utan kunderna ska 

veta att butiken tar miljöfrågor på allvar, är ansvarstagande och att du som kund gör ett 

bra val när du kommer dit och handlar. 

 

Gunrup vill alltså att hans butik ska vara en ansvarstagande och kunnig aktör, och på så 

sätt bidra till att kunderna gör miljömedvetna val i sin vardag. Detta sker oavsett om 

kunderna själva har kunskapen om dessa medvetna val eller om de saknar den. Eftersom 

butiken sitter på kunskapen så kan den tillämpas i butiken och på så sätt spridas till 

konsumenterna. Butiken bidrar på så vis till att skapa fler hållbara konsumenter och 

medborgare. Konkreta exempel på hur butiken hjälper kunderna med tankevinsten är 

genom ett medvetet utvalt sortiment, eller snarare ett medvetet bortvalt sortiment. Butiken 

har exempelvis valt bort danskt fläskkött på grund av att de danska grisarna får antibiotika 

i förebyggande syfte, vilket i sin tur leder till stora problem med antibiotikaresistenta 

bakterier. Palmolja är en annan sak som de vill skapa kunskap kring. I butiken finns 

skyltar som informerar om att ”produkten är fri från palmolja”, och det får en direkt 

positiv effekt på försäljningen, menar Gunrup.  

”Det är så många saker, så kunderna vet inte var de ska sätta ner foten. Men danskt 

fläskkött och palmolja är konkreta exempel på där vi kan hjälpa till. Men överlag kan 

butiker göra mycket mer”. 

I ICA Gruppens hållbarhetspolicy står det att ”ett medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt 

samhällsengagemang går hand i hand med en långsiktig lönsamhet”. Det är tydligt att 

Gunrup delar denna uppfattning. Som han nämner ovan tror han att de flesta kunder idag 

vill göra miljömedvetna val. Exemplet med produkter fria från palmolja, där 

informationen om dessa varor påverkar försäljningen positivt, är ett exempel på det.  

Kunskapsluckor som uppmärksammas i Regeringsuppdraget uttrycks även i form av 

bristande kunskap om säkerhetsmärkningar och kvalitetsmärkningar på produkter, vilket 

anses vara en faktor som skapar onödigt matsvinn. Enligt konsumentundersökningar så 

visade sig kunskapen kring att skilja ”bäst-före-märkning” och ”sista förbrukningsdag” 

vara bristande, vilket kan bidra till att omotiverat svinn uppstår. Detta problem nämns 

under kategorin ”svinndrivande formuleringar”.  

 

4.3.6 Lagstiftning  

 

Även inom lagstiftningen är svinndrivande formuleringar ett hinder, där otydligheter kan 

bidra till överflödigt svinn (Livsmedelsverket, 2016). Detta är något som har 

uppmärksammats inom ICA, och i ett pressmeddelande från ICA Gruppen 19 september 

2016 meddelas att ICA under hösten kommer att lansera datummärkningen ”minst hållbar 

till” på fyra av ICAs egna yoghurtsorter (ICA Gruppen, 2016). Det kommuniceras som ett 

sätt att uppmärksamma kunderna på märkningens egentliga betydelse och kan på så sätt 

bidra till att reducera matsvinnet. Eftersom mat som förvaras rätt oftast håller längre än 

bäst före-datum så är ”minst hållbar till” en mer rättvisande formulering. Matsvinnet 

skulle därför kunna minska om kunderna gör en egen bedömning genom att titta, lukta och 

smaka istället för att låta bäst före-datumet avgöra. Detta är något som även Gunrup håller 
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med om, och en faktor han nämner angående bäst-före datum och svinndrivande 

formuleringar är hur det är kopplat till lagstiftningen kring livsmedel. 

”En stor sak är att vi har en otroligt stelbent livsmedelslagstiftning. Ta en sån sak som ost. 

En förpackad grevéost till exempel, som är lagrad i 9 månader - när den sedan packas så 

får den helt plötsligt ett bäst-före datum. En ost, som egentligen blir bättre och bättre ju 

längre den lagras. Där slängs det otroliga mängder, trots att en ost håller hur länge som 

helst. Det är ett av många exempel där man förmodligen kan förlänga datumen på saker 

och minska svinnet radikalt”. 

 

Butikerna kan själva inte påverka datummärkningen på produkter, utan det är ett 

lobbyarbete som måste göras mot Livsmedelsverket. Gunrup utvecklar sin kritik mot 

Livsmedelsverket och kring lagstiftningen. 

”De är nästan autistiska i sin lagstiftning när det gäller bäst-före datum. Det använder 

egentligen samma lagstiftning för alla som hanterar livsmedel. Det är nästan samma krav 

som omfattas i en butik som det är i en tillverkningsindustri och i en restaurang, trots att 

man jobbar på så olika sätt”. 

Ett försök till anpassning av livsmedelslagstiftningen har skett sedan några år tillbaka, där 

handeln tillsammans med Livsmedelsverket har utvecklat en så kallad branschstandard. 

Anpassningen har hjälpt till, men det krävs mer för att påverka och förändra 

kvalitetsmärkningar. Gunrup menar att det inte nödvändigtvis är fel som det ser ut idag, 

men att det samtidigt finns en ängslighet och att det är lättare att säga nej till förändringar 

för att slippa ta ansvar.  

 

Kritiken mot Livsmedelsverkets lagstiftning visar att Gunrup anser att det fortfarande 

finns stor förbättringspotential kring livsmedelslagstiftningen. Även i Regeringsuppdraget 

nämns det att svinndrivande formuleringar i lagar kan bidra till onödigt svinn. Detta 

åskådliggör vissa målkonflikter som uppstår i frågan om att minska matsvinnet. Från 

regeringens håll så finns det en övergripande målsättning att uppnå FNs hållbarhetsmål, 

eftersom Sverige har åtagit sig dessa. Där ingår SDG Target 12.3 om att halvera 

matsvinnet mellan 2015-2030. Samtidigt finns nationella myndighetslagar att ta hänsyn 

till, exempelvis Livsmedelslag (2006:804), som i syfte och tillämpningsområde nämner i 1 

§ att ”Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för 

konsumenternas intressen när det gäller livsmedel” (Regeringskansliet, 2006). 

Livsmedelslagens syfte och högsta prioritet är alltså att säkerställa människans hälsa och 

konsumentens intressen. När 1 § i lagen som behandlar kvalitetsmärkning av livsmedel är 

utformad på det viset så är det förståeligt att lagens syfte inte tar någon vidare hänsyn till 

frågan om att minimera matsvinnet, och att den istället kan kategoriseras som en 

”svinndrivande formulering”. Livsmedelslagens syfte är snarare att, genom en 

försiktighetsprincip, tillämpa kvalitetsmärkningarna på livsmedel för att på så sätt 

säkerställa att människans hälsa och konsumentens intresse inte påverkas negativt av 

livsmedlet i fråga. Gunrup belyser, från sitt perspektiv som ICA-handlare, exempelvis hur 

en ost plötsligt får ett bäst-före-datum, trots att den antagligen håller längre än vad 

märkningen påstår, och hur det är en stor källa till svinn. Livsmedelsverket och 

livsmedelslagen ser istället bäst-före-märkningen från ett perspektiv där den viktigaste 

faktorn är att garantera att produktens kvalitet inte påverkar kundens hälsa eller intresse. 

Därför sätts datumet snarare genom att tillämpa en försiktighetsprincip, där ingen 

konsument ska kunna ställa Livsmedelsverket till svars för en kvalitetsmärkning där 
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livsmedlet inte håller tillräckligt hög kvalitet. Livsmedelslagens syfte blir att säkerställa en 

hundraprocentig kvalitet för livsmedel i Sverige, vilket också är en nödvändig lagstiftning 

att ha. Det skapar dock en målkonflikt när det handlar om att minska matsvinnet, och ett 

slags silo-tänk, där olika lagar representerar var sitt silo, och där lagarna till och med kan 

vara motstridiga i de syften som vill uppnås.  

Livsmedelslagen representerar det silo som är viktigast ur Livsmedelsverkets perspektiv. 

Trots att Livsmedelsverket har varit en av tre myndigheter som skrivit slutrapporten i 

Regeringsuppdraget för minskat matsvinn så finns alltså lagar inom den egna 

myndigheten som i praktiken kan motverka de åtgärder som enligt Regeringsrapporten ska 

minska matsvinnet. 

 

4.3.7 Information och kommunikation 

Informationsspridning och kampanjer i syfte att påverka handelsnormernas inverkan på 

matsvinnet är något som nämns i Regeringsuppdraget. En kampanj som lyfts upp 

handlade om att informera om så kallade ”fula” grönsaker, alltså grönsaker som av någon 

anledning inte följer normen om vad som är estetiskt tilltalande, men som fortfarande är 

av god kvalitet. Det kan handla om att det har uppstått missfärgningar på ytan eller att 

formen är avvikande. Genom kampanjens information så var målet att eliminera felaktiga 

uppfattningar om dessa varors kvalitet. Anledningen till detta är att både handelskedjornas 

och konsumenternas krav på estetiskt tilltalande grönsaker bidrar till ett stort svinn 

(Livsmedelsverket, 2016). 

Information och kommunikation menar Gunrup är ett tillvägagångssätt där hans butik kan 

bidra, exempelvis genom att förändra uppfattningar om ”fula” grönsaker. Sådan 

information kan bidra till att skapa en beteendeförändring i stort när det gäller att minska 

på matsvinnet. Att informera kunder om att använda sina sinnen istället för att blint lita på 

bäst-före märkningen är ett annat viktigt budskap att förmedla. Gunrup tror att just detta är 

en beteendeförändring som är på uppgång och som kan minska svinnet mycket. En annan 

sak är att tänka till när man storhandlar och fundera kring om det verkligen är nödvändigt 

att göra stora bulkinköp av färskvaror. Från butikens håll försöker de få kunderna att 

fundera kring sina bulkinköp, exempelvis genom att ha färre storpack i sortimentet. Om 

ett storpack finns tillgängligt så lockar det till försäljning, men Gunrup menar att han är 

medveten om att konsumenterna i regel inte gör slut på alla varorna, utan att mycket 

slängs i hemmen. Därför har butiken medvetet valt att ha färre storpack, och även göra en 

övervägning när det kommer till så kallade ”multiköp”.  

”Om man nu ändå ska ha multiköp så ska man fundera på vad det är för typ av multiköp 

man har. Det ska vara vettigt också. Ett multiköp på tre stycken 1,5 kilo köttfärspaket 

exempelvis, det är möjligt att det finns några som skulle köpa det, men det bidrar 

förmodligen också till ett stort svinn. Det är ju också kopplat till hur de hushåll ser ut som 

handlar hos oss. Väldigt många av våra kunder är hushåll med få personer, en eller två 

personer framför allt. De är inte intresserade av sådana multiköp så att det är även kopplat 

till det”. 

Nytänkande kring hur butiker väljer att resonera och kommunicera ut sin affärsidé och sitt 

utvalda sortiment, där prisnivån sätts i relation till produkternas miljöhänsyn, är en aspekt 

som Gunrup tror är nödvändig för att skapa en beteendeförändring hos konsumenter. För 

att det ska ske krävs nya trender inom dagligvaruhandeln, där tanken bakom butikernas 
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utvalda sortiment behandlar fler faktorer än att enbart fokusera på varornas pris. Gunrup 

är genom sin butik en aktör som är villig att agera för att vara trendsättande. Om fler 

butiker skulle anammat samma tänk kring storpack är det möjligt att det skulle bidra till 

att hushållens svinn minskar. Dock ser han med kritiska ögon på några av de konkurrenter 

som finns på marknaden och kopplar återigen tillbaka till frågan om verksamheters högre 

syften, och menar att vissa handelskedjors syfte enbart går ut på att vara 

konkurrenskraftiga när det handlar om prisnivån. Om syftet med en handelskedja endast 

handlar om att ha de lägsta priserna blir det problematiskt att exempelvis undvika 

förpackningar med storpack eller att välja bort danskt fläskkött. Gunrup nämner även är 

att han tror att maten idag är alldeles för billig.  

”Uppenbarligen är den för billig eftersom man har råd att slänga 30 procent av det man 

köper hem. Alltså är maten 30 procent för billig. Vissa varor är alldeles för billiga och då 

värdesätter man inte maten. Annars hade man inte haft råd att slänga 30 procent som vi 

gör idag. Men det är väl så vi människor fungerar, att allting ska vara så billigt som 

möjligt. Det känns tröstlöst ibland, tycker jag”.  

Att använda priset som ett styrmedel för att styra kundernas konsumtion är en metod som 

dock kan vara problematiskt. Frågan är vilken butik som vill skylta med höjda priser? För 

en sådan förändring krävs antagligen en oerhört välarbetad och tilltalande paketering, där 

informationen som kommuniceras ut i samband med prishöjningen bör vara väldigt tydlig 

med syftet kring varför prisändringen genomförs. Det är möjligt att vissa kunder skulle 

omfamna en sådan kampanj om den exempelvis tydligt bidrar till ett bättre miljöval, men 

samtidigt skulle antagligen många kunder fortfarande välja de billigare alternativen och 

därför välja bort butiken. Rimligtvis handlar det främst om grupper som redan har en 

ansträngd ekonomisk situation. Som Gunrup nämner så vill kunden oftast att allt ska vara 

så billigt som möjligt, och att det saknas en förståelse kring varför prisnivån skulle behöva 

höjas. Att kommunicera detta på ett konstruktivt sätt som skapar insikt är en stor 

utmaning.   

Informationen om butikens miljöcertifiering är en sak som Gunrup vidrör flera gånger 

under intervjun, då han nämner att butiken är miljöcertifierad genom en Svanenlicens. 

Detta är även något det skyltas med på butikens hemsida. Det är med andra ord ett viktigt 

ställningstagande att kommunicera ut från butikens sida. Svanenlicensen blir ett sätt att 

bevisa att de jobbar för att efterfölja de kriterier som krävs för att få en miljölicenserad 

butik. Genom att kommunicera ut att butiken är Svanenlicenserad så bör en förhoppning 

vara att dra till sig kunder som anser att Svanenlicensen är viktig, vilket kan ge en 

konkurrensfördel gentemot andra icke-licenserade butiker. Det är även ytterligare ett 

exempel på när hållbarhet och långsiktig lönsamhet anses gå hand i hand. Att bli 

licenserad blir också en intern drivkraft för att motverka svinnet, då en del i kriterierna är 

att det finns riktlinjer om hur mycket avfall, kopplat till verksamhetens storlek, som får 

slängas varje år för att ditt företag ska bli Svanelicenserat. En fråga som givetvis bör 

ställas är vilka fler krav som ställs på en Svanenlicenserad butik. Märkningar och 

certifieringar i all ära, men vad innebär de i praktiken? På Svanens hemsida står 

exempelvis följande om kraven på företag som vill vara Svanenlicenserade: 

”Kriterierna för Svanen revideras kontinuerligt. De utvärderas och omarbetas utifrån ny 

kunskap, teknisk utveckling, externa synpunkter och erfarenhet. Kriterierna skickas 

därefter ut på remiss. När kraven skärps får företag med Svanenlicens ansöka om 

omprövning av sin licens. Det betyder att en Svanenlicens inte gäller för evigt. För att 

http://www.svanen.se/Vara-krav/Remisser/
http://www.svanen.se/Vara-krav/Remisser/
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kunna fortsätta vara Svanenmärkt måste företaget visa att det klarar de nya skärpta kraven. 

Genom att kontinuerligt skärpa kraven driver miljömärkningen på omställningen till en 

hållbar produktion” (Svanen, 2018). 

Eftersom Gunrup tar upp Svanenlicensen flera gånger under intervjun, samt att det skyltas 

om den på hemsidan, tyder det på att licensen är en viktig drivkraft för butikens 

hållbarhetsarbete i stort och att Svanens kriterier är något som butiken alltid strävar att 

efterfölja. 
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5. Diskussion 

 

Genom att återknyta till syftet med denna examensuppsats, att undersöka vilka policyer 

som används av olika aktörer för att minska det matsvinnet som uppstår i Sverige, samt att 

undersöka hur olika aktörer tänker och resonerar kring lösningar på 

matsvinnsproblematiken, så har de två intervjuer som genomförts i denna studie resulterat 

en rad iakttagelser. När dessa resultat och iakttagelser sätts i relation till den tidigare 

forskning som finns inom ämnet, samt sätts i relation till det teoretiska ramverk som 

används i denna uppsats, läggs grunden till diskussionen i denna uppsats.  

För att inleda diskussionen med några tankar om vald metod, i relation till syfte och 

frågeställningar, så anser jag att den kvalitativa intervjumetoden gav en bra möjlighet att 

uppfylla studiens syfte. Att vara helt träffsäker i den slutgiltiga formuleringen av syfte och 

frågeställning är ofta svårt, och under skrivprocessen ändrades formuleringarna flera 

gånger. Generellt så anser jag dock att den fastställda formuleringen verkställer den 

ursprungliga tanken som fanns med studien.  

En datainsamling bestående av endast två intervjuer skapar givetvis en viss begränsning i 

form av hur applicerbart resultatet blir i stort. Om fler aktörer hade intervjuats så hade 

resultatet förmodligen blivit mer nyanserat. Två aktörer inom samma bransch hade 

exempelvis kunnat ha vitt skilda åsikter om samma fråga. Tidsbegränsningen avgjorde 

dock antalet genomförda intervjuer i denna studie.  

Om tidsbegränsningen hade varit annorlunda skulle även en genomarbetad kvantitativ 

enkätundersökning kunnat vara en lämplig metod. En sådan studie hade troligtvis givit en 

mer övergripande bild av aktörers syn på matsvinnsproblematiken. Tidsbegränsningen och 

intresset kring att istället försöka undersöka två stycken aktörer på ett djupare plan gjorde 

dock att valet föll på den kvalitativa intervjumetoden. En annan faktor som hade kunnat 

påverka resultatet är om respondenterna hade anonymiserats. Svaren från intervjuerna 

uppfattades visserligen som ärliga, men möjligheten att exempelvis ytterligare kritisera 

andra myndigheter eller aktörer som jobbar med matsvinnsfrågan hade kunnat bli 

annorlunda om respondenterna varit helt anonymiserade. 

 

I stora drag så agerar båda aktörerna som undersökts i denna studie, storköken i Göteborgs 

stad och dagligvaruhandeln i form ICA Kvantum Sannegården i Göteborg, genom ett 

välplanerat och genomtänkt strategiskt arbete för att motverka det matsvinn som 

ofrånkomligen uppstår i deras respektive dagliga verksamheter. Detta tyder på att det finns 

en stor förståelse kring problematiken med matsvinn i stort, och även en förståelse kring 

att båda aktörerna kan göra skillnad genom det arbetssätt de väljer att använda i sina 

respektive verksamheter. Ett visst svinn kommer alltid att uppstå för aktörer som arbetar 

med livsmedel, men frågan är vilken policy och vilka strategier som är bäst lämpade för 

att minimera svinnet?  

 

Båda aktörernas arbetssätt är anpassade och styrda av konkreta policyer. 

Göteborgsmodellen för minskat matsvinn är ett bra exempel där ett konkret hjälpmedel i 

form av en punktlista med instruktioner kan bidra till att förändra de rutiner som finns i 

storkökens dagliga arbete. Samverkansgruppen mot minskat matavfall (SaMMa) 
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efterfrågade i Regeringsuppdraget konkreta hjälpmedel som underlättar det dagliga 

rutinmässiga arbetet och Göteborgsmodellen är ett konkret exempel på ett sådant 

hjälpmedel. Sedan svinnet började mätas och jämföras över tid har en kraftig minskning 

skett. Det är ett tydligt bevis på att kvantifieringen av svinnet har lett till en positiv 

förändring, och att policyn visat sig vara effektiv i att motverka matsvinnet i storköken. 

Det tyder på att det finns en samsyn mellan policyn från regeringshåll och hur man arbetar 

i vardagen med skolmatsbespisningen i Göteborg. Policyn har i det här fallet förankrat sig 

väl i det praktiska arbete som sker i Göteborg stads storkök, och dessutom med tydlig 

positiv effekt för minskat matsvinn. Genom en strukturerad och välplanerad process, där 

samverkan mellan enhetschefer och medarbetare varit en nödvändig förutsättning, har ett 

konkret, enkelt och effektfullt hjälpmedel skapats. Även inom ICA sker det 

svinnreducerande arbetet enligt en tydlig metodik. Uppföljning av hur mycket svinn som 

skapas i butiken sker i möten på daglig basis, där stora delar av personalstyrkan 

medverkar. Siffrorna analyseras och åtgärder för hur personalen ska undvika svinnet i 

framtiden diskuteras tillsammans. 

 

För att knyta an till tidigare forskning inom ämnet så överensstämmer båda aktörernas 

policyer tydligt med vad Thyberg och Tonjes beskriver som en absolut nödvändighet för 

hur en fungerande policy för minskat matsvinn ska vara utformad, nämligen att svinnet 

kvantifieras. Steg ett i Göteborgsmodellens nio steg handlar om att mäta svinnet och ha en 

uppföljning av mätningen, och även på ICA så sker mätning och uppföljning på daglig 

basis. Aktörernas policyer är alltså utformade enligt hur Thyberg och Tonjes forskning 

beskriver att en fungerande policy ska se ut. Slutsatsen som kan dras av det är att 

kvantifieringen av svinnet har varit en bidragande orsak till minskningen av matsvinn i 

Göteborg stads storkök, och att det är en fortsatt nödvändig aspekt i det svinnreducerande 

arbetet inom ICA.  

En kvantifiering av svinnet skapar tydliga siffror, svart på vitt, som verksamheten sedan 

kan förhålla sig till. Om svinnet inte hade mätts och följts upp så hade dagar där det 

uppstår en stor mängd matsvinn kunnat gå omärkt förbi. Via daglig uppföljning 

uppmärksammas det direkt om siffrorna sticker ut en dag, och då kan en utredning direkt 

påbörjas kring vad som gick fel just den dagen. Kvantifieringen ger en möjlighet att 

jämföra svinnet över tid, och på så vis även dra slutsatser kring om de åtgärder som vidtas 

för att minska svinnet är effektiva eller inte. Mätning är även behjälplig för att skapa 

konkreta målsättningar att jobba mot, exempelvis att en verksamhet ”inom datum X ska 

ha minskat svinnet med X antal kilo”.  

 

Eftersom en konkret målsättning med att minska matsvinnet redan har uttryckts i FNs 

hållbarhetsmål och SDG Target 12.3 - att halvera matsvinnet mellan år 2015-2030 – ett 

mål som Sverige har åtagit sig, och att både tidigare forskning och denna studie 

uppmärksammar att kvantifiering är en nödvändig och effektiv metod, så bör alla 

verksamheter som jobbar för att minska matsvinnet använda sig av mätning och 

uppföljning. För aktörer som inte redan mäter sitt svinn på daglig basis så bör det vara av 

yttersta intresse att snarast börja kvantifiera det svinn som uppstår. För att Target 12.3 ska 

uppnås så bör därför den svenska regeringen fortsatt uppmuntra, och enligt min mening 

ytterligare understryka vikten av mätning och uppföljning som metod för de aktörer som 

dagligen arbetar med att minska matsvinnet. Det kanske till och med är rimligt att införa 

lagkrav på att mängden svinn ska redovisas för att ännu tydligare klarlägga detta faktum? 
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Förutom att mätning och uppföljning av svinnet skapar konkreta siffror så kan det även 

skapa en psykologisk effekt för den som slänger. När svinnet blir till en faktisk siffra kan 

det bidra till att skapa en större förståelse av vidden av den mängd mat som faktiskt slängs 

dagligen, och förhoppningsvis även bidra till att en känslomässig reaktion uppstår bland 

medarbetarna. Som Thyberg och Tonjes nämner under den nyckelaspekt de benämner 

som ’Values/Värderingar’, så kan perceptionen som driver beteendet hos människor 

påverkas genom att belysa de negativa effekter som beteendet har, i detta fall skapandet av 

matsvinn. När människan blir informerad om dessa negativa effekter, och problemets 

omfattning, bör det frambringa skuldkänslor hos den som slänger mat. Förhoppningen är 

att det leder till en förändrad perception och en beteendeförändring kring hur mycket mat 

man slänger.  

 

Enligt resultatet av intervjun med Linnerhag skulle Thyberg och Tonjes aspekt om 

värderingar, där åskådliggörandet av negativa effekter kan skapa en förändrad perception, 

i detta fall även kunna omfatta åskådliggörandet av positiva effekter som en 

perceptionsförändrande faktor. En del i utbildningen kring Göteborgsmodellen bestod av 

att belysa de negativa effekter som matsvinn har, och därigenom skapa en drivkraft till 

förändring. Men förutom att belysa de negativa effekterna, så kan en beteendeförändring 

och en drivkraft även skapas genom att belysa de positiva resultat som 

beteendeförändringen har fört med sig. Linnerhag talar om kraften hon upplevde under 

uppföljningsarbetet, där medarbetarna fick dela med sig av sina erfarenheter. Hon nämner 

den positiva effekt hon uppfattade att medarbetarna kände när de, som hon själv uttrycker 

det, ”ja, vi gör detta tillsammans”. Linnerhag nämner styrkan hon upplever hos sina 

medarbetare när känslan av att vara en del i ett större sammanhang skapas, och där deras 

gemensamma arbete leder till en känsla av gemenskap. Detta är något hon belyste under 

intervjun, att drivkraften för att göra skillnad kan skapas genom att nå ut till människor på 

ett känslomässigt plan. Dessa psykologiska effekter kan uppfattas som otydliga och 

kanske rent av ovetenskapliga, men styrkan i dem bör inte underskattas, framför allt när 

det handlar om att motivera medarbetare att förändra ett rutinmässigt beteende. En tydlig 

metafor som ligger nära till hands är den om moroten och piskan, där både den positiva 

feedbacken (moroten) och de negativa effekterna (piskan) kan bidra till att skapa en 

perceptions- och beteendeförändring.  

 

Göteborgsmodellen började användas först under 2016 trots att Linnerhag, genom sin 

erfarenhet av att jobba i storkök, identifierade behovet av åtgärder för att reducera 

matsvinnet i hennes kök redan för tolv år sedan. I början fanns inget uttryckt behov, utan 

det skapades genom att en engagerad och driven personal uppmärksammade problemet 

och agerade därefter. Det belyser betydelsen av personligt engagemang och inre drivkraft 

för att skapa förändring inom en verksamhet. Gunrup benämner att det högre syftet med 

hans verksamhet aldrig kan vara att enbart tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att 

hans drivkraft istället är att vara med och rädda världen. Sättet som han utformar sin butik 

på är hans personliga bidrag för att uppnå detta syfte. För att anknyta dessa inre 

drivkrafter till det teorin om den hållbara medborgaren, så är en gemensam aspekt som 

kan iakttas hos både Linnerhag och Gunrup att de båda, här i sina yrkesroller och i form 

av en enhetschef och en ICA-handlare, tydligt agerar utöver det grundläggande 

medborgarskapet som benämns som ’duty citizenship’. Båda är ledare och ansvarstagande 
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inom sina respektive verksamheter, och båda drivs av att göra sina verksamheter mer 

hållbara. När Linnerhag exempelvis upptäckte att åtgärder behövde vidtas för att minska 

på svinnet i hennes dagliga arbete, så representerar hon dimensionen av det hållbara 

medborgarskap som Micheletti och Stolle benämner som ’information-seeking and 

proactive citizenship’. Genom de erfarenheter som Linnerhag anskaffat sig, och de 

problem som hon identifierat i sitt dagliga arbete, har en medvetenhet om ett problem 

uppstått. Hon hade med enkelhet kunna fortsätta arbeta rutinmässigt, utan att agera, men i 

egenskap av en ’informationssökande och proaktiv medborgare’ så agerar hon genom att 

börja mäta svinnet och arbeta med uppföljningar. Detta var startskottet till något som i 

slutändan resulterade i Göteborgsmodellen för minskat matsvinn. Likaså Gunrup agerar 

proaktivt, exempelvis genom att medvetet bojkotta ett sortiment med vissa typer av varor 

som han vet bidrar till ett ökat svinn. Utifrån en medvetenhet av ett problem så agerar 

båda två för att bidra till en mer hållbar utveckling inom sina verksamheter. 

 

Båda uttrycker även åsikter som kan kopplas till dimensionen av det hållbara 

medborgarskapet som benämns som ’solidary citizenship’, det solidariskt ansvarstagande 

medborgarskapet. Gunrup samarbetar exempelvis med företaget Allwin. Företagets tjänst 

är en kostnad för Gunrups butik, men som en solidariskt ansvarstagande medborgare anser 

han att det är av större nytta att överflödet från hans butik delas ut till behövande 

människor, vars livssituationer inte är lika tursamma som hans egen, istället för att det 

slängs. När Linnerhag talar om ansvarsfördelningen kring att minska matsvinnet nämner 

hon att vi alla bär ett ansvar. Göteborgsmodellen är en del av hennes bidrag i det hon 

benämner som ett större samhällsansvar. Genom att påverka pedagoger kan hon 

förhoppningsvis även motivera dem till livsstilsförändringar som bidrar till ett ökat globalt 

mänskligt välmående, och till ett ökat välmående för vår planet. Både Linnerhag och 

Gunrup kan beskrivas som eldsjälar, och exemplifierar medborgare som tar hänsyn till de 

vidgade dimensioner av medborgarskap som Micheletti och Stolle beskriver. Istället för 

att enbart agera efter de skyldigheter som medföljer ett ordinärt medborgarskap, så 

exemplifierar de båda den mer moderna och hållbara medborgaren, och medborgaren vars 

drivkrafter smittar av sig på hur de bedriver det dagliga arbetet i sina respektive 

verksamheter. Sättet de ser på problematiken kring matsvinn, och något som framgår i de 

intervjuer som genomförts, är en känslan av att de båda drivs att ett högre syfte, där 

hållbar utveckling är en högt prioriterad fråga. Den hållbara medborgaren blir då även den 

hållbara företagsledaren och enhetschefen, och den utvidgade formen av hållbarhetstänk 

kan spridas ut i deras respektive organisationer. På så sätt kan de inspirera sin personal, 

sina gäster och sina kunder och därigenom skapa fler hållbara medborgare.  

 

Bortom de möjligheter som finns för att reducera matsvinnet, som Linnerag och Gunrup 

skapar genom att agera som hållbara chefer, så stöter de även på en rad hinder. Ett 

påtagligt hinder som denna studie åskådliggör, och som inte påtalats i den tidigare 

forskningen kring policy om matsvinn, är de hinder i form av målkonflikter som skapas 

genom diverse lagstiftning kring livsmedel. Gunrup benämner livsmedelslagstiftningen 

som nästintill autistisk i sin utformning. I sin kritik mot lagstiftningen visar han en insikt 

om att möjligheten till att bedriva svinnreducerande arbete i butik försvåras av den 

lagstiftning vars syfte är att säkerställa konsumenternas intressen gällande livsmedel. 

Målkonflikten i detta fall hamnar alltså mellan att säkerställa hälsan hos konsumenten och 

det uttryckta mål som finns att halvera mängden matsvinn mellan år 2015-2030. Att 
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mänsklig hälsa är högst prioriterat är visserligen en rimlig bedömning, men frågan är om 

livsmedelslagen skulle kunna utformas annorlunda för att undvika skapandet av 

svinndrivande formuleringar? Gunrup menar att en stor mängd svinn skapas på grund av 

hur lagstiftningen är utformad idag, och att ett annat tänk kring exempelvis 

kvalitetsmärkningar skulle kunna minska svinnet radikalt. Målkonflikten som uppstår, och 

frågor som kan ställas, är om kvalitetsmärkningarna kan förmildras utan att äventyra 

konsumentens hälsa och intressen? Skulle Livsmedelsverket exempelvis kunna 

lagstadga att information ska adderas på de typer av livsmedel, som vid förvaring i rätt 

temperatur, antagligen håller längre än vad bäst-före-datumet påvisar? Då hade 

kvalitetsmärkningen snarare varit en riktlinje än en absolut uppmaning. Ska information 

adderas som hänvisar konsumenten om att i största mån använda sina sinnen för att avgöra 

om varan är av ätbar kvalitet? Sådan information finns exempelvis på vissa mjölkpaket 

idag, men kanske borde utökas till att användas på ännu fler produkter för att ytterligare 

informera konsumenter. Lagstiftning kring säkerställd hälsa och reducerat matsvinn bör 

kunna samexistera i större grad. Om målkonflikten på sikt kan redas ut, kan reducerat 

svinn i längden även påverkar mänsklig hälsa på ett positivt sätt. Mindre matsvinn leder 

till mindre påfrestningar på naturmiljön, och reducerade utsläpp i form av växthusgaser 

och bekämpningsmedel kan då i större grad undvikas att påverka de naturresurser som 

våra livsmedel produceras av. 

 

Samverkan längsmed hela livsmedelskedjan är en enligt Regeringsuppdraget en 

förutsättning för att reducera matsvinnet, men utifrån de målkonflikter som uppstår så 

belyses faktumet att samverkan även behöver stärkas mellan policyskapare från regering, 

myndigheter och aktörer inom livsmedelsbranschen. Trots att Livsmedelsverket är en av 

aktörerna som skrivit Regeringsuppdraget för minskat matsvinn så hamnar myndighetens 

egen lagstiftning delvis i en målkonflikt med den slutrapport de själva varit med och 

producerat. Det tyder på att policyskapare och myndigheter även bör rannsaka sin egen 

verksamhet, kanske främst kring hur de formulerar sig i lagbindande texter, för att på så 

sätt underlätta arbetet för att reducera matsvinnet och skapa bättre möjligheter till att 

uppnå det nationella och internationella mål om som Sverige har åtagit sig.  

 

 

 

6. Slutsatser 

 

Det finns på många sätt en samsyn mellan regeringens policy för minskat matsvinn och 

det praktiska svinnreducerande arbetet bland aktörer. Dock så upplever aktörerna att det 

även finns hinder i form av målkonflikter, där vissa lagar som behandlar livsmedel 

upplevs som motstridiga i sina syften. Svinndrivande formuleringar i lagtexter bidrar till 

onödigt matsvinn, och detta bör policyskapare noga granska för att underlätta det 

svinnreducerande arbetet. 

 

Mätning och uppföljning av matsvinn är något som både denna studie och tidigare 

forskning inom ämnet belyser betydelsen av. Finns det konkreta siffror att jobba efter så 

underlättas uppföljningsarbetet, och kan tydligt svara på om de åtgärder som vidtagits är 

effektiva eller inte. En kvantifiering av svinnet är därför en absolut nödvändig strategi och 

förutsättning för att reducera matsvinnet. För aktörer som jobbar med att motverka 
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matsvinn bör det vara av yttersta intresse att på daglig basis kvantifiera det svinn som 

uppstår. 

 

För att reducera matsvinnet behövs fler medborgare som anammar den vidgade 

dimensionen av medborgarskap som Michelotti och Stolle benämner som sustainable 

citizenship. Att utöka ansvarsrollen i medborgarskapet, genom att ta större hänsyn till 

frågor om hållbarhet, är ett sätt att reducera matsvinnet. Om företagsledare och chefer som 

arbetar med livsmedel anammar ett sådant vidgat medborgarskap, kan kunskapen spridas 

inom organisationer och bidra till en bättre hållbar utveckling och reducerat matsvinn.   

 

För att skapa fler hållbara medborgare är en lämplig strategi att information ges ut i 

skolan, för att på så sätt skapa en kunskap på individnivå redan i tidig ålder. Strategin som 

bör användas för att kunskapen ska ta fäste är att med fördel nå ut till individerna på ett 

känslomässigt plan. Förhoppningen med en sådan strategi är att fler individer får upp 

intresse för att bli hållbara medborgare, genom en egen inre drivkraft, och på så vis bidrar 

till reducerat matsvinn.   
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide  

 

Göteborgsmodellen för minskat matsvinn 

 

Jag kommer att intervjua Christina Linnerhag, enhetschef för Måltid Göteborg och 

projektledare för Göteborgsmodellen för minskat matsvinn. 

 

Jag tänkte inleda samtalet med att berätta lite kort om mitt uppsatsämne, varför jag har valt att 

fokusera på GBG-modellen osv., för att få igång samtalet. Följdfrågor som kan läggas till på 

varje fråga, exempelvis ”Varför?” och ”Utveckla hur du tänker där”, har jag inte skrivit med 

men är något som jag kommer ha i åtanke.  

 

Fråga: 

* Hur gick det till när arbetet med Göteborgsmodellen för minskat matsvinn påbörjades? 

Följdfrågor: 

* Varifrån kom behovet av ett verktyg mot matsvinn? Vem uttryckte det behovet? 

* Vem/vilka var initiativtagare till projektet/verktyget? 

Fråga: 

* Hur arbetar ni med att sprida kunskap till era medarbetare om matsvinn och effekterna som 

matsvinn har på miljön? 

Följdfrågor: 

* Vilken kunskap har era medarbetare om matsvinn? 

* Anser du att de har tillräcklig kunskap? 

 

Fråga:  

* I verktyget kan man läsa att det har skapats på uppdrag av samordningsgrupp Måltid 

Göteborg och att ni bland annat har anordnat workshops med kökspersonal från olika 

stadsdelar. Hur viktigt har samverkan och input från olika håll varit i skapandet av verktyget? 

 

Följdfrågor: 

* Vilka positiva effekter har samverkan i ert arbete? 

* Hur viktigt är samverkan i det dagliga arbetet med verktyget? 

* Hur har kökspersonalen synpunkter påverkat verktyget? 

* Hur sker uppföljning med personal som använder verktyget? 

 

Fråga:  

* I ditt mail till mig skrev du att Göteborgsmodellen just nu är i steg 1, där det handlar om att 

minska matsvinnet i storköken, alltså kökssvinnet och serveringssvinnet. Steg 2 som 

behandlar tallrikssvinn påbörjas i år.  

Vilka lärdomar har ni tagit med er från steg 1 som ni drar nytta av i arbetet med steg 2?  
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Följdfrågor: 

* Vad har funkat bra respektive mindre bra? 

* Vilka svårigheter ser du med att minska tallrikssvinnet i jämförelse med köks- och 

serveringssvinnet? 

Fråga:  

* Hur tycker du att ansvarsfördelningen i att minska matsvinnet ser ut? Vem anser du har det 

största ansvaret för att minska svinnet?  

Följdfrågor:  

* Vilket ansvar har kökspersonalen i jämförelse med matgästerna? 

* Vilket ansvar har kökspersonalen för att minska på tallrikssvinnet? 

Fråga: 

* Vilket ansvar anser du kan läggas på matgästerna? 

Följdfrågor: 

* Vilken information får matgästerna om matsvinnet? 

 

Fråga:  

* Ser du något hinder med att få skolungdomar att slänga mindre mat? 

Följdfrågor:  

* Upplever du att skolungdomar har kunskap om matsvinn och den miljöpåverkan som 

matsvinn har?  

* Hur vill ni informera skolungdomar om problematiken kring matsvinn?  

  

Fråga: 

* Vilket är det viktigaste motivet till att minska matsvinnet enligt dig? 

Följdfrågor:  

* Varför?  

Fråga:  

* I verktyget kan man läsa att ni trycker på ord som ”tillsammans ska vi minska matsvinnet” 

och ”vi måste göra en gemensam kraftsamling”. Varför är detta ett viktigt budskap att 

förmedla? 

Följdfråga: 

* Vad menas med en gemensam krafthandling? 

Fråga:  

* Hur kan ni bidra med att få till en beteendeförändring när det handlar om folks, i detta fall 

kökspersonal och matgäster, inställning till att slänga mat?  

Fråga:  

* Anser du att ni har lyckats med ert mål med att göra stadens kök till ett föredöme i arbetet 

mot matsvinn? 

Följdfrågor:  

* Om ja: På vilket sätt? 

* Om nej: Vad saknas för att bli det?  

Fråga:  

* Känner du till regeringsuppdraget för minskat matsvinn? 
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Följdfrågor: 

* Om ja: Hämtades någon inspiration från regeringsuppdraget till skapandet av ert verktyg? 

På vilket sätt? 

* Om nej: Så ert verktyg har ingenting med regeringsuppdraget att göra?   

 

ICA Kvantum Sannegården 

 

Jag kommer att intervjua ICA-handlare Andreas Gunrup på ICA Kvantum Sannegården i 

Göteborg. På Kvantum Sannegårdens hemsida uppmärksammas det att butiken är en 

Svanenmärkt butik och att det finns tillgång till laddplatser för elbilar på parkeringen. Jag vill 

undersöka hur det dagliga arbetet för att minska matsvinnet i butiken ser ut.  

Även här tänker jag börja intervjun med att informera lite kort om mitt uppsatsämne, varför 

jag har valt att fokusera på dagligvaruhandeln osv. 

 

Fråga:  

* Hur arbetar ni i ert dagliga arbete för att minska på matsvinnet i er butik? 

Följdfrågor:  

* Har ni några verktyg som ni använder i ert dagliga arbete för att minska på matsvinnet? 

* Hur väl anser du att de fungerar? Ser ni någon skillnad i mängden svinn före/efter ni började 

använda verktygen? 

Fråga:  

* Hur har ni utvecklat ert arbete mot matsvinnet sedan butiken öppnade 2010? 

Fråga:  

* Känner du till regeringsuppdraget för minskat matsvinn? 

Följdfrågor: 

* Om ja: Har ni på något sätt inspirerats av regeringens uttryckta policy för att minska på 

matsvinnet? På vilket sätt? 

* Om nej: Så er policy har ingenting med regeringens policy att göra?   

Fråga: 

* Angående policy 

I ICA Gruppens hållbarhetspolicy går det att läsa att varje chef är ansvarig för att 

kommunicera ICAs hållbarhetspolicy till sina medarbetare. Hur sker det i praktiken i er butik?  

Följdfrågor:  

* Utbildar ni på något sätt era medarbetare angående matsvinn och hållbarhetspolicy? 

 

Fråga:  

* Vad anser du om ICA Gruppens hållbarhetspolicy? 

Följdfrågor: 

* Ser du några brister? 

* Är det något som du skulle vilja lägga till eller förändra i policyn?  

Fråga: 

* Arbetar ni med samverkan med andra butiker i frågor om matsvinn? 
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Följdfrågor: 

* Om ja: Vad har ni att vinna på det? Hur tycker du att det fungerar? 

* Om nej: Varför gör ni inte det?  

 

Fråga:  

* Hur ser du på er roll som butik när det gäller att ansvara för problematiken kring matsvinn? 

Följdfrågor: 

*  

Fråga:  

* Hur tycker du att ansvarsfördelningen i att minska matsvinnet ser ut? Vem anser du har det 

största ansvaret för att minska svinnet?  

Följdfrågor:  

* Vilket ansvar har medarbetare i jämförelse med kunder? 

 

Fråga:  

* Hur arbetar ni med att informera era medarbetare om effekterna av matsvinn?  

  

Fråga:  

* Vilket ansvar anser du att ni som butik har att informera kunderna om problematiken kring 

matsvinn? 

Fråga: 

* Vilket ansvar anser du kan läggas på kunderna? 

Följdfrågor: 

* Arbetar ni på något sätt genom att informera era kunder om problemen med matsvinn?  

* Vilken information får kunderna om matsvinn? 

Fråga:  

* Regeringen uttrycker att en minskning av matsvinn är ett steg i riktning mot en cirkulär 

ekonomi. Har ni någon tanke med att minskat matsvinn ska leda till en cirkulär ekonomi? 

Fråga: 

* Vilket är det viktigaste motivet till att minska matsvinnet enligt dig? 

Följdfrågor:  

* Varför?  

Fråga:  

* Hur kan ni bidra med att få till en beteendeförändring när det handlar om folks inställning 

till att slänga mat?  

Följdfrågor:  

* Arbetar ni aktivt med det i er butik?  
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