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Ordlista 

Animaliska produkter: kött, mejeriprodukter och ägg. 

Bäst före datum: till det datumet livsmedlet förväntas hålla sin kvalitet. 

Ekologiskt fotavtryck: ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. 

Ekologiska tjänster: alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och 

som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.  

Klimatavtryck: Allt de som vi konsumerar kan knytas till utsläpp av koldioxid och andra 

växthusgaser. 

Koldioxidekvivalenter: Ett mått på utsläpp av växthusgaser som i sin tur bidrar till global 

uppvärmning och växthuseffekten och som tar hänsyn till olika gasers bidrag till 

växthuseffekten. 

Matsvinn: all den mat som slängs i onödan.  

Mejeriprodukter: Fil, yoghurt, mjölk, grädde, smör, ost, crème fraiche etc.  

Primärproducenter: De som producerar och förädlar mat, exempelvis slakterier och 

mejerier. 

Sensoriska egenskaper: udda form, missfärgning, passerat bäst före datum etc. 

Vattenfotavtryck: ett mått på mängden vatten som behövs för produktion av de varor och 

tjänster en människa konsumerar.   

Växthusgaser: Både naturliga och konstgjorda gaser. Koldioxid, metan, vattenånga, ozon, 

och lustgas.  
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Abstract 

  One of the 16 environmental goals in Sweden is about reducing climate impact. The purpose 

of this goal is to stabilize greenhouse gases to a level that still preserves the biodiversity and 

ensures the food production. Production of animal products like meat, milk or eggs, contribute 

to a large extent to emissions of greenhouse gases. In today's society there is a lot of 

unnecessarily food waste of these animal products, which is a subject that we should pay 

more attention to. The aim of this study is to investigate how the reduction of food waste from 

animal products could reduce greenhouse gas emissions, by adding the need to produce so 

many animal products. We determine this by collecting data from different steps in the value 

chain. Primary producers, supermarkets and private persons were asked about how much of 

their food waste that comes from meat, dairy products and eggs. The aim is also to collect 

qualitative data about how conscious producers and consumers are about climate impact from 

animal products and how actively they work to reduce the food waste and how they handle 

the waste.  

  To investigate this subject, questionnaires were designed and distributed to primary 

producers, supermarkets and private consumers. Private consumers were also given a table to 

keep notes about their food waste. They estimated their food waste from animal products 

during four weeks. For the background information a literature search has also been done.  

  The results from primary producers and supermarkets shows that the food waste from meat 

products was the most abundant compared to dairy products and eggs. Private persons on the 

other hand mainly had food waste from animal products consisting of dairy products 

especially sour milk, yoghurt and milk. Private consumers average waste from meat was 0.36 

kg/ four weeks which contributes with a climate impact of 6.5 kg/ 𝐶𝑂2𝑒, which will be 77.8 

kg of 𝐶𝑂2𝑒 / year. This corresponds to a one-way trip by plane from Stockholm Arlanda to 

Copenhagen Kastrup. These numbers were only from 10 households in Sweden, which could 

mean an uncertainty of the results, showed that primary producers and supermarkets made 

efforts to reduce the waste. There is also an awareness about animal products and climate 

impact in all the three categories but the consciousness can be developed more. With 

increased knowledge about climate impact food waste can be reduced and the management of 

the food waste can be improved.  
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Sammanfattning 

 

  Växthuseffekten är idag ett stort hot mot klimatet på grund av människans aktiviteter. 

Konsekvenser av dessa aktiviteter blir att väderförhållandena kommer att ändras till mer 

extrema och sjukdomar som nu finns i varmare länder kommer att ha större spridning då 

temperaturen ökar. Ett av Sveriges klimatmål är “begränsad klimatpåverkan”. Dess 

målsättning är att stabilisera växthusgaserna till en nivå som bevarar den biologiska 

mångfalden och säkerställa livsmedelsproduktionen. Som det ser ut idag så kommer detta mål 

inte hinna uppnås i tid. En av de antropogena aktiviteter som bidrar till växthusgasutsläpp är 

djurproduktionen, till största del idisslande boskap som nötkreatur och får. Sveriges 

befolkning äter i snitt 50–55 kg kött/ person och år samtidigt som 9 % av dessa slänger 

animaliska produkter minst en gång i veckan. Hade konsumtionen av animaliska produkter 

minskats och även svinnet från dessa produkter så skulle djurproduktionen kunna reduceras. 

Att reducera matsvinn från animaliska produkter skulle därför kunna ha stor påverkan på 

växthusgasutsläppen, och minska de totala växtgasutsläppen med hela 7–9%. Bidragande 

faktorer till matsvinn inom livsmedelskedjan är privatpersoner men också matbutiker och 

primärproducenter, det är dessa tre som kommer att beröras i detta arbete. 

 

 Syftet med denna studie är att undersöka matsvinn från animaliska produkters och dess 

bidrag till klimatgasutsläppen genom att samla in kvantitativ data från primärproducenter, 

matbutiker och privatpersoner om hur stor andel av matsvinnet som kommer från kött, 

mejeriprodukter och ägg. Syftet är också att samla in kvalitativ data om hur medvetna dessa 

grupper är kring klimatpåverkan från animaliska produkter och hur aktivt de arbetar för att 

minska sitt animaliska svinn samt hur de hanterar svinnet.  

 

  För att få en grund till arbetet har litteratursökningar genomförts för att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar. Sökningar på myndighetssidor har också gjorts för att få fram rapporter 

till arbetet. För att besvara frågeställningarna har primärproducenter, matbutiker och 

privatpersoner fått besvara frågor i ett frågeformulär anpassat efter de olika grupperna. 

Privatpersonerna har också uppskattat sitt animaliska matsvinn under fyra veckors tid genom 

att väga sitt animaliska matsvinn och föra in resultaten i en tabell.   

 

  Resultatet från primärproducenter och matbutiker visar att merparten av deras svinn kommer 

från köttprodukter medan svinnet från mejeriprodukter och ägg är litet. Privatpersoners svinn 

däremot består till största delen av mejeriprodukter, framförallt fil, yoghurt och mjölk. 

Privatpersonernas genomsnittliga matsvinn från kött var 0,36 kg under fyra veckors tid vilket 

bidrog med en klimatpåverkan på 6,5 kg 𝐶𝑂2𝑒 vilket blir 77,8 kg 𝐶𝑂2𝑒/ å𝑟. Detta motsvarar 

en enkelresa med flyg från Stockholm Arlanda till Köpenhamn Kastrup. Dessa resultat 

kommer från endast från 10 stycken hushåll i Sverige vilket kan betyda en viss osäkerhet i 

resultatet. Både primärproducenter och matbutiker gör ansträngningar för att hålla nere sitt 

animaliska svinn. Det finns också en medvetenhet kring animaliska produkter och 

klimatpåverkan hos alla de tre kategorierna men kunskap och insikt kan utvecklas ännu mer. 

Genom ökad kunskap kan man reducera det animaliska svinnet och även förbättra hanteringen 

av svinnet.  

 

 

 

Nyckelord: Matsvinn, klimatpåverkan, Sverige, detaljhandel & EU. 
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Förord  
 

Efter några samtal med vår handledare Marie Mattsson så kom vi tillsammans fram till ett 

ämne till detta arbete som både vi och vår handledare tycker är intressant och högaktuellt i 

dagens samhälle, matsvinn från animaliska produkter. Vi vill tacka Marie Mattsson för all 

hjälp och stöd under arbetets gång.  

Ett stort tack också till primärproducenter och matbutiker som ställt upp och svarat på våra 

frågeformulär, och privatpersonerna som hjälpt oss mäta sitt animaliska matsvinn under fyra 

veckors tid!  

 

Elenore Carlsson och Sanna Mobarak 

 

Halmstad 2019-05-22 
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1. Inledning 
 

1.1. Klimatförändringar och dess konsekvenser 

 

  Antropogena aktiviteter bidrar till jordens negativa klimatförändringar. Ökade utsläpp av 

växthusgaser får medeltemperaturen att stiga. Växthuseffekten orsakas av partikulära gaser 

som absorberar infraröd strålning i atmosfären. De huvudsakliga gaserna är koldioxid, 

vattenånga, metan, ozon, lustgas och perfluorkolväten. Dessa kallas för växthusgaser och 

ökningen av dessa i atmosfären är en effekt av antropogen verksamhet (Broome, 2014). 

Växthusgaserna har fått sitt namn genom att solens värme blir kvar i atmosfären, som går att 

jämföras med glaset i ett växthus. Vilket leder till global uppvärmning (Europeiska 

kommissionen, 2014).  

  En konsekvens av den uppvärmningen är en betydande temperaturhöjning av haven, vilket i 

sin tur leder till att isarna smälter i större omfattning och glaciärernas nedbrytningshastighet 

ökar (Broome, 2014). Jordens befolkning måste minska på sina växthusgasutsläpp då 

konsekvenserna från dessa finns kvar i århundraden. Fram tills klimatförändringarna har 

stoppats krävs det att människan anpassar sig efter de konsekvenser som har uppstått 

(Europeiska kommissionen, 2014).  

  I december 2015 hölls ett möte i Paris om klimatfrågorna som 195 nationer deltog i och där 

man kom överens om ett historiskt klimatavtal. Parisavtalet. Det som avtalet står för är att 

nationerna frivilligt ska bidra och hjälpas åt till att hålla den globala uppvärmningen under 

2°C och helst sträva efter att begränsa den till 1,5°C till 2020 (Page, 2014). 

  I Sverige har riksdagen beslutat om 16 stycken miljömål, ett av dem är begränsad 

klimatpåverkan. Riksdagens definition av miljömålet är: 

 

“Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 

globala målet kan uppnås” (Svenska miljömål, 2018). 

 

  Som det ser ut idag så kommer inte målen att uppnås tills 2020 och vi måste alla minska våra 

växthusgasutsläpp ytterligare för ett bättre klimat (Svenska miljömål, 2018). Djurhållning och 

jordbruk är en stor bidragande faktor till växthusgasutsläppen, särskilt idisslande boskap som 

med sin matsmältning släpper ut metangas (Naturvårdsverket, 2018). I en mätning i Halland 

2016 visade det sig att djurens matsmältning bidrog till metangasutsläpp på 180 000 ton 

koldioxidekvivalenter. En annan faktor är gödselhanteringen som också bidrar till 

metangasutsläpp och lustgasutsläpp till atmosfären. När bakterier omvandlar kväveföreningar 

i marken så bildas lustgas. När marken gödslas med naturgödsel och konstgödsel tillförs 

kväve till marken som gör att lustgas frigörs till atmosfären (Länsstyrelsen, 2019). 

Djurhållningen har även ett stort behov av vatten och ekologiska tjänster, vilket är de tjänster 

som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalité, därför 

har djurhållningen en påverkan på klimatet. Onödigt hög konsumtion av kött, mejeri- och 

äggprodukter leder till svinn av animaliska produkter. Blir konsumtionen av animaliska 

produkter mindre så minskas även mängden matsvinn och djurproduktionen kan reduceras, 

vilket leder till en mindre mängd växthusgasutsläpp. 

  Matsvinn från animaliska produkter är något som bör lyftas då konsumtionen av animaliska 

produkter idag är väldigt hög (Livsmedelsverket, 2013a). Fortsätter vi att konsumera lika 
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mycket som vi gör idag så kommer det ha ökat med 75–145% till 2050. 1961 åt man i 

genomsnitt 25 kg kött/person och år och 2013 åt man 48 kg kött/person och år runt om i 

världen. Detta visar på att vi lever i ett samhälle med ständigt ökande köttkonsumtion.  

(Cleveland, 2019).  

 

1.2 Syfte med studien  

 

   Syftet med denna studie är att undersöka det animaliska matsvinnets bidrag till 

klimatgasutsläppen genom att samla in både kvantitativ och kvalitativ data från olika grupper 

i livsmedelskedjan. De som producerar och förädlar mat exempelvis slakterier och mejerier 

som vi kommer att kalla primärproducenter är en kategori, matbutiker en annan och 

privatpersoner en tredje. Dessa har fått svara på frågor om hur stor andel av matsvinnet som 

kommer från kött, mejeriprodukter och ägg som vi i detta arbete kommer att benämna som 

animaliska produkter. Syftet är också att samla in kvalitativ data om hur medvetna 

primärproducenter, matbutiker och privatpersoner är kring klimatpåverkan från animaliska 

produkter och hur aktivt de arbetar för att minska sitt animaliska svinn samt hur de hanterar 

svinnet. 

  Tidigare studier och vetenskapliga artiklar tar inte enbart upp matsvinn från animaliskt 

ursprung och inte heller från tre olika kategorier i livsmedelskedjan. Eftersom svinn från kött, 

mejeriprodukter och ägg har en stor klimatpåverkan ville vi göra en särskild studie om detta. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras i detta examensarbete: 

  

1. Hur stor andel av matsvinnet består av animaliska produkter i olika delar av 

livsmedelskedjan och hur mycket CO2e motsvarar detta? 

2. Hur medvetna är primärproducenter, matbutiker och privatpersoner om klimatpåverkan 

från animaliska produkter? 

3. Hur aktivt arbetar primärproducenter, matbutiker och privatpersoner med att minska sitt 

animaliska matsvinn? 

4. Vart tar svinnet från primärproducenter, matbutiker och privatpersoner vägen? 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Djurproduktionens klimatpåverkan 

 

  För att behålla den biologiska mångfalden av växter och djur har betande boskap på våra 

marker en viktig roll. Samtidigt så släpps växthusgaser ut när de bryter ner cellulosan i gräset 

(Bonevik, 2019). Av världens totala växthusgaser så bidrar djurproduktionen med 15 %. 

Nötkreatur och får som idisslar bidrar med betydligt mer än gris och kyckling. 

(Livsmedelsverket, 2013b)  

 

 

Figur 1. Växthusutsläpp från olika djurproduktion (Livsmedelverket, 2019). 

 

 

Andra bidragande faktorer till växthusgasutsläppen är transporter av djur och foder till djuren 

men även jordbruksmarken kan bidra till växthusgasutsläpp och övergödning genom läckage 

av kväve och fosfor från gödsel. Effekten av övergödningen beror på hantering och spridning, 

typ av jord som odlingen sker i och vart odlingen äger rum. 

  I Sverige äts det en stor mängd animaliska produkter årligen, i snitt blir det 50–55 kg 

kött/person och år som konsumeras och stadigt ökar trots att detta bidrar till en stor del av en 

persons klimatavtryck, detta omvandlat till en persons intag av kött per dag motsvarar ca 150 

g kött/ person och dag (Livsmedelsverket, 2013a). Detta visar tydligt att konsumtionen ökar 

då man 1948 åt 25 kg kött/person och år. Fortsätter det i den takt som det gör idag kommer 

konsumtionen att ha ökat med 75–145% till 2050 (Cleveland, 2019). 

I Länsstyrelsens remiss till Energi- och klimatstrategi som släpptes nu i mars redovisas 

Sveriges konsumtionsbaserade klimatutsläpp från 2016 (ton 𝐶𝑂2𝑒 per person). Den visar att 

de största konsumtionsbaserade klimatutsläppen kommer från offentlig konsumtion och 

investeringar på 3,8 ton 𝐶𝑂2e, följt av transporter på 2,1 ton 𝐶𝑂2e och på 2,0 ton 𝐶𝑂2e ligger 

Livsmedel (Länsstyrelsen, 2019).  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nötkreatur Får Gris Kyckling

K
g
 k

o
ld

io
x

id
ek

v
iv

al
en

t 
/ 

k
g
 k

ö
tt

 

(u
ta

n
 b

en
)



10 
 

 

2.2 Matsvinn 

 

  I dagens samhälle är matsvinn ett stort problem som bör uppmärksammas. I alla steg av 

livsmedelskedjan uppkommer matsvinn av olika slag och mängd (Naturvårdsverket, 2018).  

Matsvinn definieras som “alla bortkastade råvaror och produkter som kunde ha varit 

människoföda” (Jordbruksverket, 2011). Idag slängs inom EU 90 miljoner ton mat per år som 

fortfarande är fullt fungerande för konsumtion (Cicatiello et al. 2016). Bara inom Sverige 

slängs 19 kg ätbara livsmedel och 26 kg mat och dryck hälls ut i slasken i genomsnitt per 

person och år (Livsmedelsverket, 2019a).  Minst en gång i veckan slänger 9 % av Sveriges 

befolkning kött, fisk eller mejeriprodukter (Livsmedelsverket, 2013b). 

  Matsvinn finns både inom utvecklade länder och i utvecklingsländer (Lukic, Kljenak & 

Jovancevik, 2014). En studie som gjordes i 27 EU länder om människors beteende kring 

matsvinn visar vilka som har störst tendens till att slänga livsmedel. Det visar sig att yngre 

människor har större mängd svinn än äldre människor, att män slänger mer än kvinnor och de 

hushållen som källsorterar hushållsavfallet tenderar att slänga mindre än de hushållen som 

inte källsorterar. Socioekonomiska förhållanden och bostadsläge har även det en roll i 

hantering av matsvinn. Människor med lägre utbildning och arbetsinkomst har en tendens att 

slänga mindre än människor med högre utbildning och arbetsinkomst. Studien visar även att 

stadsbor har större mängd matsvinn än de som bor på landsbygden (Secondi, Principati & 

Laureti, 2015). 

 

2.3 Faktorer som påverkar matsvinn 

 

  En stor bidragande faktor till matsvinn är vår syn på sensoriska egenskaper hos livsmedel. 

Både primärproducenter, matbutiker och privatpersoner sorterar bort livsmedel som har 

sensoriska egenskaper så som udda form, missfärgning och bäst före-datum vilket leder till ett 

större svinn (Rohm et al., 2017). En annan faktor till onödigt matsvinn är att hushållen är 

dåliga på att planera sina livsmedelsinköp, vilket bidrar till att man köper hem en större 

mängd mat än vad som går åt i hemmet. Förutom att matbutiker har ett stort svinn från 

livsmedel med sensoriska egenskaper så spelar även felbedömning vid beställning av 

livsmedel också en stor roll. Detta leder till att matbutiker vid vissa tillfällen har mer 

livsmedel på lager än vad som kommer att inhandlas av privatpersoner, vilket i sin tur leder 

till onödigt matsvinn (Naturvårdsverket, 2018).    

 

 2.4 Matsvinnets klimatpåverkan 

 

 Matsvinn är inte bara negativt utifrån sociala och ekonomiska aspekter, utan även för miljö 

(Eriksson, Strid & Hansson 2015). Hushållen i Sverige har varje år ett sammanlagt matsvinn 

som motsvarar utsläpp på 442 000 ton växthusgaser. Detta går att jämföra med utsläpp från 

360 000 bilar (Livsmedelsverket, 2018b) vilket motsvarar ca 7 % av Sveriges alla bilar i mars 

2019 (Transportstyrelsen, 2019). Animaliska livsmedel såsom kött och mejeriprodukter är de 

som har störst påverkan på växthusgasutsläppen. Det visade sig att hela 7- 9% av alla 

växthusgaser som släpps ut är relaterade till matsvinn från kött och mejeriprodukter globalt 

(Schott & Andersson, 2015). Anledningen till att köttproduktionen har stor påverkan på 

klimatet är metan- och lustgasutsläpp från idisslande boskaps matsmältning samt 

gödselhantering (Naturvårdsverket, 2018).  Köttproduktionen har också ett stort behov av 

vatten och ekologiska tjänster, vilket är de tjänster som naturens ekosystem ger människan 

och som bidrar till vår välfärd och livskvalité. I en studie där de jämfördes olika matsvinn 
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visade det att, ett kg svinn från kött har ett vattenavtryck på 30,3 m3 vatten och ett ekologiskt 

avtryck på 308,5 globala m2 (Cicatiello et al., 2016).  

Olika livsmedel har olika stor klimatpåverkan, animaliska produkter har exempelvis större 

påverkan än frukt och grönsaker. En jämförelse mellan olika livsmedel och klimatpåverkan av 

dessa har redovisats i en rapport från Naturvårdsverket (2016).  Den visar att animaliska 

produkter har ett betydligt större klimatavtryck än icke animaliska produkter (figur 2 

Naturvårdsverket, 2016). Nötkött har större klimatpåverkan i jämförelse med andra köttslag 

medan ost och smör är de mejeriprodukter som har den största påverkan på klimatet, (figur 3 

Naturvårdsverket, 2016).  

 

 
Figur 2: Klimatavtryck för animaliska produkter (nötkött, fläskkött, fisk och skaldjur, 

fågelkött, ägg, smör, ost, grädde, mjölk, fil och yoghurt) och icke animaliska produkter 

(quorn, ris, pasta, mjöl, socker, gryn, bröd, potatis, salladsgrönsaker, frukt och bär, rotfrukter, 

lök och kål) i kg koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2016).  

 

 
Figur 3. Klimatavtryck för de olika animaliska produkterna (Naturvårdsverket, 2016) 
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  Konsekvenser av människors hantering av livsmedel leder till en stor mängd matsvinn och 

värdefulla resurser, som energi, vatten, mark och arbete går förlorade på grund av onödiga 

utsläpp av föroreningar (Brancoli, Rousta & Bolton, 2017).  

Det finns många olika sätt att hantera matsvinnet på, både mindre bra och bra. De bättre 

alternativen ur växthusgassynpunkt är donation till någon som behöver mat, anaerob 

nedbrytning till biogas medan de sämre alternativen är djurfoder, förbränning, kompostering 

och det allra sämsta är deponering (Eriksson, Strid & Hansson, 2015). 

 

2.5 Klimatmål 

 

Sverige har 16 miljömål varav ett är “begränsad klimatpåverkan” vars syfte är att stabilisera 

växthusgasutsläppen till en nivå som innebär att människans påverkan på miljön inte blir 

skadlig (Svenska miljömål, 2018). 

Det finns även två klimatmål som omfattar matavfall som är oundvikligt samt matsvinn som 

går att undvika. Dessa två är “Etappmål för biologisk behandling av matavfall” och “FNs nya 

hållbarhetsmål för matavfall, som säger att matsvinnet ska halveras till 2030” 

(Naturvårdsverket, 2017).  

I Halland arbetar man utefter två mål som inriktar sig på livsmedel och konsumtion. Det ena 

är “klimatsmarta livsmedel” och det andra är “hållbar konsumtion och produktion”. Målet 

med klimatsmarta livsmedel är att man i Halland ska bedriva resurseffektiv och hållbar 

livsmedelsproduktion som bidrar till ökad grad av självförsörjning. Hållbar konsumtion och 

produktions har som mål att sänka konsumtionsbaserade utsläppen till 3–4 ton 

koldioxidekvivalenter per person 2030 och till 1 ton per person 2050 (Länsstyrelsen, 2019). 
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3. Metod 

 

3.1 Studiedesign 

 

  Syftet med vår undersökning är att studera animaliskt matsvinn från olika steg i 

livsmedelskedjan. De olika stegen som vi valt att fokusera på är primärproduktionen, 

matbutiker och privatpersonkonsumtion. Frågeformulär har skrivits (bilaga 1–3) som är 

anpassade utefter vårt syfte och frågeställning. Frågorna är också anpassade efter målgrupp 

till exempel primärproducenterna, matbutikerna eller privatpersoner. Vi kontaktade 

primärproducenter och matbutiker via telefon för att fråga om de ville medverka i vår studie 

den 25/2–2019. De flesta ville få frågorna via mail. Valet av primärproducenter är baserat på 

att vi vill ha en bredd i vårt arbete, både stora kända företag men också lite mindre lokala 

företag. Matbutikerna vi har valt är utefter var vi själva inhandlar livsmedel. Till 

privatpersonerna skickade vi även med en tabell som vi har formulerat på egen hand utifrån 

våra frågeställningar för att de ska kunna väga sitt animaliska matsvinn under en månads tid. 

Varje dag ska privatpersonerna väga/uppskatta sitt animaliska matsvinn och föra in det i sin 

tabell innan svinnet slängs. Mätningen genomfördes mellan 20/2–19/3–2019. 

Privatpersonerna som vi har valt att ha med i vår studie är personer i vår närhet som gett sitt 

godkännande att vara med och de ska utföra detta under fyra veckors tid. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 

 

Till detta examensarbete har vi använts oss av databaserna Web of science, ABI Inform och 

Onesearch för att hitta vetenskapliga artiklar. Sökorden vi använde oss mest av var food 

waste*, climate impact*, Sweden, EU, food cycle*. Vi har gjort begränsningar för inom vilket 

tidsintervallartiklarna har blivit skrivna så att inga artiklar före år 2010 har blivit refererade. 

De äldsta artiklarna som vi använder oss av är högt citerade. Valet av artiklarna är baserat 

utifrån en relevant rubrik som gjort att vi även läst abstract för att se om det är en användbar 

vetenskaplig artikel.  Vi har även använt oss av myndighetsrapporter, hemsidor och en bok 

som heter “Climate matters”. Vi har även fått data i form av frågeformulär och tabeller.  

 

 

3.3 Statistiska analyser 

 

Underlaget var i de flesta fall för litet för att kunna göra statistiska analyser. Standard error för 

att jämföra medelvärden har räknats ut på de animaliska matsvinn som privatpersonerna 

noterat och även matbutikernas svinn under en veckas tid.  
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4. Resultat  
 

4.1 Andel av matsvinnet som kommer från animaliska produkter  

 

Frågeformulären som vårt resultat baseras på skickades ut till primärproducenter och 

matbutiker. De som besvarade frågorna är Wapnö, Mostorps Gård, Ica Maxi Flygstaden, Ica 

Maxi Högskolan och Willys öster. Resultaten är besvarade utifrån hur stor procent av de 

produkter som produceras samt går ut i butik som blir svinn. Statistiken som 

primärproducenterna (figur 5) och matbutikerna (figur 4) har angett är från en vecka i mars, 

men den brukar enligt uppgiftslämnarna ligga på en relativt jämn nivå. Vi ser en skillnad 

mellan de olika typerna av animaliska produkter då kött bidrar till en större mängd svinn, följt 

av mejeriprodukter och sist ägg (se figur 4 och 5).  

 
Figur 4. Medelvärdet av tre matbutikers animaliska matsvinn räknat i procent av det som går 

ut i butik per vecka, +/- SE. 

 

 
Figur 5. Medelvärdet av två primärproducenters animaliska matsvinn räknat i procent av vad 

som produceras per vecka. 
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  Privatpersonerna har under fyra veckors tid uppskattat sitt animaliska matsvinn och redovisat 

detta i var sin tabell. Av resultatet kan vi utläsa att det inte är någon större skillnad på 

mängden matsvinn beroende på ålder eller om det är en familj eller ensamstående. Man kan 

däremot se att mejeriprodukter följt av kött är det som slängs mest se (figur 6). De 

mejeriprodukter som slängs mest är fil, yoghurt och mjölk medan ost och smör inte slängs i 

lika stor utsträckning.  

 

 
Figur 6. Privatpersonernas animaliska matsvinn som medelvärde i gram för fyra veckor, +/- 

SE.  

 

Anledningar till att livsmedel slängs av privatpersoner är att för mycket mat har lagats, barnen 

har lämnat kvar lite mat som det inte är någon idé att spara för att sedan värma upp vid ett 

senare tillfälle eller att maten har blivit dålig t ex blivit möglig. Den största anledningen är att 

bäst före-datum har gått ut.  

 

4.2 Medvetenhet kring samband mellan animaliska produkter och klimatpåverkan 

 

  En medvetenhet finns bland både primärproducenter och matbutiker vad gäller 

klimatpåverkan från animaliska produkter. Vår uppfattning utifrån de besvarade frågorna är 

att matbutikerna har mindre kunskap gällande klimatpåverkan än primärproducenterna. Både 

Wapnö och Mostorps Gård visade att de var mer insatta i klimatfrågan genom utförliga svar.  

  När det gäller medvetenheten hos privatpersoner så fick vi relativt spridda svar. Där vi kan 

se att den äldre generationen inte har samma medvetenhet som den yngre generationen. En av 

de yngre deltagarna svarade med citatet nedan, vilket visar på en medvetenhet i stort kring 

sambandet mellan kött och klimatet, men inte att matsvinn från animaliska produkter också 

bidrar negativt till klimatet. 

 

“Sambandet mellan animaliskt matsvinn och klimatpåverkan känner vi inte till. Men vi känner 

till kring köttproduktionens påverkan på klimatet” 
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  Ett medelvärde av en genomsnittlig mängd av kg koldioxidekvivalenter per kg kött har 

räknats ut med hjälp av Figur 1 till 18 kg koldioxidekvivalenter per kg kött (utan ben). Genom 

detta kan man räkna ut klimatpåverkan av privatpersoners genomsnittliga köttsvinn då det var 

360 g (0,36 kg). Uträkningen av privatpersonernas utsläpp av kg koldioxidekvivalenter under 

fyra veckors tid från deras köttsvinn nedan:  

 

 

18 𝐶𝑂2𝑒 × 0,36 𝑘𝑔 = 6,5 𝑘𝑔 𝐶𝑂2e 

 

 

Detta uträknat på ett år skulle bidra med en klimatpåverkan på 77,8 kg koldioxidekvivalenter, 

uträkning nedan: 

 

 

6,5𝐶𝑂2 𝑒 × 12 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 77,8 𝑘𝑔 𝐶𝑂2e 

 

 

Uträkningarna baseras på endast 10 hushåll vilket gör att osäkerheten är stor. Hade dessa 

gjorts på alla Sveriges hushåll skulle siffran av kg koldioxidekvivalenter per kg kött bli 

betydligt högre, fler deltagare ger högre svinnmängd vilket visar på den negativa påverkan på 

klimatet. 

Majoriteten av deltagarna tycker att ämnet är intressant och skulle därför vilja öka sin 

kunskap och medvetenhet kring animaliskt matsvinn och klimatpåverkan ännu mer. De 

deltagarna som i nuläget inte har så stor medvetenhet märker vi har tagit till sig informationen 

och analyserat sin mathantering.  

 

4.3 Arbete för att minska matsvinnet 

 

  Både primärproducenter och matbutiker arbetar för att minska sitt animaliska matsvinn men 

på olika vis (Tabell 2). Matbutikerna arbetar främst med att ca två dagar innan “bäst före” 

markeringen sänka priset på sina animaliska produkter och markera med “ät snart” symbol. 

Detta för att maximera försäljningen in i det sista och minska svinnet. De butiker som vi varit 

i kontakt med beskriver också att de lägger arbete på att planera sina beställningar så att inte 

onödigt stora mängder finns i butiken. Donation av mat till behövande är också ett sätt som 

arbetas med för att minska svinnet. Willys Öster inväntar ett godkännande för att få donera, 

därav snart i tabellen.  

  Primärproducenterna har andra sätt att minska det animaliska matsvinnet på. Wapnö har en 

gårdsbutik där de säljer sina produkter. När dessa har kort datum går de animaliska 

produkterna till deras restaurangkök. Mostorps Gård är ett familjeföretag när deras kött inte 

har blivit sålt som styckat kött under en viss period så gör de charkuterier av köttet. 

Charkuterierna håller längre och har därför längre försäljningsperiod. Båda dessa gårdar säljer 

också sina produkter hos olika matbutiker, vilket gör att det eventuella svinnet räknas på 

matbutikerna.  
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Tabell 2: För att minska matsvinnet från primärproducenter och matbutiker används 

metoderna nedan. 

 Ät snart- markering Donation Planera sina 

beställningar 

Charkuterier  Restaurangkök 

Ica Maxi 

Högskolan 

X  X   

Ica Maxi 

Flygstaden 

X X X   

Willys 

Öster 

X Snart X   

Mostorps 

Gård 

 X  X  

Wapnö 

Gård 

    X 

 

 

  De flesta av våra privatpersoner har ett generellt bra tänk kring matsvinn och har därför inte 

ändrat tankesätt. Det gäller även inköpsrutiner, då de redan tänker på att inte handla mer än 

nödvändigt. Några tankesätt har ändrats till det bättre genom att livsmedel inte slängs så fort 

bäst före-datumet har gått ut. Vegetariska alternativ har också ökat bland flera av våra 

privatpersoner den senaste tiden.  

 

4.4 Vart svinnet tar vägen och förbättringspotential  

 

  Det animaliska matsvinnet från matbutiker går i första hand till HEM som använder detta till 

biogas. En viss del av den fullt ätbara maten doneras till bland annat Frälsningsarmén och 

nattcaféet som använder det till att ge hemlösa människor mat. Wapnö använder sitt 

animaliska svinn till processer inom företaget. De använder också svinnet till att producera 

biogas, som sedan används till elektricitet så att mjölken hålls kyld till kalvarna. De strävar 

efter cirkulär ekonomi som till exempel att malten som är en restprodukt från bryggeriet 

används till djurfoder. Mostorps Gård som är ett familjeföretag säger att de produkter som 

inte säljs, doneras till närstående. Detta gör att de nästan inte har något animaliskt matsvinn. 

Alla påpekade att det finns förbättringspotential och bland butikerna så är det främst att 

planera inköpen ännu bättre och att ha rätt sortiment i disken.  

  Matsvinnet från privatpersonerna slängs av majoriteten i de gröna/bruna kompostpåsarna, 

men enstaka personer slänger det i hushållssoporna. De tre hushållen som slänger sitt 

matsvinn i hushållssoporna gör detta på grund av platsbrist i sitt kök.  
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5. Diskussion  
 

 

I en större undersökning där 27 EU länder deltog framkom det tydliga skillnader mellan olika 

kategorier av livsförhållanden tenderade att slänga större eller mindre mängd mat. Den visar 

att yngre människor har större mängd svinn än äldre människor, att män slänger mer än 

kvinnor och de hushållen som källsorterar hushållsavfallet tenderar att slänga mindre än de 

hushållen som inte källsorterar. Den visar också att människor med lägre utbildning och 

arbetsinkomst har en tendens att slänga mindre än människor med högre utbildning och 

arbetsinkomst. Studien visar även att stadsbor har större mängd matsvinn än de som bor på 

landsbygden (Secondi, Principati & Laureti, 2015). I detta arbete ville vi göra en liknande 

jämförelse mellan de grupper som vi hade med för att se om vi kunde utläsa liknande mönster 

mellan våra deltagande hushåll. Privatpersonerna i vår studie bestod både av familjer, par och 

ensamstående i både yngre och äldre generationer. Boendesituation har varierat från 

lägenheter till villor både inne i staden och ute på landsbygden. Vi däremot såg inga 

skillnader mellan de olika deltagarna.  

  I vår studie valde vi även att ta med primärproducenter och matbutiker eftersom att vi ville 

få en bild av var den största mängden matsvinn uppstår. Eftersom primärproducenter och 

matbutiker angav sitt matsvinn i procent av det som produceras alternativt går ut i butik, kan 

vi inte säga något om detta. Varken primärproducenterna och matbutikerna hade ett så stort 

svinn av animaliska produkter men svinn från kött var överlägset störst följt av 

mejeriprodukter. Svinn från ägg var minimalt. Anledningen till detta tänker vi beror på att 

deras medvetenhet kring klimatpåverkan av animaliskt matsvinn är relativt hög vilket gör att 

de aktivt arbetar med att minska svinn från animaliska produkter. Genom bland annat 

noggranna beställningar, ät snart- märkning på produkterna som snart passerar bäst före-

datum och donation till behövande så reduceras svinnet. Primärproducenters och 

livsmedelsbutikers medvetenhet kring sambandet mellan animaliska produkter och 

klimatpåverkan var hög. Kunskapen hos primärproducenterna upplevs dock högre då de är 

inriktade på enbart produktionen av animaliska produkter, till skillnad från matbutiker som 

måste ha en bredare kunskap kring alla livsmedel. Detta är något som Jordbruksverket stärker 

då dem precis som vi menar att primärproducenter behöver ha större kunskap inom området 

och om olika omständigheter som kan uppstå. Exempel på detta är problem med väder och 

insektsangrepp. Därför behöver de större förståelse och noggrannhet kring animaliska 

produkter och dess hantering (Jordbruksverket, 2011). Den viktigaste åtgärden matbutikerna 

gör för att minska sitt animaliska svinn är att sänka priset på livsmedlet två dagar innan bäst 

före-datumet går ut och etikettera med “ät snart”.  Wapnö Gård som är en primärproducent 

använder produkter som börjar närma sig bäst före datum till sitt restaurangkök. Mostorps 

gård gör charkuterier av sitt kött för att få längre försäljningsperiod på köttet. Största delen av 

matsvinnet som ändå blir från matbutiker går till HEM för att bli till biogas. En del skänks 

också till Frälsningsarmén och nattcaféet. Primärproducenternas matsvinn går antingen till 

biogas för att producera elektricitet eller så skänks det bort till närstående.  

  Privatpersoners matsvinn bestod till största del av mejeriprodukter, sedan kött och en liten 

mängd ägg. Anledningen till att mejeriprodukter är det största svinnet tror vi beror på att det 

är lättare att hälla ut produkter i slasken än att lägga det i kompostpåsarna. Då märks det inte 

lika mycket att man har slängt mat. Den största anledningen till svinnet var att bäst före-

datum hade passerat och för mycket mat hade lagats. Medvetenheten kring animaliska 

produkter och klimatpåverkan är enligt resultatet generellt högre hos de yngre deltagarna än 

de äldre. Man har en högre medvetenhet om köttproduktionens klimatpåverkan än 

mejeriproduktionens påverkan. Vi tror konstigt nog inte att privatpersonerna tänker på att 

mejeriproduktionen bidrar till lika höga utsläpp av metangas som köttproduktionen. De flesta 
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har ändå ett bra tankesätt kring matsvinn och även bra handlingsrutiner. Vissa har dock börjat 

tänka mer på att inte slänga produkten så fort bäst före-datumet gått ut och även börjat 

inhandla mer vegetariskt. Majoriteten slänger sitt matsvinn i gröna/bruna kompostpåsar. 

 

 

5.1 Negativ klimatpåverkan- ett rikt växt- och djurliv 

 

Växthusgasutsläppen ökar konstant idag och påverkar jordens klimat negativt. Antropogena 

aktiviteter under en lång period har nu bidragit till att vårt eget handlande medfört att vi står 

inför en stor utmaning. Växthusgasutsläppen måste minskas så att världens klimat stabiliseras 

så att temperaturhöjningar, extrema väderförhållanden och spridning av sjukdomar reduceras 

till en acceptabel nivå. Nötkreatur och får har en viktig roll för vårt landskap och för 

miljömålet “Ett rikt växt- och djurliv”. Stora mängder metangas släpps ut till atmosfären när 

idisslande djur bryter ner cellulosan i gräset vilket är en anledning till att djurproduktion har 

en stor klimatpåverkan. Som tidigare nämnt så har nötkreatur och får störst metangasutsläpp 

via sin matsmältning. För att minska dessa utsläpp så kan man fokusera på produktionsdjur 

som har ett lågt utsläpp av metangas i sin matsmältning såsom kyckling och fläsk. Genom att 

byta ut dessa djur krävs det också mindre yta och livsmedelsproduktionen kan 

effektiviseras.  Enligt en studie så räcker det med att byta ut 20 % av de idisslande djuren till 

icke idisslande djur för att spara 1000 Mha. Marken som blir över kan man istället använda 

till växtbaserade livsmedel (Wirsenius, Azar & Berndes, 2010). 

 

5.2 Matsvinn från animaliska produkter jämfört med matsvinn från andra produkter 

 

Stor del av vår befolkning äter väldigt stora mängder kött och andra animaliska produkter, 

detta är inte hållbart för vårt klimat. Inom köttproduktionen så är behovet av vatten och 

ekologiska tjänster stort och nu när klimatförändringarna leder till ett torrare klimat är det 

viktigare än någonsin att hushålla med det vatten vi faktiskt har (Cicatiello et al., 2016). På 

grund av detta stora behov så har matsvinn från animaliska produkter en betydligt högre 

klimatpåverkan jämfört med matsvinn från andra produkter, exempelvis frukt och grönsaker 

(Naturvårdsverket, 2016). Detta syns i Figur 2 där animaliska produkters klimatavtryck 

jämförs med icke animaliska produkter och visar att klimatavtrycket från animaliska 

produkter är 10 gånger så stort. I en studie menar man att på grund av detta så bör vi minska 

vår animaliska konsumtion men också matsvinnet från dessa produkter (Martin & Danielsson, 

2016). Enligt Lucas & Horton (2019) så bör människor inte äta mer än 14 gram kött per dag 

för ett hållbart klimat. Idag äter Sveriges befolkning i snitt 150 gram kött per dag. Detta är 

ungefär 90 % högre konsumtion kött per person och dag än vad som är hållbart för klimatet.  

 

Det animaliska matsvinnet från alla tre olika stegen var mindre än förväntat men det finns 

potential till att minska det ännu mer. Vår uträkning på utsläpp av kg koldioxidekvivalenter av 

privatpersonernas köttsvinn blev i genomsnitt 77,8 kg 𝐶𝑂2e per hushåll och år. Dessa siffror 

har vi jämfört med utsläpp från flygresor. Med hjälp av ICAO Environment har vi räknat ut 

att en enkelresa från Stockholm Arlanda till Köpenhamn Kastrup släpper ut 70,8 kg 𝐶𝑂2e. Vi 

hade förväntat oss att siffrorna skulle bli betydligt högre och anser inte att köttsvinnet från tio 

hushåll under ett helt år blev så högt när det endast motsvarar en enkel flygresa från 

Stockholm Arlanda till Köpenhamn Kastrup. Samtidigt så är detta inte en rimlig grund till att 

slänga animaliska produkter då det blir en stor mängd när hela befolkningen bidrar till 

matsvinn och utsläpp av koldioxidekvivalenter till miljön. Den största orsaken till svinnet är 

sensoriska egenskaper det vill säga egenskaper hos livsmedlet som skiljer sig från det vanliga. 

Det kan vara missfärgningar, defekter på förpackningarna och passerat bäst före-datum. Dessa 
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produkter kommer sällan ut i butikerna då privatpersonerna inte vill inhandla dem för 

ordinarie pris. Primärproducenter vill inte heller få ut dessa produkter till butikerna då de inte 

vill reducera priset så pass mycket att det inte blir lönsamt för dem. En undersökning visar att 

det enda sättet att få privatpersoner att intressera sig för att inhandla livsmedel med sensoriska 

egenskaper och på så sätt minska matsvinnet är att göra en stor prisreducering (Rohm et al., 

2017).  

I vårt resultat kunde vi utläsa att mindre fasta mejeriprodukter såsom mjölk, fil och yoghurt 

slängdes i större grad än de mer fasta mejeriprodukterna såsom smör och ost. Anledningen till 

detta kan vara att det är lättare att göra sig av med de mindre fasta mejeriprodukterna genom 

att exempelvis hälla ut det sista i slasken. Ofta köper man också hem en större mängd av 

dessa produkter i jämförelse med exempelvis ost.  

  I studien av Secondi, Principati & Laureti (2015), som gjordes i 27 EU länder om 

människors beteende kring matsvinn, kunde man tydligt avläsa vilka grupper som hade störst 

mängd matsvinn. Men i vår undersökning har vi inte hittat några tydliga skillnader mellan de 

olika privatpersonerna trots olika kategorier. Detta tror vi kan bero på att antalet 

privatpersoner blev för få och därmed med blev antalet i varje kategori inte tillräckligt för att 

kunna utläsa några skillnader eller samband mellan vilka som har tendens att slänga mest mat.  

  Både primärproducenterna, matbutikerna och privatpersonerna i vår studie hade relativt hög 

medvetenhet kring animaliskt matsvinn och klimatpåverkan. Den skillnaden vi kunde få fram 

var ifrån privatpersonerna, där vi kunde se att yngre har större medvetenhet än den äldre 

generationen. En tanke vi har till varför det är såhär kan vara att den yngre generationen 

dagligen läser ny information via media och framförallt via internet. Vi tror också att man vill 

nå fram till den yngre generationen mer än till de äldre, då det är ett aktuellt ämne idag och 

det är de yngre som kan vara med och påverka framtiden.  

  

 

5.3 Nytt synsätt- behåll ditt livsmedel längre 

 

Nu under våren så lanserade Livsmedelsverket två stycken nya ord för att folk ska slänga 

mindre mängd mat. Det första ordet är, “bäst-före-snooza” vilket innebär att bara för att bäst 

före-datumet har utgått så behöver maten inte vara oätligt och det kan vara bra att lukta, titta 

och smaka på maten innan den går i soporna. Det andra ordet är “kylchilla”, vilket innebär att 

om det har varit tillräckligt kallt i kylskåpet så håller maten längre och du slipper slänga den i 

onödan (Livsmedelsverket, 2019b). Vi tänker att dessa ord tillsammans med att man på 

förpackningarna till livsmedlen skriver enkla tips och råd kring hur man kan hantera varan för 

att få så lite svinn som möjligt. Också öka informationen om sambandet mellan animaliskt 

matsvinn och klimatpåverkan på livsmedelsförpackningar kan öka medvetenheten hos 

primärproducenter, matbutiker och både privatpersoners yngre och äldre generation kring hur 

stor klimatpåverkan animaliskt matsvinn har. En idé vi har på enkla tips och råd är att det på 

ostförpackningen står “Kommer du äta upp hela osten innan den blir gammal, annars halvera 

den och frys in andra halvan” en annan idé kan vara att det vid mjölken står “Köp inte mer 

mjölk än vad du dricker upp!”.  

 

Enligt Naturvårdsverket (2018), så är en av de största anledningarna till matsvinn hos 

primärproducenter och matbutiker felbedömning vid olika typer av beställningar vilket leder 

till större utbud än efterfrågan. Detta är något som vi ser i vårt resultat att speciellt 

matbutikerna försöker förebygga genom god planering av sina inköp. En annan orsak till 

matsvinn är att hushållen är dåliga på att planera sina inköp (Naturvårdsverket, 2018). 

Privatpersonerna som vi hade med i vår studie visade dock att de generellt hade bra 

inköpsrutiner.  
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  För att minska rejält på matsvinnet och få människor att öppna ögonen hade eventuellt en lag 

om böter på matsvinn varit ett bra verktyg. Om för stora leveranser och beställningar från 

primärproducenter och matbutiker hade varit straffbart så hade man förmodligen planerat 

dessa noggrannare och då automatiskt minskat svinnet. Detta är något som hade kunnat vara 

effektivt hos privatpersoner också genom att ha koll på sopsorteringen och ge böter om man 

överskrider en viss mängd matsvinn. Det skulle kunna finnas en klassificering av matsvinnet 

där svinn med animaliskt ursprung har högre bötesbelopp.  

 

Från de tre steg i livsmedelskedjan som vi studerat så går majoriteten av allt matsvinn till 

biogas vilket är ett av de bästa alternativen förutom donation som är klimatmässigt det bästa, 

enligt Eriksson, Strid & Hansson, 2015. En del av matbutikerna donerar mat till bland annat 

frälsningsarmén, vilket fler borde ta efter då behovet av mat faktiskt är stort hos många i 

samhället. Även de matavfall som privatpersonerna slänger i de gröna/bruna kompostpåsarna 

går till HEM för biogas. Enligt Secondi, Principati & Laureti (2015), har man sett en tendens 

att mängden matsvinn blir lägre i de hushållen där man sorterar matsvinnet i kompostpåsar 

och inte slänger allt i hushållssoporna. För att få fler att använda kompostpåsarna ser vi att ett 

alternativ är att införa en lag gällande ett krav på att använda kompostpåsar. Då skulle fler 

använda sig av dessa och förhoppningsvis så skulle tendensen att slänga mat minska som i 

studien.  

   

5.4 Analys av metod 

 

Om detta arbete skulle göras om idag så skulle vi valt att ha med fler primärproducenter, 

matbutiker och privatpersoner i vår undersökning. Vi tror då att vi skulle få ett tydligare 

mönster kring hanteringen av matsvinn speciellt hos olika grupper av privatpersoner. Vi hade 

då kunnat jämföra kategorierna med varandra och fått fram ett tydligare resultat.  Vi skulle 

även vilja få en större bredd av primärproducenter och matbutiker, vilket vi också försökte 

men fick inte återkoppling av alla de vi tog kontakt med, trots telefonkontakt, mailkontakt och 

skickat ut påminnelser.  Vi hade också angett att vi ville ha samma enhet på matsvinnet från 

primärproducenter, matbutiker och privatpersoner, då vi nu fick svar i procent av 

primärproducenterna och matbutikerna och gram av privatpersonerna. Det hade gjort det 

enklare att jämföra de olika kategorierna med varandra. Trots att privatpersonerna i vår studie 

bestod av olika grupper så är det svårt att få en representativ bild. Detta gäller alla enkät- och 

intervjustudier då många av deltagarna automatiskt vill framstå som bättre än vad de i själva 

verket är.  
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6. Slutsats 

 

Djurproduktionen har en stor påverkan på klimatet vilket i sin tur gör att animaliskt matsvinn 

också bidrar med en negativ klimatpåverkan för växter, djur och oss människor. 

Primärproducenternas och matbutikernas svinn bestod till största del av kött, medan 

privatpersonernas svinn främst bestod av mejeriprodukter. Både kött- och mejeriprodukter har 

lika stor klimatpåverkan och den är betydligt högre än icke animaliska produkters 

klimatpåverkan. Därför måste detta problem tas på allvar från alla steg i livsmedelskedjan. 

Faktorer som bör arbetas med är att öka medvetenheten ytterligare om animaliskt matsvinn 

och dess klimatpåverkan hos alla i samhället och hitta effektivare metoder för att få fler att 

minska sitt animaliska matsvinn.  

Fortsatt och utökad forskning behövs också kring ämnet då matsvinn speciellt från animaliskt 

ursprung är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle.  
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8. Bilagor   
 

8.1 Bilaga 1 
 

Frågor till privatpersoner 

Hej, vi heter Elenore och Sanna och är två studenter som läser miljövetenskapliga 

programmet på Högskolan i Halmstad. Nu under vårterminen ska vi skriva vårt 

examensarbete och har valt att inrikta oss på matsvinn från råvara till konsumtion. Vi vill ta 

reda på vart det största matsvinnet sker och har valt att fokusera på primärproducenter, 

matbutiker och privatpersoner.  

  Därför vill vi gärna involvera er i vår undersökning. Den går ut på att under en månads tid 

(start V8 20/2) att väga/uppskatta vikt på ert matsvinn med animaliskt ursprung. Glöm inte 

ange enhet (dl, l, g, kg) i den medföljande tabellen. Med animaliskt ursprung menar vi kött, 

ägg och mejeriprodukter så som smör, mjölk, yoghurt, ost mm. Det är viktigt att ni noterar ert 

dagliga matsvinn i uppskattad vikt så att vi sedan kan sammanställa det till ett resultat. Nedan 

ser ni en tabell som ni kan använda er av för era dagliga noteringar. När månaden är slut 

önskar vi att ni svarar på medföljande frågor.   

Vi tackar så mycket för ert engagemang under dessa fyra veckor! 

 

1. Hur stor mängd animaliskt matsvinn har ni fått under en månads tid? 

 2. Har ni ändrat ert tankesätt generellt kring matsvinn?  

3. Har era handlingsrutiner ändrats under månadens gång? Gör ni fler medvetna val?  

4. Vad är den största anledningen till att ni slängde/slänger mat? Exempel: bäst före datum, 

mögel, dålig lukt, oätligt svinn eller lagat för mycket.  

5. Hur medvetna är ni kring sambandet mellan animaliskt matsvinn och miljöpåverkan? 

 

Inte alls medveten Lite medveten Medveten Mycket medveten 

    

 

6. Vart gör ni av ert matsvinn? Slängs det i soporna eller har ni en egen kompost? 
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8.2 Bilaga 2 
 

Frågor till matbutiker:  

 

Hej, vi heter Elenore och Sanna och är två studenter som läser miljövetenskapliga 

programmet på Högskolan i Halmstad. Nu under vårterminen ska vi skriva vårt 

examensarbete och har valt att inrikta oss på matsvinn med animaliskt ursprung från råvara 

till konsumtion. Vi vill ta reda på vart det största matsvinnet sker och har valt att fokusera på 

primärproducenter (slakterier, mejerier och hönserier), matbutiker och privatpersoner. Vi har 

därför tagit kontakt med er och hade varit tacksamma om ni skulle vilja ta er tid att hjälpa oss 

med detta arbete i form av att svara på några frågor via telefonintervju alternativt mail.  

 

Hoppas att höra ifrån er! 

 

Mvh Elenore Carlsson & Sanna Mobarak 

 

Hur stor mängd svinn från kött/fisk avdelningen har ni under en veckas tid? 

Hur stor mängd svinn från mejeriavdelningen har ni under en veckas tid?  

Hur stor mängd svinn från ägg har ni under en veckas tid? 

Vad gör ni för att minska svinnet från respektive avdelning? 

Vart går ert matsvinn idag? Finns det någon förbättringspotential? 

Hur medvetna är ni om miljöpåverkan av animaliskt matsvinn? 

Inte alls medvetna Lite medvetna Medvetna Mycket medvetna 
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8.3 Bilaga 3 
 

Frågor till primärproducenter:  

 

Hej, vi heter Elenore och Sanna och är två studenter som läser miljövetenskapliga 

programmet på Högskolan i Halmstad. Nu under vårterminen ska vi skriva vårt 

examensarbete och har valt att inrikta oss på matsvinn med animaliskt ursprung från råvara 

till konsumtion. Vi vill ta reda på vart det största matsvinnet sker och har valt att fokusera 

på primärproducenter (slakterier, mejerier och hönserier), matbutiker och privatpersoner. Vi 

har därför tagit kontakt med er och hade varit tacksamma om ni skulle vilja ta er tid att hjälpa 

oss med detta arbete i form av att svara på några frågor via telefonintervju alternativt mail.  

 

Hoppas att höra ifrån er! 

 

Mvh Elenore Carlsson & Sanna Mobarak 

 

Hur stor mängd svinn från köttproduktionen har ni under en veckas tid? 

Hur stor mängd svinn från mejeriproduktionen har ni under en veckas tid?  

Hur stor mängd svinn från ägg har ni under en veckas tid? 

Vad gör ni för att minska svinnet från produktionen?  

Vart går ert produktionssvinn idag? Finns det någon förbättringspotential? 

Hur medvetna är ni om miljöpåverkan av animaliskt matsvinn? 

Inte alls medvetna Lite medvetna Medvetna Mycket medvetna 
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