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Förord 
Först vill jag tacka min handledare Hilde Ibsen för alla tips och råd under arbetets gång. 

Sedan vill jag också rikta ett tack till Pernilla Åberg som gav mig värdefull vägledning i 

förberedelserna med attitydundersökningen. Sist men inte minst ett stort tack till alla personer 

i Karlstad som tog sig tid att svara på enkäten. 



  

Sammanfattning 

Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där människors nuvarande konsumtionsmönster inte 

är hållbara. Det krävs att varje individ tar hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och 

sociala aspekter, om en hållbar konsumtion ska bli verklighet. För att förstå sig på hushållens 

konsumtionsvanor är det bästa sättet att fokusera på individernas beteende.  

 

Både livsmedelskonsumtionen och avfallssektorn är områden som ger upphov till stor 

miljöpåverkan. Forskare har nyligen kommit fram till att det är matspillet som är den stora 

miljöboven, inte livsmedelsförpackningarna. Tidigare studier visar att en stor andel av den 

mat som hushållen köper hem slängs. Detta är slöseri med jordens resurser, eftersom det går 

åt stora mängder energi till att producera mat.  

 

Syftet med uppsatsen är att belysa det ohållbara i att hushållen slänger mat. Detta genom att 

undersöka varför människor slänger mat och hur deras beteende hänger ihop med deras 

kunskap kring datummärkning av livsmedel. För att få svar på detta genomfördes en 

attitydundersökning i form av att en enkät delades ut till 50 invånare i Karlstad. Utifrån 

enkätresultaten går det att dra slutsatsen att invånarna i Karlstad är ganska typiska individer, 

då flera svar i enkäten överensstämde med teorier och tidigare forskning.  

 

Den främsta orsaken till varför invånarna slänger mat är att de är dåliga på att planera sina 

matinköp. Karlstadborna får ”dåligt samvete” när de slänger mat och kommentarer pekar mot 

att de tycker att det kastas för mycket mat. Ytterligare en slutsats är att ett dåligt samvete hos 

individen inte behöver betyda att denne låter bli att slänga mat eller testar om produkten går 

att använda. Det visar att invånarnas attityd och beteende inte alltid hänger ihop. 

 



  

Abstract 

Today we live in a consumer society where people’s current consumer habits are 

unsustainable. All individuals have to take economical, environmental and social factors into 

consideration, if a sustainable consumption will come true. The best way to try to understand 

the households’ consumer habits are to focus upon the behavior of the individual person. 

 

Both the food consumption and the waste field have a large environmental impact. Recently, 

scholars have found that it is the waste of food which is the main environmental problem, not 

the food packing. Previous studies have shown that households throw away a remarkable part 

of the food they buy. Since it costs a lot of energy to produce food, this habit means wasting 

of the earth’s resources.  

 

The purpose of the thesis is to illustrate that the households act in an unsustainable way, when 

they throw the food away. The answers to what kind of attitude people have towards the waste 

of food and how their behavior coheres with their knowledge about the open-dating of 

provisions was also searched for. The method questionnaire was used and 50 inhabitants from 

Karlstad participated in the survey. 

 

The results lead to the conclusion that the inhabitants in Karlstad are fairly typical persons, 

because several of their answers from the questionnaire correspond with theories and previous 

research. The principal reason why people throw away food is bad planning of food purchase. 

The inhabitants have “bad conscience” when they waste food and they also think that too 

much food is thrown away. Though, “bad conscience” does not mean that the person actually 

stops throwing food away or tries to find out if the product can be used. These conclusions 

show that the inhabitants’ attitude and behavior do not always hang together.   
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1. Introduktion 

 

”�ågon har sagt att den fattiga delen av världen har ’problem med mat’ medan vi 

ser ’maten som ett problem’. I medieflödet möter vi dagligen mängder av fakta och 

underlag som bekräftar det senare: miljöskador till följd av de sätt som mycket av 

vår mat produceras på.”
1 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som lanserades 1987 och det bygger på tre grundpelare: 

ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Utvecklingen anses hållbar om den ”möter 

dagens behov utan att kompromissa om möjligheterna för framtida generationer att möta sina 

behov”.2 

 

Det är viktigt att förstå konsumtionsmönstrens betydelse för att på så sätt förstå hur 

konsumenter kan hjälpa eller stjälpa arbetet för en hållbar utveckling. Hållbar konsumtion är 

idag ett mycket aktuellt område, då konsumtionen är på stadig uppgång.3 Begreppet hållbar 

konsumtion dök för första gången upp i Agenda 21-dokumentet, som skrevs efter FN:s 

världskonferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992.4 Kapitel fyra i Agenda 21 tar 

upp idéer kring att det krävs ändrade produktions- och konsumtionsmönster för att en hållbar 

utveckling ska bli verklighet.5  Om högre levnadsstandard ska kunna kombineras med minskat 

uttag av naturresurser krävs det en förändring av människors livsstil. Tio år senare, närmare 

bestämt 2002, hölls ytterligare en konferens på samma tema i Johannesburg, vilket återinförde 

hållbarhetsbegreppet i rampljuset.6 Där räknades en förändring av konsumtions- och 

produktionsmönstren som ett av tre mycket viktiga områden för att nå en hållbar utveckling.7 

Det hela handlar om att varje individ börjar reflektera över sin egen konsumtion, som senare 

                                                           
1 Edman, Stefan & Thunberg, Bo. Matsmart – på spaning efter nya goda mattrender. Örebro: Gullers förlag, 
2008. 10,12. 
2 The World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford: Oxford University 
Press, 1987, 43 
3 Rapport 5492. Köpbeteende, livsstil och varumärken, En forskningsöversikt över hållbar konsumtion med fokus 

på dagligvaror. Naturvårdsverket. Juni 2005, 11 
4 EEA, European Environmental Agency, 2005. Household consumption and the environment 
EEA Report no. 11/2005. EEA, Köpenhamn, 12 
5 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter4.htm  
6 EEA, 12 
7Jackson, Tim and Laurie Michaelis, Policies for Sustainable Consumption. Sustainable Development 
Commission. May 2003, 13 



 

2 

 

kan generera en medveten förändring av det egna beteendet.8 Det betonades under båda 

konferenserna att det var de industrialiserade länderna som skulle ta täten i arbetet med att 

främja en hållbar utveckling.9  

 

Hushållen utgör en viktig del i produktions- och konsumtionsleden. De slutgiltiga besluten 

om vad som ska konsumeras gör alltid individen. Besluten påverkar miljön både direkt och 

indirekt och ger upphov till olika typer av miljöproblem som klimatförändringar, förorening 

av luft och vatten och bidrar till att sopberget växer.10 Aldrig tidigare har det slängts så 

mycket sopor som idag och mängden sopor fortsätter att växa explosionsartat.11 År 2050 

beräknas sopmängden i Sverige vara tre gånger så stor som dagens, vilket innebär att 

svensken då kommer generera 1,5 ton sopor per år.12 

 

Livsmedelskonsumtionen och avfallssektorn ger tillsammans med några ytterligare faktorer 

upphov till störst miljöpåverkan. Livsmedelskonsumtionen är i jämförelse med andra typer av 

konsumtionsaktiviteter en stor miljöbov, särskilt när det gäller de indirekta effekterna alltså 

det som sker vid produktion, processande och transport av maten.13 Med hjälp av 

livscykelanalysberäkningar har det konstaterats att ungefär en tredjedel av hushållens totala 

miljöpåverkan kan härledas till konsumtionen av mat och dryck.14 År 2000 konsumerade varje 

EU-medborgare 770 kg mat. Matpriserna i Europa har ökat i långsammare takt än 

medborgarnas inkomst och på vissa håll har även priserna på livsmedel sjunkit.15 På 1960-

talet hade en ordinär mataffär ca 2000 produkter. Det kan jämföras med dagens supermarket 

som har ett sortiment på ca 15 000 varor.16  

 

Om det ska gå att förstå sig på hushållens konsumtionsvanor är det bästa sättet att fokusera på 

individernas beteende och söka svar på frågor som varför människor konsumerar och vilka 

som är de bakomliggande drivkrafterna till konsumtionen.17 Beteendeförändringar hos 

konsumenterna är det mest kostnadseffektiva sättet att förhindra uppkomsten av föroreningar, 

                                                           
8 Jackson and Michaelis, 17 
9 EEA,12 
10 Ibid., 13 
11 Hagberg, Mattias. Skräp. Falun: Bokförlaget Atlas, 2008, 22 
12 Ibid., 32 
13 EEA, 14 
14 Ibid., 24 
15 Ibid., 22 
16 Ibid., 25 
17 Ibid., 17 
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istället för att försöka rena och sanera när skadan redan är skedd.18 Den enskilde konsumenten 

kan genom att ändra sin livsmedelskonsumtion medverka till minskad miljöpåverkan.19  

 

När det gäller maten och dess påverkan på miljön har forskningens fokus de senaste 20 åren 

varit på hur förpackningarna kan optimeras på bästa sätt, för att på så sätt reducera 

miljöpåverkan.20 Framsteg har åstadkommits då förpackningarna har blivit lättare, mer 

miljövänliga och tar mindre plats idag än tidigare.21 Forskare har nu kommit fram till att det är 

matspillet som är den stora miljöboven och inte förpackningarna. Maten står för ca 90 % av 

miljöpåverkan medan förpackningarna endast utgör omkring 10 %.22 På Karlstads universitet 

har forskare gjort ett räkneexempel och kommit fram till att om 5 % av all ost i EU sparas in 

motsvarar det fyra miljoner ton koldioxid. När det gäller ostförpackningarna sparas bara arton 

tusen ton koldioxid in med samma procentsats.23 I Skandinavien har det börjat 

uppmärksammas att en stor mängd mat slängs varje år. Med tanke på att matproduktionen i 

Europa står för 22 % av den totala miljöpåverkan utgör maten som kastas ett stort 

hållbarhetsmässigt problem.24 

 

En omfattande brittisk studie med titeln ”The food we waste” genomfördes under 2007 och 

visar att en tredjedel av maten som köps in av hushåll i Storbritannien kastas och att 61 % av 

denna del kunde ha ätits upp.25 Denna rapport tros vara den första i världen där beräkningar 

gjorts på hur mycket och vilken typ av mat som hushållen slänger. Den främsta orsaken till 

matspillet tros vara att hushållen köper hem för mycket mat. Alla kan hjälpas åt genom att helt 

enkelt slänga mindre mat. Hushållen sparar pengar, samtidigt som det är bra ur 

miljösynpunkt.26 I Storbritannien pågår kampanjen ”Love Food Hate Waste” vars syfte är att 

sprida kunskap om hur matavfallet kan minskas.27 En organisation med liknande syfte som 

föregående kampanj har startats i Danmark och heter ”Stop Spild Af Mad”.28 Där anses att 

                                                           
18 EEA, 15 
19 Ibid., 26 
20 http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/kastad-mat-stoerre-miljoebov-aen-foerpackningar-286400 
21 http://www.vf.se/Arkiv/Nyheter/Karlstad/2009/04/Matavfall-stor-miljobov-090415.aspx  
22 www.vf.se(090423) 
23 www.newsdesk.se(090427) 
24 http://www.packnews.no/xp/pub/hoyre/ukens_kommentar/423175 
25 http://www.wrap.org.uk/downloads/Summary_v21.f75111b0.5460.pdf, 2 
26 http://edie.net/news/news_story.asp?id=14514 
27 http://www.lovefoodhatewaste.com 
28 http://www.stopspildafmad.dk 
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mycket av den mat som kastas sitter kvar i förpackningarna och organisationen vill verka för 

att producenterna ska förbättra dessa.29 

 

I Norge har forskare kommit fram till att upp till 25 % av maten kastas i landet. Det kan 

jämföras med Storbritanniens 30 % och Danmarks 12-13 %.30 I Sverige är denna siffra 

beräknad till 27 %.31 Bäst före-datum är en typ av datummärkning på livsmedels-

förpackningarna som konsumenter kan lägga olika stor vikt vid. När det handlar om bäst före-

datum så uppger sex av tio svenskar respektive norrmän att de äter mat som har passerat 

datummärkningen om maten smakar och luktar gott. Det är en större andel än i Danmark där 

bara fyra av tio gör det. Svenskar anser att matvalet påverkar miljön, men det håller inte 

danskarna och speciellt inte norrmännen med om.32 

 

En nyligen utgiven svensk rapport33 visar att 57 % av matavfallet från svenska hushåll slängs i 

onödan, vilket innebär att livsmedlen kunde ha ätits upp om de förvarats på rätt sätt eller 

konsumerats i tid.34 Detta är slöseri med jordens resurser, eftersom det går åt stora mängder 

energi till att producera mat.35 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa det ohållbara i att hushållen slänger mat. Detta genom att 

undersöka varför människor slänger mat och hur deras beteende hänger ihop med deras 

kunskap kring datummärkning av livsmedel. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vilken attityd har invånare i Karlstad till att slänga mat? 

Hur förhåller sig invånarna till datummärkning av livsmedel? 

                                                           
29 www.packnews.no(090423) 
30 www.packnews.no(090423) 
31 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1616933.svd 
32 http://www.smrn.se/Hem/tabid/36/ArticleId/6972/Culture/Swedish/language/sv-SE/Default.aspx 
33 Konsumentföreningen Stockholm. Rapport från en slaskhink. Mars 2009. 
34 http://www.dn.se/sthlm/hushall-slanger-mat-i-onodan-1.833995  
35 Konsumentföreningen Stockholm. Klimatavtryck från hushållens matavfall. Augusti 2008, 1 
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1.3 Metod 

För att göra en analys av varför människor slänger mat och hur kunskapsläget ser ut när det 

kommer till datummärkning av livsmedel, har en attitydundersökning genomförts bland 

invånare i Karlstad. Studien är gjord på individnivån, med fokus på privatpersoner. 

 

1.3.1 Attitydundersökning 

Tekniken som användes i undersökningen är enkät. Denna metod valdes för att det går att 

samla in data från många respondenter ”på relativt kort tid” i jämförelse med intervjuer och 

att alla som svarar på enkäten får samma frågor. Med en väl genomtänkt utformning av 

enkäten blir resultaten lättare att tolka än vid intervjuer.36 Några enkätfrågor hämtades från en 

annan studie.37 Dessa frågor är redan testade och antas ha en tillräckligt hög kvalitetsnivå och 

därmed inte misstolkas.38 Frågorna i enkäten är utformade enligt ordinalskalan, som är den 

vanligast förekommande typen vid attitydundersökningar. Detta betyder att svarsalternativen 

kan rangordnas.39 Svaren säger inget om avstånden mellan de olika alternativen.40 

 

Enkäten innehåller sju slutna frågor och en öppen fråga. Slutna frågor har fasta svarsalternativ 

vilket medför att det är lätt att bearbeta och jämföra svaren. I öppna frågor kan respondenten 

själv formulera sina svar, vilket kan ge forskaren nya perspektiv på ämnet som denne inte 

tidigare reflekterat över. Att endast en öppen fråga användes i enkäten beror på att för många 

öppna frågor gör att arbetet med tydning av svaren tar allt för mycket tid i anspråk.41 Detta 

medförde också att risken för kodningsfel var mycket liten.42 Frågorna fick förenklas så att 

bara ett svarsalternativ skulle anges på varje fråga, dels för att det skulle vara lätt för 

respondenten att fylla i och dels för att sammanställningen av data skulle gå smidigt. Att 

respondenterna skulle vara äldre än 20 år beror på att avsikten var att fråga personer som har 

ansvar för hushållet och matinköpen. 

 

                                                           
36 Ejlertsson, Göran. Enkäten i praktiken, andra upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2005, 11f 
37

 Konsumentföreningen Stockholm. Rapport från en slaskhink. 
38 Ejlertsson, 17 
39 Ibid., 89 
40 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur, 2006, 39 
41 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, 2002, 158 
42 Ibid., 119 
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Antalet enkäter som samlades in var 50 stycken, då det räknas som tillräckligt många för att 

utgöra ett statistiskt underlag vid analys på totalnivån.43 Vid insamling av data användes 

bekvämlighetsurval. Det är ett urval som inte bygger på sannolikhetsprinciper utan innebär 

istället att forskaren frågar personer som för tillfället finns tillgängliga i dennes närhet.44 

Datainsamlingen genomfördes under en vecka på följande platser i Karlstad: Bibliotekshuset, 

Karlstads universitet, köpcentret MittiCity och Stora torget. En så jämn fördelning som 

möjligt när det gällde respondenternas kön och ålder eftersträvades. 

 

1.4 Teori om konsumtionssamhället och konsumentens beteende 

Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där konsumtion står för något positivt och utgör själva 

motorn i samhället. Endast en liten del av dagens konsumtion består av sådant som behövs för 

överlevnaden. Det mesta konsumeras för konsumerandets skull.45 Konsumtionssamhället står 

i stor kontrast till föregående samhällskultur, där produktion var i fokus. För att förmå sina 

medlemmar att välja konsumtion som livsstil, använder sig konsumtionssamhället av både 

morot i form av uppmuntran och piska i form av tvång. Redan små barn utsätts för pressen att 

konsumera, som sedan följer dem genom hela livet.46 I konsumtionssamhället behöver och 

måste alla se sin konsumtion som en sysselsättning. Det görs ingen skillnad mellan 

individernas ålder och kön.47 I denna kultur ses livet som ett projekt som grundar sig på 

livsstilen, genom att individen visar sin identitet genom den mat, de kläder, upplevelser och 

produkter som denne konsumerar.48 Individernas nuvarande beteende och 

konsumtionsmönster är inte hållbart.49 Konsumtion handlar inte bara om ”förvärvande”, utan 

innefattar även användning och ”göra sig av med”-fasen av de inköpta varorna som sedan blir 

avfall.50 Genom hela livscykeln, från jordbruket till avfallshanteringen påverkar maten i olika 

grad miljön. Den del av livsmedelskedjan som är minst utforskad är hushållen. Två för 

hushållen betydelsefulla aktiviteter är transport (hur maten fraktas till hemmet) och avfall (hur 

stort matspillet är).51  

                                                           
43 Pernilla Åberg (personlig kommunikation, 090505) 
44 Bryman, 114 
45 Rapport 5492. Köpbeteende, livsstil och varumärken, 18 
46 Bauman, Zygmunt. Consuming Life. Cambridge: Polity Press, 2007, 53f 
47 Ibid., 55 
48 Hagberg, 124 
49 Berglund, Christer & Simon, Matti. “Citizen and Consumer – The Dual Role of Individuals in Environmental 
Policy.” Environmental Politics. 14(2006):550-571, 566 
50 http://home.edu.helsinki.fi/~palojoki/english/Uppsala%202008/helenaabaerg.pdf, 3 
51 Sonesson et al. “Home Transport and Wastage: Environmentally Relevant Household Activities in the Life 
Cycle of Food”. Ambio. 34(2005):371-375, 371 
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1.4.1 Hållbar konsumtion  

Hållbar konsumtion är inget definitivt begrepp och kan därför innebära olika saker beroende 

på sammanhanget. Från det att begreppet började användas har många olika definitioner 

formulerats. I några definitioner har tyngdpunkten lagts på att det krävs minskad konsumtion 

för att nå en hållbar konsumtion. I andra definitioner fokuseras det på att göra konsumtionen 

mer ändamålsenlig och att konsumera på ett alternativt sätt, vilket då inte behöver betyda en 

lägre konsumtion.52 Den mest allmänt vedertagna definitionen av begreppet hållbar 

konsumtion är Förenta Nationernas miljöprograms version från 2001, där tonvikt har lagts på 

att det är bättre att ändra konsumtionsvanorna och göra konsumtionen mer effektiv, istället för 

att bara minska den.53 När det gäller hushållens konsumtion inkluderar den både val, köp, 

underhåll, reparation och även ”göra sig av med”-fasen av varje produkt och tjänst.54 

 

1.4.2 Konsumenter och medborgare 

När det handlar om det ekonomiska beteendet hos individen, i till exempel miljöfrågor, kan 

individerna i teorin delas in två skilda grupper. I den ena finns ”consumers” alltså 

konsumenter och den andra består av medborgarna s.k. ”citizens”. Det som kännetecknar en 

konsument enligt ekonomisk teori är att den är en självupptagen och ”passiv” person med ett 

materialistiskt synsätt. Konsumenten påverkas lätt av ekonomisk stimulans. En medborgare 

kan å andra sidan beskrivas som en aktiv lagspelare som agerar på eget initiativ och känner ett 

samhälleligt ansvar som sträcker sig utanför den egna individens intressen.55  Medborgaren 

vill agera på ett sätt som gynnar samhället och miljön. Personen kan även vara villig att offra 

sin egen konsumtion för detta ändamål. Konsumenten har istället ett beteende som ger 

fördelar för individen som endast innefattar dennes egna behov, vilket medför att denne 

maximerar sin egen konsumtion.56 
  

 

En sammanslagning av begreppen konsument och medborgare kan kallas för en 

”ansvarstagande konsument”. Denna person kännetecknas av att ha en medvetenhet om sin 

makt att kunna påverka sitt agerande, för att ge sitt handlande en social betydelse.57 

Ansvarstagande konsumenter beskrivs som självständiga, fria och medvetna. De funderar 

                                                           
52 Jackson, Tim red. The Earthscan Reader in Sustainable Consumption. London: Earthscan, 2006, 4f 
53 Jackson and Michaelis, 14f 
54 EEA, 13 
55 Berglund & Matti, 555 
56 Rapport 5460. Sustainable Consumption - Research and Policies. Naturvårdsverket. Mars 2005, 41 
57 Zaccaï, Edwin red. Sustainable Consumption, Ecology and Fair Trade. New York: Routledge, 2007, 144 
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kring sina konsumtionsval i ett större perspektiv och tänker inte bara på att tillfredsställa sina 

egna önskningar. En person vars konsumtion medvetet eller inte, frivilligt eller ofrivilligt 

medverkar till att nuvarande och framtida individer får möjlighet att tillfredsställa sina behov 

kallas för en hållbar konsument. Konsumtionen kan vara hållbar utan att för den delen vara 

ansvarstagande. Hållbara konsumtionsmönster kan endast uppnås om individer ses som 

medborgare istället för konsumenter. Med detta menas att gå ett steg längre än att bara 

hänvisa till individens beteende. Till viss del ligger ansvaret på att ta miljöhänsyn även hos 

myndigheter och producenter och inte bara hos konsumenterna.58 

 

1.4.3 Attityd, beteende och engagemang 

Att en individ har en positiv attityd till miljön innebär inte nödvändigtvis att personen i fråga 

agerar på ett miljövänligt sätt. Vanor har stor makt över människors vardagliga beteende och 

för att det invanda mönstret ska kunna brytas krävs att fördelarna med ett nytt beteende ska 

vara synliga.59 Det största hindret på vägen mot ett mer miljömässigt hållbart samhälle tros 

vara individens beteendemönster. Alla val som människor gör i vardagen får konsekvenser för 

miljön.60 Engagemang påverkar individens förmåga (vanor och kunskap) att i en viss 

konsumtionssituation fatta ett beslut. Konsumenten kan delas in i en högt respektive lågt 

engagerad person. En högt engagerad person är i teorin en individ som inför ett köp söker 

information om produkten/tjänsten, reflekterar kring och försöker göra ett medvetet val innan 

det verkliga köpbeslutet fattas. I motsats till detta tänker en lågt engagerad person inte alls 

efter före ett köp, utan gör möjligtvis en ”utvärdering” av köpet efteråt. Denna uppdelning är 

kraftigt förenklad, då graden av engagemang beror bl.a. på vilken produkt det rör sig om och i 

vilken situation konsumenten befinner sig i. Även under hela ägandeprocessen varierar 

engagemanget.61 

 

Det går att dela in individens motivation i två typer när de handlar om frågor som rör miljön 

där källsortering är ett exempel. När individen finner ett värde i att utföra en aktivitet finns det 

en inneboende drivkraft, alltså då det finns en miljömedvetenhet och kostnaden att utföra 

aktiviteten är liten. Yttre drivkrafter gör att individen känner sig tvingad att göra en 

                                                           
58 Zaccaï red, 231- 234 
59 Mankila, Merja och Centrum för konsumtionsvetenskap. Konsumtionsrapporten, upplaga 2. Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet. 2008, 25 
60 Berglund & Matti, 550f 
61 Mankila, 24f 
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förändring. Exempel på detta är för att undvika att göra något olagligt eller om det är 

ekonomiskt fördelaktigt att ändra beteende.62 I en undersökning gjord av Berglund & Matti 

ansåg respondenterna att de två största anledningarna till varför de sorterar sina sopor var att 

de känner en moralisk skyldighet att medverka till en bättre miljö och för att göra det de vill 

att andra ska göra.63 De vill helt enkelt se på sig själva som ansvarsfulla individer.64  

 

1.5 Upplägg och presentation 

Konsumtionen ökar och med den även mängden avfall. Individens beteendemönster spelar 

roll för få utvecklingen att gå mot en hållbar konsumtion. En stor del av hushållens avfall 

utgörs av mat. I kapitel två beskrivs konsumtionen i Sverige och hur den kan göras hållbar. 

Fokus ligger på hushållens livsmedelskonsumtion och miljöaspekten av hållbar utveckling. 

Det tredje kapitlet handlar om matavfall och inleder med statistik över hur mycket mat 

hushållen slänger och därefter presentation av en studie som tar upp problemet med 

matavfallet. En sammanställning av resultatet i enkätundersökningen om individers 

inställning till att slänga mat och hur de förhåller sig till livsmedlens datummärkning 

presenteras i kapitel fyra. I det femte kapitlet diskuteras enkätresultatet och knyts samman 

med det empiriska materialet och teorin om konsumtionssamhället och konsumentens 

beteende. Det avslutande kapitlet ägnas åt att presentera de viktigaste slutsatserna utifrån 

uppsatsens frågeställningar.  

                                                           
62 Berglund & Matti, 561 
63 Ibid., 564 
64 Rapport 5899. Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen. Naturvårdsverket.  
December 2008, 52 
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2. Hållbar konsumtion i Sverige 

Dagens samhälle bygger på masskonsumtion.65 ”Konsumtion skapar mening och identitet”.66 

Konsumtionen är mycket större jämfört med vad den tidigare varit. Föregående kulturer 

vilade på andra värderingar än dagens slit- och slängsamhälle.67 Sedan 1950-talet har 

konsumtionen i Sverige tredubblats.68 Konsumtion är svenskarnas vanligaste 

fritidssysselsättning och också den aktivitet som ökar i snabbast takt. En större konsumtion 

genererar i sin tur stora mängder avfall.69 Avfallsindustrin omsätter flera miljarder per år70 

och drivs först och främst av en vilja att maximera vinsten, istället för att försöka minska 

mängden sopor vars volym hela tiden ökar.71 

 

De inköpta produkterna känns betydelsefulla tills de kastas och blir skräp. Då vill vi inte 

kännas vid dem längre. Denna inställning behöver förändras hos individerna så att 

konsumtionen blir ansvarsfull genom att skapa en medvetenhet kring varför vi konsumerar 

och hur vår konsumtion kan kopplas till miljön. Det är först efter när individen fått en 

medvetenhet kring att konsumtionen är ohållbar som denne kan börja reflektera kring sina 

vanor och vilken roll soporna har i konsumtionssamhället.72 En konsumtionskategori där 

varorna generellt sett har blivit billigare jämfört med andra är livsmedel. Prisnivån år 2006 

motsvarade 1990 års nivå.73 Olika faktorer påverkar livsmedelskonsumtionen, dels 

ekonomiska som exempelvis varornas pris och konsumenternas inkomst, men även icke-

ekonomiska faktorer som befolkningsstruktur (hushållens sammansättning), reklam och 

teknologi (livsmedel med längre hållbarhet).74 

 

För att nå en hållbar utveckling i framtiden måste både ekonomiska, miljömässiga och sociala 

aspekter vägas in i individens beslutsfattande. Dessa aspekter samverkar på olika sätt inom 

många områden, men ger i vissa fall även upphov till målkonflikter. Ett exempel som 

illustrerar detta är att om hushållen minskar sin konsumtion ger det förmodligen en bättre 

                                                           
65 Johansson, Birgitta red. Formas fokuserar 5: sopor hit och dit – på vinst och förlust. Stockholm: db grafiska, 
2004, 54 
66 Ibid., 56 
67 Ibid., 54 
68 Hagberg, 43 
69 Johansson red, 24 
70 Hagberg, 118 
71 Ibid., 150 
72 Johansson red, 56-58 
73 Statistik från Jordbruksverket, Statistikrapport 2009:2. Livsmedelskonsumtionen 1960-2006. April 2009, 2 
74 Ibid., 8 
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ekonomisk situation. Om det i sin tur medverkar till att miljöpåverkan reduceras beror på hur 

mycket och vilken typ av konsumtion som berörs. Produkter som är mer ekologiskt hållbara 

är ofta dyrare än sina konventionella motsvarigheter, vilket innebär en ökad kostnad för 

hushållen.75 Människor är oftast positiva till miljövänliga varor, trots detta är det få som köper 

dem. Det kan ha att göra med att de invanda konsumtionsmönstren sparar tid och kraft åt 

konsumenten. Ändrade köpvanor krävs för en hållbar konsumtion.76 Det mest optimala vore 

om det gick att kombinera en maximerad konsumtion med minimering av miljöpåverkan och 

avfall.77 

2.1 Hushållens konsumtion och miljön 

Den minsta socioekonomiska enheten är hushållet med sin egen ”ämnesomsättning”.78 Den 

största delen av de aktiviteter som rör konsumtion görs i hushållet. Hushållens direkta 

energikonsumtion kommer från den elektricitet eller det bränsle som förbrukas i hushållet. 

Den indirekta energianvändningen är svårare att definiera, då den härstammar både från 

produktion, distribution av varor och tjänster och omhändertagande av avfall.79 

Livsmedelskategorin är den största indirekta energianvändaren och utgör ca 30 % av 

hushållets totala energibehov i Sverige.80 Livsmedel (inkl. alkoholfria drycker) stod för 12 % 

av hushållens totala konsumtion, i Sverige år 2007. Det betyder att livsmedelskonsumtionen 

omsatte 168 miljarder kronor. Mellan 1997 och 2007 ökade konsumtionen i 

livsmedelskategorin med 25 %, vilket var något lägre jämfört med den totala konsumtionen 

som stigit med 32 % under samma period. Det betyder att vi köpte 25 % mer och/eller dyrare 

livsmedel medan priserna ökade med 12,6 % under samma tidsperiod. Av hushållens totala 

utgifter stod livsmedel i mitten på 2000-talet för 10-15 % och detta kan jämföras med år 1992 

då 20 % av de totala utgifterna var på mat.81 Ett genomsnittligt hushåll köpte år 2007 

livsmedel för 30 740 kr.82 

 

Vissa typer av miljövänliga aktiviteter har implementerats av hushållen i större utsträckning 

än andra exempelvis att sortera hushållsavfall. Hur aktiviteten genomförs och vem som utför 

                                                           
75 SOU 2005:51, Bilen, Biffen, Bostaden, Hållbara laster – Smartare konsumtion, 2005, Edita Norstedts Tryckeri 
AB, Stockholm, 143f 
76 Rapport 5492. Köpbeteende, livsstil och varumärken, 14 
77Jackson and Michaelis, 17 
78 Zaccaï red, 33 
79 Jackson red, 69f 
80 Ibid., 74f 
81 Mankila, 11f 
82 Ibid., 16 
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den påverkar utfallet. De miljövänliga handlingarna får ibland ge vika till förmån för annat 

trots att individen har som målsättning att agera på ett sätt som gynnar miljön.83 Hushåll bör 

informeras på olika sätt beroende på om de räknas som engagerade, intresserade eller 

likgiltiga till miljöfrågor, för att på så sätt få medlemmarna att anamma ett mer miljövänligt 

beteende.84 Studien ”Hållbara hushåll” visar att det inte finns något direkt ”samband mellan 

att vara miljömedveten och att agera miljövänligt”.85 Det finns dock ett område där det har 

gått att kombinera medvetenhet med faktiskt agerande och det är källsortering. En anledning 

till varför svenska hushåll källsorterar är att ekonomiska incitament tillsammans med 

underlättande infrastruktur (exempelvis närmare till återvinningsstation) har påtagliga positiva 

effekter, på hur stor del av avfallet som källsorteras. Detta utgör dock bara en del av svaret då 

den ekonomiska vinsten ofta är liten. Den personliga normen spelar också en viktig roll i 

sammanhanget. Denna varierar mellan olika hushåll och det samma gäller viljan att 

källsortera.86 En medvetenhet om problemet hos individen är en nyckelfaktor. Personer som 

anser att det egna beteendet har betydelse och faktiskt påverkar samhället i riktning mot 

exempelvis bättre miljö tenderar att källsortera i högre utsträckning, än personer som tycker 

att deras uppoffringar inte gör någon nytta.87 

 

                                                           
83 Rapport 5899. Hållbara hushåll, 33 f 
84 Rapport 5492. Köpbeteende, livsstil och varumärken, 14 
85 Rapport 5899. Hållbara hushåll, 37 
86 Ibid., 47f 
87 Ibid., 51 
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3. Matavfall i Sverige 

Under 2007 producerades 4 717 000 ton hushållsavfall i Sverige. Det medförde att de svenska 

hushållens konsumtion gav upphov till 514 kg sopor utslaget per person.88 Detta kan jämföras 

med 1940-talets nivå som låg på 20 kg sopor per person och år.89 Hushållens avfall består till 

42,8 % av matavfall, 31 % förpackningar och resterande andel av trädgårdsavfall med mera.90 

Den totala konsumtionen av livsmedel i Sverige är ca 700 kg per person och år.91 En 

betydande del av maten som hushållen handlar äts aldrig, utan slängs istället i soporna. Mat 

som istället kunde ha ätits skapar onödig miljöpåverkan och är inte heller särskilt smart ur ett 

hushållsekonomiskt perspektiv.92  

 

3.1 Statistik över hushållens matavfall 

Beräkningar visar att svenska hushåll slänger 2,3 miljoner ton mat varje år. Efter borträknande 

av sådant som inte går att äta, exempelvis skal och ben, återstår 40 %.93 Detta betyder att 

900 000 ton matavfall slängs varje år i onödan från svenska hushåll. Produktionen av den mat 

som kastas i onödan motsvarar utsläppen från ca 700 000 bilar.94 Ett svenskt villahushåll ger i 

genomsnitt upphov till ca 4,8 kg matavfall/vecka. Detta motsvarar omkring 100 kg/person och 

år (vilket inkluderar både onödigt och oundvikligt avfall).95 

 

3.2 Slänga mat och datummärkning 

”Rapport ur en slaskhink”-studien, från 2009, är en av de första studierna (eller kanske den 

första) som genomförts i Sverige och som fokuserar på ”hur mycket av hushållens matavfall 

som slängs i onödan och vilken inställning den enskilde individen har till bäst före-datum och 

matavfall”.96 Med onödigt matavfall menas sådant som hade gått att äta om det hanterats på 

rätt sätt exempelvis bröd som blivit mögligt eller matrester som hushållen inte vill spara.97 

Inom ramen för projektet genomfördes plockanalys av hushållsavfall, attitydundersökning och 

intervjuer. Attitydundersökningen startade med frågan ”Händer det att du slänger mat ibland” 

                                                           
88 http://www.sopor.nu/page10952224.aspx 
89 Hagberg, 32 
90 http://home.edu.helsinki.fi/~palojoki/english/Uppsala%202008/helenaabaerg.pdf, 5 
91 Konsumentföreningen Stockholm. Klimatavtryck från hushållens matavfall., 4 
92 Konsumentföreningen Stockholm. Rapport från en slaskhink., 5 
93 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1616933.svd 
94 Konsumentföreningen Stockholm. Klimatavtryck från hushållens matavfall., 7 
95 Konsumentföreningen Stockholm. Rapport från en slaskhink, 5f 
96 Ibid., 7 
97 Ibid., 1 
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på vilken 91 % av respondenterna svarade att de gör, medan 9 % ansåg att de inte slänger 

mat.98 När det gäller hur väl de instämmer i påståendet ”Om bäst före-datumet gått ut luktar 

eller smakar jag alltid för att testa om produkten är bra ändå” svarade 39 % att de instämmer 

helt, medan 7 % inte alls instämde.99 Övriga angav något av mittalternativen. 79 % av 

respondenterna svarade att de var noggranna eller mycket noggranna med bäst före-datumet, 

när det gäller kött- och charkprodukter. Siffran för mjölk var 51 %.100 Den mat som oftast 

slängs är bröd och bagerivaror följt av färska grönsaker och mjölkprodukter.101 

 

Det som gäller för datummärkningar är följande: Livsmedel som är märkta med bäst före-

datum ska hålla ytterligare en tid efter att datumet passerats om de förvaras på rätt sätt och i 

obruten förpackning. Märkningen sista förbrukningsdag används på vissa mycket känsliga 

livsmedel som färskt kött. Dessa varor får inte säljas efter att datumet har passerats.102  

 

Eftersom maten aldrig tidigare utgjort en så liten del av hushållets totala utgifter, så har 

många råd att slänga mat. För att ändra beteendet hos konsumenterna krävs en större 

förståelse för och ökad medvetenhet kring den slängda matens konsekvenser ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Några av slutsatserna från rapporten var att: 57 % av hushållens 

matavfall slängs i onödan. Många människor använder inte smak- och luktsinnet, utan följer 

endast bäst före-datum. Detta för att det finns en rädsla att bli sjuk. Bäst före-datumet på 

produkterna misstolkas lätt och istället föreslås att märkningen ändras till ”minst hållbar till”.  

Dålig kunskap om datummärkning och hur hållbarheten skiljer sig mellan olika livsmedel tros 

bidra till att mat slängs i onödan.103 

 

                                                           
98 Konsumentföreningen Stockholm. Rapport från en slaskhink, 33 
99 Ibid., 38 
100 Ibid., 36 
101 Ibid., 16 
102 http://www.konsumentforeningenstockholm.se/upload/SIM_slim_ver2.pdf  
103 Konsumentföreningen Stockholm. Rapport från en slaskhink, 24 
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4. Attitydundersökning i Karlstad 
En attitydundersökning genomfördes i form av att en enkät delades ut till invånare i Karlstad. 

Detta gjordes för att undersöka invånarnas inställning till att slänga mat och vad de känner till 

om datummärkning av livsmedel (Appendix 1). Totalt 50 personer svarade på enkäten 

(Appendix 2).  

 

4.1 Enkätsvar 

Enkätens inledande frågor handlade om att slänga mat och varför. På den första frågan 

svarade 86 % att det händer att de slänger mat. Resterande 14 % anser sig inte slänga någon 

mat och behövde då inte svara på de två efterföljande frågorna. Majoriteten av respondenterna 

trodde att den främsta orsaken till att de slänger mat är att planeringen av matinköp är dålig.  

Svarsalternativ Andel 

Dålig planering av matinköp 56 % 

Råd att slänga lite mat 14 % 

Maten har förvarats på ett felaktigt sätt 12 % 

Förpackningarna är fel utformade 9 % 

Tidsbrist 4,5 % 

Annat 4,5 % 
Tabell 1 Svar på enkätfråga 2 

 

Nästa fråga handlade om respondenten får ”dåligt samvete” när denne slänger mat. Det visade 

sig att en stor andel av respondenterna får ”dåligt samvete” när de slänger mat.  

Svarsalternativ Andel 

Ja  42 % 

Ibland 46 % 

Nej 12 % 

Tabell 2 Svar på enkätfråga 3 

 

Nästkommande frågor i enkäten tog upp datummärkning av livsmedel. 90 % av 

respondenterna svarade att de alltid eller nästan alltid tittar efter datummärkning på livsmedel 

när de handlar mat. 8 % tittar efter märkning ibland, medan 2 % aldrig gör det. 
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Resultatet på följande fråga illustreras bäst i ett stapeldiagram. Detta visar om respondenterna 

är beredda att använda olika livsmedel när bäst före-datum har passerats för två dagar sedan; 

 
Figur 1 Svar på enkätfråga 5 

Flertalet respondenter kan tänka sig att använda mjukt bröd och ris. Däremot slänger 36 % av 

respondenterna falukorven direkt, utan att bry sig om ifall den verkar ok. Det samma gäller 

mjölken där 34 % uppgav att de häller ut den direkt. 60 % av respondenterna slänger ett eller 

fler livsmedel direkt när bäst före-datum har passerats med två dagar. Några respondenter 

fyllde inte i något svar på om de kommer att äta falukorv respektive mjukt bröd, vilket de 

uttryckligen sa att det berodde på att de inte äter livsmedlet i fråga. 

 

På påståendet ”Om bäst före-datum har passerats luktar eller smakar jag alltid för att testa om 

produkten är bra ändå” svarade hälften att de ibland smakar eller luktar på livsmedlet. 38 % 

gör det alltid, medan resterande 12 % aldrig gör det. I nästa fråga skulle respondenterna ta 

ställning till samma påstående fast att bäst före-datum var utbytt mot sista förbrukningsdag. 

En något lägre andel luktar eller smakar alltid eller ibland på livsmedlet, 34 respektive 46 %. 

Andelen som aldrig gör det uppgick till 20 %. 

 

På den avslutande frågan var respondenterna själva fria att formulera sig om de hade några 

övriga kommentarer till datummärkning och att slänga mat. 26 % valde att svara på frågan. 

Någon ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap om det går att äta mat när datummärkning 

passerats, en annan kollar aldrig bäst före-datum, medan en tredje påpekade att det är viktigt 

för konsumenterna med tydlig datummärkning. Den vanligast förekommande kommentaren 

var att respondenterna tycker att det slängs alldeles för mycket mat.  
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5. Diskussion  
Det är ohållbart att hushållen i Sverige slänger årligen 900 000 ton matavfall som kunde ha 

ätits upp, vilket i energiåtgång motsvarar utsläppen från 700 000 bilar. När hushållen slänger 

mat i soporna innebär det ett stort energislöseri. Det bästa vore om ingen mat slängdes i 

onödan, både ur ett miljömässigt och hushållsekonomiskt perspektiv. Dagens 

konsumtionssamhälle uppmuntrar människor att köpa mer varor än vad de behöver, 

individerna luras att tro att det säkert kommer till användning. Detta gäller även matinköp. 

Utbudet i en ordinarie mataffär har från 1960-talet ökat med 13 000 produkter konstaterar 

Europeiska Miljöbyrån. Kanske kan det ha ett samband med att sopmängden i Sverige har 

ökat från 20 kg till 514 kg sedan 1940-talet. Nyligen har forskningsfokus på livsmedel flyttats 

från förpackningen till innehållet, alltså maten och dess miljöpåverkan genom hela livscykeln.  

 

Resultatet på enkätfrågan om respondenterna slänger mat, vilket 86 % av invånarna i Karlstad 

uppgav att de gör stämmer bra överens med det som ”Rapport ur en slaskhink”-studien också 

visade, nämligen att 91 % slänger mat. På följdfrågan svarade 56 % av Karlstadborna att den 

främsta orsaken till att de slänger mat är ”dålig planering av matinköp”. Detta svarsalternativ 

valdes av en klar majoritet och överensstämmer med den brittiska studien ”The food we 

waste”. I denna uppgavs det att den vanligaste anledningen till att hushållen kastar mat är att 

de köper hem för mycket mat, vilket kan ses som ett tecken på att planeringen av matinköp är 

bristfällig. Enkätfrågans övriga svarsalternativ blev alla valda, vilket betyder att de var 

meningsfulla att ha med i enkäten. I enkäten var svarsalternativen sorterade i bokstavsordning 

och möjligtvis kan det ha påverkat utfallet något att ”dålig planering av matinköp” stod 

överst. Egentligen hör planeringsalternativet ihop med ”tidsbrist”, då dålig planering kan bero 

på att tiden inte räcker till. Ytterligare en orsak till varför hushållen planerar matinköpen 

dåligt kan vara för att maten är förhållandevis billig jämfört med andra varor, så 

konsumenterna har råd att planera matinköpen dåligt. Det var trots allt 14 % som svarade ”råd 

att slänga mat” som främsta orsak till att de slänger mat. Att 12 % svarade att den största 

anledningen var att maten förvarats på ett felaktigt sätt går att tolka som bristande kunskap om 

matförvaring hos konsumenten. En liten andel (9 %) trodde att den främsta orsaken var fel 

utformning av förpackningen. Eftersom forskare kommit fram till att förpackningar endast 

utgör tio procent av matens miljöpåverkan är det att betraktas som ett mindre problem än det 

faktum att så mycket mat slängs. 
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Huvudorsaken till att Karlstadborna slänger mat är alltså dålig planering, men vilken är deras 

attityd till att mat slängs? På frågan om respondenterna får ”dåligt samvete” i samband med 

att de slänger mat kryssade 88 % av invånarna i svarsalternativen ”Ja” och ”Ibland”. Värt att 

notera är att av de 42 % som svarade ja, så slängde över hälften (56 %) ett eller fler av de fyra 

livsmedlen direkt efter att bäst före-datum passerats med två dagar. Att känna ”dåligt 

samvete” behöver alltså inte vara en tillräckligt stor anledning till att ändra sitt beteende och 

sluta utföra en aktivitet som ger upphov till det dåliga samvetet. Detta går att relatera till det 

som står skrivet i ”Konsumtionsrapporten”, att en positiv attityd inte behöver betyda att 

individen agerar miljövänligt. Det är det vanemässiga beteendet som styr och även Berglund 

& Matti poängterar att det är beteendet som står i vägen för en hållbar konsumtion. Det är 

lättare att få till en beteendeförändring hos personer som har en problemmedvetenhet och som 

anser att deras roll är viktig i sammanhanget, vilket framgår i studien ”Hållbara hushåll”. 

 

En intressant fråga att ställa sig med tanke på respondenternas svar är vad det ”dåliga 

samvetet” egentligen bottnar i. Genom att dra en parallell till hållbar utveckling och 

begreppets tre grundpelare: ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter så kan ett vidare 

resonemang föras. När det handlar om livsmedelskonsumtion så speglas den ekonomiska 

aspekten av hushållens ekonomi. Respondenterna kanske får dåligt samvete i högre 

utsträckning när produkterna som slängs var dyra i inköp. Andra kanske har miljöaspekten i 

bakhuvudet och tänker att det är resursslöseri att slänga mat. Att vi kastar mat när människor i 

andra delar av världen svälter, faller in under begreppets sociala aspekt.  

 

En stor andel (90 %) av de tillfrågade invånarna tittar alltid eller nästan alltid efter 

livsmedlens datummärkning när de handlar mat. Ett skäl till att så många har svarat ja på 

frågan kan vara att konsumenterna idag är helt utlämnade till den information som finns på 

förpackningarna, då det i de flesta inte går att se hur livsmedlet ser ut. Det finns ofta heller 

ingen chans att använda luktsinnet.  

 

Andelen Karlstadbor som slänger minst ett av de fyra livsmedlen falukorv, mjukt bröd, mjölk 

respektive ris direkt när bäst före-datum har passerats med två dagar uppgår till 60 %. 

Troligtvis är beteendet det samma när det gäller andra matvaror också, vilket innebär ett stort 

matsvinn. Falukorv respektive mjölk slängs i 1/3 av fallen direkt, kanske för att dessa är 

kylskåpsvaror och respondenterna gör en skillnad på det och torrvaror. Att kött är mer 
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känsligt, tar de flesta säkert hänsyn till. Viktigt att reflektera kring är att om en tredjedel av de 

svarande häller ut oftast fullt drickbar mjölk vars bäst före-datum har passerats med två dagar, 

så innebär det ett stort spill och resursslöseri. Detta går inte att mäta genom att exempelvis 

göra plockanalys av matavfallet, eftersom mjölken hälls ut i vasken. Med utgångspunkt från 

resultaten i enkätfrågan, så slängs 24 % av livsmedlen, två dagar efter att bäst före-datum har 

passerats. Det går att dra en parallell till den totala andelen mat som slängs i Sverige vilken är 

27 %.  Att andelarna är ungefär lika stora kan vara en liten indikation på att det stämmer 

överens, dock berörde denna enkätfråga endast fyra livsmedel. 

 

På påståendet om personen i fråga alltid luktar eller smakar på en produkt vars bäst före- 

datum har passerats svarade 38 % av invånarna att de alltid gör det. Detta överensstämmer 

med studien ”Rapport ur en slaskhink” som visar att 39 % instämmer helt i att de luktar eller 

smakar på livsmedlet när bäst före-datum har passerats. 12 % av respondenterna valde 

alternativet ”Nej, aldrig” mot de 7 % i studien ”Rapport ur en slaskhink” som inte alls 

instämde i påståendet.  80 % har kryssat i samma svarsalternativ på frågorna om bäst före-

datum respektive sista förbrukningsdag. Är det en slump eller beror det på bristande kunskap, 

att invånarna helt enkelt inte vet att det är en skillnad mellan betydelsen av 

datummärkningarna, eller att de känner till skillnaden, men att det inte påverkar deras svar? 

Det var en större andel som har valt svarsalternativet ”Nej, aldrig” i påståendet om de alltid 

luktar eller smakar på ett livsmedel vars sista förbrukningsdag har passerats jämfört med 

påståendet som innehöll bäst före-datum. Detta skulle kunna bero på att de känner till att 

märkningen signalerar att livsmedlet är extra känsligt och anser det inte vara någon idé att 

testa. Hälften av respondenterna svarade att de ibland luktar eller smakar på en produkt efter 

utgånget datum. Det vore intressant att veta om de vid de tillfällen som de inte testar 

livsmedlet kastar det och i så fall förekommer det ganska ofta. En slutsats från studien 

”Rapport från en slaskhink” var att människor i många fall inte använder smak och luktsinnet 

utan följer bäst före-datum. Det överensstämmer med karlstadbornas svar där 12 % svarade 

att de aldrig gör det och 50 % bara ibland, på vissa produkter. I och med att 60 % av 

invånarna slänger ett eller fler livsmedel direkt indikerar det också att de inte testar produkten. 

 

Vid sammanställningen av enkätresultatet gick det inte att hitta något samband mellan att 

respondenter som slänger fler livsmedel skulle få dåligt samvete i mindre utsträckning än 

övriga. Det var inte heller några indikationer som visade att invånare som slänger fler 
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livsmedel tittar efter datummärkning i mindre grad när de handlar, än de som inte slänger 

något av livsmedlen direkt när bäst före-datum passerats.  

 

Hur ska det gå att överbrygga det ”dåliga samvetet” som respondenterna får när de slänger 

mat till att individerna faktiskt agerar och minskar sitt matavfall genom att använda de 

tjänliga livsmedlen istället för att slänga? Det var det där med svårigheten att gå från ord till 

handling, att kombinera en miljömedveten attityd med att agera miljövänligt, vilket beskrivs i 

Naturvårdsverkets rapport ”Hållbara hushåll”. I fallet källsortering har det trots detta faktum 

gått att koppla samman medvetenhet och verkligt agerande. Skulle problemet med mat som 

slängs i onödan kunna lösas genom att lära från detta exempel? Det krävs att attityd och 

beteende hänger ihop. Hushållen har olika stor kunskap om och intresse kring frågor som rör 

hållbar konsumtion och därför behöver åtgärder anpassas till detta faktum. Människor vill se 

sig själva som ansvarsfulla individer vilket rapporten visar. Det gäller att få dem att se nyttan 

med att slänga mindre mat, att det faktiskt lönar sig och inte är särskilt svårt. En fördel i fallet 

”slänga mat” är att det finns ekonomiska incitament till att slänga mindre mat, vilket även 

gynnar den ekologiska aspekten. 

 

Det är viktigt att gå ut med relevant information för att försöka få människor att anamma ett 

nytt beteende. Att informationen görs tillgänglig på olika sätt och med olika innehåll för att 

täcka in så många typer av människor som möjligt. Utifrån resultatet på frågan om 

respondenterna får ”dåligt samvete” när de slänger mat och kommentarerna från enkätens 

avslutande fråga går det att dra slutsatsen att många tycker att det slängs för mycket mat. En 

idé vore att starta liknande kampanjer som drivs i Danmark och Storbritannien även i Sverige, 

med fokus på hur matavfallet kan minskas, eftersom det med utgångspunkt från 

attitydundersökningen ser ut att behövas. Det finns en kunskapslucka när det gäller 

datummärkning av livsmedel då många slänger mat enbart på grund av att ett datum passerats. 

Kommentarer i enkäten visade på att någon ansåg sig vara för dåligt insatt i om det går att äta 

ett livsmedel efter datummärkning har passerats och andra tyckte det var viktigt med 

datummärkning. Det gäller att först skapa en medvetenhet kring ”slänga mat”-problematiken 

hos invånarna. Än viktigare är att få individerna att anamma ett nytt beteende, genom att visa 

att det är lönsamt att slänga mindre mat. 
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Går det med hjälp av teorier om konsumtionssamhället och konsumentens beteende att säga 

något om vilken typ av människor som slänger mat eller att utifrån hur invånarna förhåller sig 

till datummärkning av livsmedel säga att de är medborgare eller konsumenter? Som Berglund 

& Matti beskriver skillnaden mellan konsumenter och medborgare, så är det troligaste att det 

inte finns någon person som är helt renodlad åt något håll. Enkätresultatet visar att invånarna i 

Karlstad slänger mat bara för att ett datum passerats. Detta tyder på att de är mer konsumenter 

än medborgare. De följer ett datum som en ”auktoritet” har satt upp. En medborgare skulle 

kunna sägas vara en högt engagerad konsument. Är det högt engagerade personer som inte får 

dåligt samvete eftersom de noga överväger sina köp eller är det lågt engagerade personer som 

bryr sig mindre om att de slänger mat som inte får dåligt samvete? Om individen agerar 

miljömedvetet utan att tänka på det, kan den då räknas som medborgare? 

 

Gränsen mellan att vara hållbar respektive ansvarstagande konsument är överlappande. Så 

som Zaccaï beskriver det, så behöver inte den hållbara konsumenten vara medveten om att 

dennes beteende gynnar den hållbara utvecklingen. Den kanske ofrivilligt tvingas hålla nere 

konsumtionen och tar i egentlig mening inget ansvar. Personer som inte har råd att konsumera 

särskilt mycket blir då direkt hållbara konsumenter. Är invånare som alltid tittar efter 

livsmedlens datummärkning och alltid luktar eller smakar på produkten automatiskt 

ansvarstagande konsumenter? Eller är det endast individer som inte slänger någon mat alls 

som kan kallas för ansvarstagande? Vilken typ av samhälle skulle vi få om alla medborgare 

var ansvarstagande högt engagerade konsumenter och är det i så fall bra eller dåligt?  

 

I det konsumtionssamhälle som Bauman beskriver så eftersträvas att individerna anammar 

konsumtion som livsstil. I mataffären uppmuntras individerna till att köpa. Ett av många skäl 

till att de lockas att handla mer än de behöver kan vara att matinköpen inte är tillräckligt bra 

planerade. De har helt enkelt inte koll på vad som redan finns hemma och köper med sig 

utifall det skulle vara slut i köksskåpet alternativt köper hem varor i tron om att hinna tillaga 

maten. Det är individens beteende som påverkar om denne är ansvarstagande och inte 

attityden. Därmed är det beteendet som står i vägen för hållbara konsumtionsvanor, vilket 

Berglund & Matti påpekar. När det gäller matavfallsproblematiken så innebär det att 

invånarnas attityd är att de anser att det slängs för mycket mat, men de gör själva ingen 

ansträngning för att ändra på saken. Detta överensstämmer med analysen av enkätresultatet. 
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6. Slutsatser 
Utifrån enkätresultaten går det att dra slutsatsen att invånarna i Karlstad är ganska typiska 

individer, då flera svar i enkäten överensstämde med teorier och tidigare forskning. Dålig 

planering av matinköp är den främsta orsaken till varför invånarna slänger mat. Karlstadborna 

får ”dåligt samvete” när de slänger mat och kommentarer pekar mot att de tycker att det 

kastas för mycket mat. Trots denna attityd så slänger 60 % av invånarna minst ett livsmedel 

när datummärkning passerats, utan att kontrollera om det är ok att använda.  

 

Med utgångspunkt från teorin om individens beteende behöver en positiv attityd till miljön 

inte betyda att de handlar miljövänligt. Genom att översätta detta till enkätresultatet går det att 

dra slutsatsen att ett dåligt samvete hos individen, inte behöver betyda att denne låter bli att 

slänga mat eller testar om produkten går att använda. Det visar att invånarnas attityd och 

beteende inte alltid hänger ihop.  

 

Denna studie har bidragit till att sätta fokus på varför hushållen slänger mat, att individerna 

får dåligt samvete i samband med att mat slängs och att datummärkning är en viktig 

vägvisare. Det krävs vidare forskning kring varför människor planerar sina matinköp dåligt 

och vad som ligger till grund för det dåliga samvetet när människor slänger mat. Är det en av 

hållbarhetsaspekterna, en kombination eller något annat? 
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Appendix 1 – Enkäten 
Matavfall och datummärkning av livsmedel 
Det har den senaste tiden uppmärksammats i media att hushållen slänger mycket mat. 
Bäst före-datum och Sista förbrukningsdag är två typer av datummärkning på livsmedel. 
_____________________________________________________________________ 

Bakgrund 

� Kvinna � Man 

� 20-34 år � 35-49 år � 50+ 

Hur många personer består ditt hushåll av (inklusive dig själv)? ______ personer 

______________________________________________________________________ 

1. Händer det att du slänger mat? 

� Ja 

� Nej 
Om Nej, gå vidare till fråga 4. 
 
2. Vilken tror du är den främsta orsaken till att du slänger mat? Ange ett alternativ! 

� Dålig planering av matinköp 

� Förpackningarna är fel utformade  

� Maten har förvarats på ett felaktigt sätt 

� Råd att slänga lite mat 

� Tidsbrist 
 
Annat:_______________________ 

 
3. Får du ”dåligt samvete” när du slänger mat? 

� Ja 

� Ibland 

� Nej 
 
4. Tittar du efter datummärkning när du handlar mat? 

� Ja, alltid 

� Ja, nästan alltid 

� Ibland, på vissa produkter 

� Nej, nästan aldrig  

� Nej, aldrig    VÄ:D 
   



 

 

5. Hemma har du följande livsmedel vars bäst före-datum passerats för två dagar sedan: 
falukorv, mjukt bröd, mjölk, ris. Kommer du att använda livsmedlen? 
 

5a. Falukorv  � Ja, om den verkar ok 

 � Nej, slänger direkt 
        

5b. Mjukt bröd � Ja, om det verkar ok 
 � Nej, slänger direkt 
 

5c. Mjölk � Ja, om den verkar ok 
 � Nej, slänger direkt 
 

5d. Ris � Ja, om det verkar ok 
 � Nej, slänger direkt 
 
6. Hur väl instämmer du i följande påstående?  
”Om bäst före-datum har passerats luktar eller smakar jag alltid för att testa om produkten är 
bra ändå.” 

� Ja, alltid 

� Ibland, på vissa produkter 

� Nej, aldrig 
 
7. Hur väl instämmer du i följande påstående?  
”Om sista förbrukningsdag har passerats luktar eller smakar jag alltid för att testa om 
produkten är bra ändå.” 

� Ja, alltid 

� Ibland, på vissa produkter 

� Nej, aldrig 
 
8. Har du några övriga kommentarer till datummärkning och att slänga mat? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! Titta gärna efter så att du besvarat alla frågor. 



 

 

Appendix 2 – Enkätstatistik 
Totalt 50 svar   

Bakgrund 

Kön Antal Andel 
Kvinnor 25 50 % 

Män 25 50 % 
 

Ålder Antal Andel 
20-34 19 38 % 

35-50 15 30 % 

50+ 16 32 % 
 

Hur många personer består ditt hushåll av (inklusive dig själv)? 

Storlek Antal  Andel 
1 13 26 % 

2 18 36 % 

3-5 17 34 % 

Inget svar 2 4 % 
 

1. Händer det att du slänger mat? 

Alternativ Antal Andel 
Ja  43 86 % 

Nej 7 14 % 
 Om :ej, gå vidare till fråga 4  

2. Vilken tror du är den främsta orsaken till att du slänger mat? Ange ett alternativ! 

Alternativ Antal Andel 
Dålig planering av matinköp  24 56 % 

Förpackningarna är fel utformade  4 9 % 

Maten har förvarats på ett felaktigt sätt  5 12 % 

Råd att slänga lite mat  6 14 % 

Tidsbrist  2 4,5 % 

Annat:  2 4,5 % 

Maten är för gammal 
Rester efter måltid 



 

 

3. Får du ”dåligt samvete” när du slänger mat? 

Alternativ Antal Andel 
Ja  18 42 % 

Ibland 20 46 % 

Nej 5 12 % 
 

4. Tittar du efter datummärkning när du handlar mat? 

Alternativ Antal Andel 
Ja, alltid 23 46 % 

Ja, nästan alltid 22 44 % 

Ibland, på vissa produkter 4 8 % 

Nej, nästan aldrig 0 0 % 

Nej, aldrig 1 2 % 
 

5. Hemma har du följande livsmedel vars bäst före-datum passerats för två dagar sedan: 
falukorv, mjukt bröd, mjölk, ris. Kommer du att använda livsmedlen? 
Livsmedel Falukorv Mjukt bröd Mjölk  Ris Totalt 

Ja om den/det verkar ok 29 40 33 47 149 

Nej, slänger direkt 18 8 17 3 46 

Inget svar 3 2 0 0 5 
 

Antal livsmedel som 
slängs direkt Antal personer 

0 19 

1 15 

2 10 

3 1 

4 2 

Ej svarat på alla 3 
 

6. Hur väl instämmer du i följande påstående?  
”Om bäst före-datum har passerats luktar eller smakar jag alltid för att testa om produkten är 
bra ändå.” 

Alternativ Antal Andel 
Ja, alltid  19 38 % 

Ibland, på vissa produkter 25 50 % 

Nej, aldrig 6 12 % 
 



 

 

7. Hur väl instämmer du i följande påstående?  
”Om sista förbrukningsdag har passerats luktar eller smakar jag alltid för att testa om 
produkten är bra ändå.” 

Alternativ Antal Andel 
Ja, alltid  17 34 % 

Ibland, på vissa produkter 23 46 % 

Nej, aldrig 10 20 % 
 

8. Har du några övriga kommentarer till datummärkning och att slänga mat? 

Antal personer som besvarade frågan: 13 stycken 

Nedan redovisas kommentarerna: 

• ”Datummärkning är ingen garanti för att livsmedlet är tjänligt. Vissa livsmedel har 

dålig lukt och smak före utgångsdatum”. 

• ”Det är viktigt för konsumenter att få tydlig datummärkning”. 

• ”Beroende på vad det är för mat så måste man inte slänga bara för att datumet gått ut”. 

• ”Matförpackningar är oftast anpassade för familjer och inte om man är själv i 

hushållet”. 

• ”Slänger alldeles för mycket egentligen. Planeringen brukar vara bra, sen går tiden att 

man inte kan hålla planeringen”. 

• ”Jag tycker att det slängs för mycket mat, som kan användas”. 

• ”Kollar aldrig på bäst före”. 

• ”Jag tycker det är förfärande att människor kan slänga så mycket mat, som det faktiskt 

görs”. 

• ”Kan jag tillaga maten så behåller jag den längre”. 

• ”Viktigt med datummärkning - bra om man kunde undvika att slänga mat”. 

• ”Är för dåligt insatt i om det går att äta mat efter datummärkningen gått ut. Vi slänger 

alldeles för mycket mat”. 

• ”Minimjölk klarar bara bäst före datum”. 

• ”Det slängs alldeles för mycket, om bäst före datum”. 


