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Abstract 

 

Food loss is of great importance considering its waste of natural resources and the 

negative environmental impact caused by the food industry. To reduce food loss, 

some actors donate, produce and retail what we here entitle circular food products: 

products made from food loss. However, the market for these types of products is 

neither stable or certain and there is a need for increasing the value and demand of 

these products.  

The aim of this study was therefore to evaluate possible measures to increase 

the value and demand of circular food product. This by studying consumers’ 

attitude towards them. A survey was made in order to identify which factors (price, 

environmental impact, lasting time and appearance) consumers find important 

when purchasing food products, their attitude towards circular food products and 

what they believe is necessary to increase the value and demand of these products.  

This study shows that environmental impact is the most important factor when 

selecting food products, while appearance is the least important factor. 

Furthermore, consumers have a positive attitude towards circular food products. 

However, this does not confirm that they would in fact purchase these products, 

relating to previous studies on the gap between environmental attitude and behavior 

as well as barriers to pro-environmental behavior. The respondents believed 

information and knowledge about food loss and its environmental impacts would 

be the most effective action in order for people to consume circular food products. 

More advertising of circular food products, as well as a reasonable price, was also 

suggested. To conclude, these actions may not be sufficient enough to decrease 

food loss from the food industry. However, it is a good start in order to make people 

more involved in environmental issues and make pro-environmental decisions.  

 

 

 

 

Nyckelord: matsvinn, livsmedel, cirkulär ekonomi, cirkulära livsmedelsprodukter, 

konsument, attitude behavior gap 
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Inledning 

Globalt sett slängs en tredjedel av all mat som produceras för människors 

konsumtion (FAO, 2011). Livsmedelsproduktionen ger upphov till läckage av 

kväve och fosfor, vilket resulterar i övergödning av sjöar, hav och vattendrag 

(Hasselström & Wallentin, 2015). Produktionen innebär även en stor mängd 

utsläpp av koldioxid och metan, vilket bidrar till en ökad mängd växthusgaser 

(Garnett, 2011). Livsmedelsproduktionen i Sverige står för 50 % av övergödningen 

och 20 – 25 % av växthusgasutsläppet. Av det totala växthusgasutsläppet i Sverige 

står produktionen för den mängd mat som slängs varje år för cirka 3 % 

(Naturvårdsverket, 2017). Att en tredjedel av all producerad mat slängs innebär 

alltså att en stor mängd resurser går förlorade och att livsmedelsproduktionen bidrar 

till en onödigt stor negativ miljöpåverkan (FAO, 2011). 

I takt med en globalt ökande populations- och konsumtionstillväxt tillkommer 

ett ökat behov av mat (Godfray et al., 2010). För att möta behovet behöver 

livsmedelsproduktionen öka, vilket innebär en ökad användning av naturens 

resurser. För att livsmedelsproduktionen skall öka på ett hållbart sätt krävs 

strategier för att minska de förlorade resurserna, däribland strategier för att minska 

mängden mat som slängs (Godfray, et al., 2010; Mattsson, Williams, & Berghel, 

2018). Ett exempel är FN:s globala mål för en hållbar utveckling:  

Ett av FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Hållbar konsumtion och 

produktion, syftar till att minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors 

hälsa genom en effektiv användning av våra resurser. Målet har ett delmål att 

halvera det globala matsvinnet per person i butik-och konsumentled till år 2030, 

samt minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan (Regeringskansliet, 2015).  
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Matsvinn 

Matsvinn definieras i denna studie som ”mat som produceras i syfte att konsumeras 

av människor men som av olika anledningar slängs”. Detta avser mat som på grund 

av felaktig hantering blivit dålig och måste slängas samt mat som fortfarande är 

ätbar när den slängs (Franke et al., 2013; Thyberg & Tonjes, 2016). Svinnet uppstår 

i alla led i livsmedelskedjan, från primärproduktion till konsumtion. Matsvinnets 

uppkomst orsakas av beslut från industri och konsument, bland annat gällande krav 

på kvalitet och estetik (Thyberg & Tonjes, 2016). Det kan handla om defekta 

produkter i odlingsstadiet, skador från maskinell skörd och/eller stöt- och 

klämskador från transport. Även hanterings-och lagringsskador bidrar till svinn i 

flera delar av produktionskedjan. Att matsvinn uppstår i butiksled kan bero på 

felhantering, felaktig förvaring och/eller att butiken beställt en större kvantitet än 

vad som säljs. För att behålla kunder vill butikerna ofta undvika tomma hyllor och 

det fylls på med varor kontinuerligt. Konsumenter väljer vanligtvis de 

utseendemässigt mest tilltalande produkterna, vilket gör att de varor som inte 

uppfyller konsumentens krav ligger på hyllorna en längre tid och i slutändan blir 

till svinn (Mattsson, 2014). Det är många faktorer som påverkar människors val av 

livsmedel i butik. Varan skall smaka bra, ha en lång hållbarhetstid och ett rimligt 

pris. Den bör även vara bra för människans hälsa och ur miljösynpunkt samt ha ett 

tilltalande utseende (Francis, 1995; Imram, 1999; Magnusson & Biel, 2005; 

Thyberg & Tonjes, 2016). Konsumentkrav har alltså en väsentlig roll i hur mycket 

svinn som uppstår i butiksledet. 

Under 2012 uppkom 70 000 ton matavfall från svenska livsmedelsbutiker. Av 

detta utgjordes 91 % av ”onödigt matavfall”: mat som skulle kunnat ätas om det 

hanterats på rätt sätt och konsumerats i tid, med andra ord matsvinn. Av matsvinnet 

som uppstår i butik stod avdelningen frukt och grönsaker för 40 % av den totala 

andelen. Kött stod för 29 %, följt av bröd (27 %) och mejeriprodukter (1 %) 

(Naturvårdsverket, 2014). 

I Europa uppstår 70 % av allt matsvinn från den senare delen av 

livsmedelskedjan (grossist-, butik- och konsumentled), varav 53 % av detta i 

hushållen (Stenmarck, Jensen, Quested, & Moates, 2016). En förändring i 

produktion och industri skulle ge en marginell skillnad i mängd matsvinn som 

uppstår om konsumenter fortsätter slänga mat i samma utsträckning (FAO, 2011). 

Studier visar att 35 % av det totala matsvinnet från de svenska hushållen kunde 

undvikas genom bättre planering, inköp och hantering (Bernstad Saraiva Schott & 

Andersson, 2015; Naturvårdsverket, 2014) 

När vi slänger mat i butik-och konsumentled innebär det bortkastade 

resurser – miljömässiga såväl som ekonomiska – efter att det transporterats, 

förvarats, förpackats och processats. Det är i denna del av livsmedelskedjan som 
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möjligheten till minskning av matsvinn bedöms som högst och nyttan av att minska 

matsvinnet som störst (Mattsson, 2014). 

Cirkulära livsmedelsprodukter 

Cirkulär ekonomi inom livsmedelsbranschen innebär att förebygga uppkomsten av 

matsvinn samt återanvända det svinn som redan har uppstått. Denna strategi går i 

linje med EU:s avfallshierarki i ramdirektivet för avfall (2008/98/EG) och stärks 

även i Miljöbalken (1998:808) 15 kap. 10 §. Avfallshierarkin beskriver hur avfallet 

ska hanteras, där det första steget innebär att förebygga uppkomsten av avfall följt 

av att återanvända det. Cirkulär ekonomi inom livsmedelsbranschen kan alltså 

innebära att återintroducera matsvinn i kedjan som nya produkter, vad i denna 

studie kallas cirkulära livsmedelsprodukter. Från att tidigare beaktats som avfall 

blir matsvinn alltså en användbar resurs (Jurgilevich et al., 2016). 

I dagsläget finns det ett antal aktörer inom livsmedelsbranschen som arbetar 

cirkulärt med matsvinnsreducerande åtgärder. En del arbetar med donationer och 

utförsäljning, medan andra tillverkar nya produkter av matsvinnet. Exempelvis 

finns det ett initiativ från ICA Tuna i Lund kallat Resurskocken där butiksköket 

tillagar rätter gjorda av matsvinn som uppstått i butiken och erbjuds till försäljning 

(Kolam, 2018; Lagerberg Fogelberg, Vågsholm, & Birgersson, 2011). Med detta 

initiativ har butiken tagit tillvara på cirka 80 % av den mat som annars skulle blivit 

till avfall (Kolam, 2018). Rescued är ytterligare ett exempel på ett initiativ där 

aktören tar vara på matsvinn och tillverkar en ny produkt av det. Företaget får in 

skönhetsskadade frukter och grönsaker och tillverkar juice av det (Rescued, 2018). 

Ytterligare en livsmedelskedja som arbetar med matsvinnsreducerande åtgärder är 

Coop. Med initiativet ”knasiga grönsaker” säljer de grönsaker som har någon typ 

av skönhetsfel/defekt cirka 25 % billigare än förstasorteringssortimentet (Coop, 

u.å.). Trots dessa matsvinnsreducerande initiativ är marknaden för cirkulära 

livsmedelsprodukter ostabil, omogen och otydlig. Dessutom upplevs det finnas få 

konsumenter av dem (Food Loop System, 2017). För att arbeta cirkulärt inom 

livsmedelsbranschen, och därmed minska matsvinnet, behöver marknaden för 

cirkulära livsmedelsprodukter bli tydligare och efterfrågan av produkterna öka. 

 

Syfte och frågeställning 
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Studien syftar till att förstå hur aktörer kan öka mervärde och efterfrågan av 

cirkulära livsmedelsprodukter. Detta genom att undersöka konsumenters 

inställning till dessa produkter. Forskningsfrågorna för studien är därför följande: 

 

• Vilken betydelse har en varas pris, miljöpåverkan, hållbarhetstid samt form 

och färg för konsumenter? 

• Finns det en vilja hos konsumenter att konsumera cirkulära 

livsmedelsprodukter? 

• Vilka åtgärder kan vidtas för att öka mervärde och efterfrågan av cirkulära 

livsmedelsprodukter? 

Avgränsning 

Denna studie kommer inte att ta hänsyn till socioekonomiska eller kulturella 

aspekter. Lagar och krav på livsmedelsbutiker eller gällande matsvinn kommer inte 

att beaktas, inte heller handelsnormer inom livsmedelsindustrin. Studien kommer 

inte heller att gå in på aktörer som arbetar med matsvinnsreducerande åtgärder mer 

än de aktörer som ges som exempel. Gällande konsumtionsmönster, tas det inte 

hänsyn till förpackningarnas roll i en varas hållbarhetstid eller diverse 

miljömärkningar. Matsvinn som uppstår i butiks-och konsumentled står i fokus för 

arbetet, matsvinn från andra steg i livsmedelskedjan kommer alltså inte att beaktas 

i vidare utsträckning. 
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Metod 

En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes i form av en webbenkät. Detta då 

studien syftar till att mäta en särskild aspekt under en specifik tidpunkt, det vill säga 

konsumenters nuvarande inställning till cirkulära livsmedelsprodukter 

(Denscombe, 2014). En webbenkät är tids-och kostnadseffektiv samt har 

möjligheten att nå ut till många respondenter inom tidsramarna för arbetet 

(Ejlertsson, 2014). För att komplettera resultaten från webbenkäten utfördes även 

en litteratursökning.  

Urval 

Målgruppen för studien var konsumenter som handlar mat i livsmedelsbutik i 

Sverige. Det är en bred målgrupp vilket försvårar sampling av ett representativt 

urval. För att nå ut till så många respondenter som möjligt inom ramarna för arbetet 

beslutades det att enkäten skulle skickas ut via en social plattform. Då Facebook är 

den sociala plattform flest svenskar använder i förhållande till andra plattformar, 

där 74 % av befolkningen använder någon gång och 53 % använder dagligen 

(Davidsson & Thoresson, 2017), skickades enkäten ut där. Urvalet begränsas 

därmed till Facebookanvändare och resultatet representerar inte samtliga 

konsumenter i Sverige. Resultatet får därmed ses som en indikation på vad 

konsumenter i Sverige har för inställning.  

År 2017 var antalet svenska invånare som högst inom åldersgrupperna 25 – 

29 och 50 – 54 år (Statistiska centralbyrån, 2017). I strävan mot ett representativt 

urval baserat på åldersfördelning delades enkäten av författaren för att nå ut till den 

yngre åldersgruppen samt av en referensperson för att nå ut till den äldre 

åldersgruppen. 
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Utformning 

Webbenkäten (se bilaga) utformades i Google Forms efter arbetets frågeställningar 

samt handboken ”Enkäten i praktiken” (Ejlertsson, 2014). Enkäten var anonym och 

innehöll totalt 18 frågor. 17 av frågorna hade fasta svarsalternativ, varav fyra frågor 

både tillhörande svarsalternativ och möjligheten att lägga till ett eget 

svarsalternativ. De fem första frågorna syftade till att kartlägga målgruppen med 

frågor gällande ålder, kön, sysselsättning och nuvarande boendeort samt hur ofta 

respondenten handlar mat. Därefter fick respondenten ta ställning till vilken 

betydelse – mellan ”oviktigt” och ”mycket viktigt” – de ansåg pris, miljöpåverkan, 

hållbarhetstid samt form och färg var sett till olika typer av varor. Varorna delades 

in i fyra grupper: mejeriprodukter, kött, torrvaror samt frukt och grönsaker. Vid 

frågor gällande kött och mejeriprodukter uppmanades respondenten att kryssa i ”vet 

ej” om han/hon inte konsumerar detta, exempelvis vid en växtbaserad kost. 

Efterföljande fyra frågor syftade till att undersöka respondentens villighet att 

konsumera cirkulära livsmedelsprodukter: varor som är defekta, varor nära bäst 

före-datum och juice respektive färdiglagade rätter gjorda av matsvinn. Den sista 

frågan var öppen och frivillig i syfte att få respondentens syn på vilka åtgärder som 

kan tänkas nödvändiga för att människor ska konsumera cirkulära 

livsmedelsprodukter. Svaren delades in i fem olika kategorier och likställdes med 

studier inom beteendevetenskap. 

Utförande 

Webbenkäten delades i form av en länk i författarens Facebookflöde, där den som 

mest kunde nå 565 personer. Enkäten delades därefter i referenspersonens 

Facebookflöde där den som mest kunde nå 832 personer. Det totala antalet som 

kunde nås av webbenkäten var 1397. Enkäten delades i författarens Facebookflöde 

torsdagen 12 april och fredagen 13 april av referenspersonen. Som påminnelse 

delades den igen av författaren måndagen 16 april samt tisdagen 17 april. För en 

webbenkät anses en svarsfrekvens om 10 – 15 % rimlig om författaren inte tidigare 

delat en enkät i samma forum eller till samma publik (SurveyMonkey, 2018). Ett 

mål för svarsfrekvensen sattes därmed till 10 %, vilket i denna studie innebär 140 

svar. Efter en vecka hade enkäten genererat tillräckligt många svar sett till mål om 

svarsfrekvens och enkäten stängdes 19 april. Data bearbetades därefter i Microsoft 

Excel.  
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Litteratursökning 

Den kompletterande litteratursökningen syftade till att utreda huruvida 

konsumenters kunskap och attityd till hållbar konsumtion går hand i hand med dess 

agerande.  

Vid sökning av vetenskapliga artiklar, rapporter och andra publikationer 

relaterat till matavfall och dess miljöpåverkan användes databasen Google Scholar. 

Sökord som användes var: ”food loss” AND ”environment”, ”global food losses” 

AND ”food waste”, ”European food waste levels”. Databasen och sökorden 

användes för att få ett brett perspektiv på problematiken och tillgång till många 

olika rapporter och publikationer. Vid sökning av vetenskapliga artiklar relaterat 

till konsumtionsmönster och cirkulär ekonomi inom livsmedelsbranschen användes 

databasen LUBsearch. Sökord som användes var: ”konsument” AND ”livsmedel”, 

”circular economy” AND ”sustainability” AND ”food”. Databasen och sökorden 

användes för att erhålla konkreta och kvalitativa artiklar inom områden som 

konsumtionsmönster och cirkulär ekonomi inom livsmedelsbranschen.  

Rapporter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Sveriges 

Lantbruksuniversitet har använts då det bedrivs forskning inom området här samt 

att det finns många rapporter att ta del av. Rapporterna hämtades från respektive 

webbplats och behandlar framför allt hinder och möjligheter med matsvinn. Vidare 

har vetenskapliga artiklar, rapporter och behovsanalys tillhandahållits av 

handledare vid Lunds universitet och projektledare för Foop Loop System. De 

vetenskapliga artiklarna behandlade främst konsumtionsmönster och människors 

miljömedvetenhet, medan rapporter och undersökningar behandlade matsvinn och 

dess miljöpåverkan. Referenslistor från dessa artiklar har granskats där ytterligare 

artiklar kommit till användning.  

Litteratursökningen fokuserade på konsumenters syn på matsvinn och 

matsvinnsreducerande åtgärder, konsumtionsbeteende, människors 

miljömedvetenhet samt möjligheter och hinder med att ta hand om matsvinn från 

butik. Litteratursökningen möjliggjorde jämförelser med enkätresultatet och 

därmed en bredare analys.  
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Metoddiskussion 

I och med att denna studie vill undersöka inställningen hos konsumenter i Sverige 

talar vi om en totalundersökning, vilket sällan är möjlig att genomföra med en 

enkätstudie (Ejlertsson, 2014). Studien får därför beaktas som en pilotstudie där 

resultatet kan ses som en indikation på hur konsumenter ser på cirkulära 

livsmedelsprodukter och vilka åtgärder som kan förefalla relevanta för att öka 

mervärde och efterfrågan av dem.  

Det kan finnas osäkerheter i det faktiska antalet som nåddes av enkäten då det 

beror på om samtliga varit aktiva på Facebook någon gång då enkäten var 

tillgänglig. Dessutom delades enkäten i ett flöde som uppdateras kontinuerligt, 

vilket ökar risken för att enkäten inte nådde ut till samtliga Facebookvänner.  

Vid användning av enkätundersökningar föreligger alltid en risk för 

missuppfattning av enkätfrågorna (Bryman & Bell, 2013). Ett antal frågor var 

formulerade så att respondenten skulle ta ställning till om han/hon kunde tänka sig 

att köpa cirkulära livsmedelsprodukter. Detta representerar nödvändigtvis inte vad 

respondenten faktiskt hade tagit för beslut vid inköpet. Dessutom kan det vara svårt 

att ta ställning till produkterna om respondenten inte förstod vilken typ av produkt 

frågan gällde.  
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Resultat 

Enkäten genererade 150 svar, vilket innebär en svarsfrekvens om cirka 10 % sett 

till totalt antal som beräknas ha nåtts av enkäten. Nedan presenteras resultatet från 

enkätstudien i fyra avsnitt baserat på enkätfråga.  

Målgrupp 

Åldersgruppen 20 – 29 år representerade den största andelen svar (37 %) medan 

åldersgruppen under 20 år representerade den minsta andelen (1 %) (tabell 1).  

 
Tabell 1. Åldersfördelning mellan respondenterna.  

Åldersgrupp Andel respondenter (%) 

Under 20 år 1 % 

20 – 29 år 37 % 

30 – 39 år 5 % 

40 – 49 år 19 % 

50 – 59 år 21 % 

Över 60 år 17 % 

 

Andelen kvinnor som besvarade enkäten (81 %) var större än andelen män (19 %). 

Störst andel respondenter bor i en ”mindre ort med färre än 50 000 invånare” (37 

%), följt av ”storstad” (34 %) och ”ort med fler än 50 000 invånare” (29 %). Att 

arbeta var den mest förekommande sysselsättningen (58 %). Andel studerande var 

29 % och andelen pensionärer var 9 %. 4 % av respondenterna valde alternativet 

”annat” och ingen var arbetslös. Att handla mat 1 – 2 gånger i veckan var det 

vanligaste hos respondenterna (60 %), följt av att handla mat 3 – 4 gånger i veckan 

(26 %). Resterande uppgav att de handlar mindre än en gång i veckan (9 %) samt 

mer än fyra gånger i veckan (5 %).  
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Målgruppen för enkäten var alltså förhållandevis jämnt fördelad över ålder 

och storlek på staden de bor i, sett till antal invånare. De flesta var kvinnor och den 

vanligaste sysselsättningen var arbetande följt av studerande. Majoriteten av 

respondenterna kommer i kontakt med livsmedel i butik relativt ofta då de handlar 

mat 1 – 2 gånger i veckan.  

Inköp av livsmedel  

Följande avsnitt beskriver vilken betydelse faktorerna pris, miljöpåverkan, 

hållbarhetstid samt form och färg har för respondenterna vid köp av nedan nämnda 

varor (figur 1). Alternativen ”mycket viktigt” och ”viktigt” benämns tillsammans 

som ”viktigt”. Alternativen ”mindre viktigt” och ”oviktigt” benämns tillsammans 

som ”mindre viktigt”.  

Vid köp av mejeriprodukter ansågs hållbarhetstid viktigt för 65 % av 

respondenterna. Miljöpåverkan och pris ansågs viktigt för 63 % respektive 30 % av 

respondenterna. Form och färg var den faktor minst antal respondenter ansåg viktig 

(16 %) och även den faktor flest ansåg mindre viktig (45 %).  

Vid köp av kött ansågs miljöpåverkan viktigt för 51 % av respondenterna. 

Form och färg ansågs viktigt för 39 % av respondenterna. Hållbarhetstid ansågs 

som viktigt av 36 % av respondenterna. Pris var den faktor minst antal respondenter 

ansåg viktig (33 %).  

Vid köp av torrvaror ansågs miljöpåverkan viktigt för 59 % av 

respondenterna. Hållbarhetstid och pris ansågs viktigt för 43 % respektive 49 % av 

respondenterna. Form och färg var den faktor minst antal respondenter ansåg viktig 

(13 %) och även den faktor flest ansåg mindre viktig (63 %).  

Vid köp av frukt och grönsaker ansågs miljöpåverkan viktigt för 64 % av 

respondenterna. Hållbarhetstid och pris ansågs viktigt för 46 % respektive 44 % av 

respondenterna. Form och färg var den faktor minst antal respondenter ansåg viktig 

(34 %) och även den faktor flest ansåg mindre viktig (32 %).  

Miljöpåverkan var av störst betydelse vid inköp av kött, torrvaror samt frukt 

och grönsaker. Form och färg var av minst betydelse vid inköp av mejeriprodukter, 

torrvaror samt frukt och grönsaker.  
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Figur 1. Betydelsen av de fyra faktorerna pris, miljöpåverkan, hållbarhetstid samt form och 

färg vid inköp av varorna mejeriprodukter, kött, torrvaror samt frukt och grönsaker 
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Cirkulära livsmedelsprodukter 

Majoriteten av respondenterna kunde tänka sig att köpa defekta frukter och/eller 

grönsaker (figur 2). Den vanligaste anledningen till att respondenterna svarade nej 

var ”sämre smak och/eller konsistens” följt av ”inget tilltalande utseende” och 

”kortare hållbarhetstid”. Endast en respondent svarade nej med anledningen ”det 

finns en risk för att bli sjuk”.  

 

Figur 2. Andel respondenter som kan tänka sig, respektive inte kan tänka sig att köpa defekta 

frukter och/eller grönsaker samt anledningarna till detta.  

 

Majoriteten av respondenterna kunde tänka sig att köpa varor nära sitt bäst före-

datum (figur 3). Två av tre respondenter svarade nej på grund av ”kortare 

hållbarhetstid”. Resterande respondent nämnde både ”kortare hållbarhetstid” och 

”det finns en risk för att bli sjuk” som anledning till sitt val. 

 

Figur 3. Andel respondenter som kan tänka sig, respektive inte kan tänka sig att köpa varor 

nära sitt bäst före-datum samt anledningarna till detta 
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Majoriteten av respondenterna kunde tänka sig att köpa juice gjord av matsvinn 

(figur 4). Av de som svarade nej gav två respondenter anledningen ”kortare 

hållbarhetstid” och ytterligare två respondenter fyllde i egna alternativ som båda 

kunde översättas till ”köper aldrig juice”. Alternativen ”sämre smak och/eller 

konsistens”, ”det finns en risk för att bli sjuk” och ”inget tilltalande utseende”, fick 

alla en röst vardera. Vidare gav en respondent anledningen ”jag vill helst se vad 

som hamnar i juicen” och ytterligare en som svarade ”känns inte lockande”.  

 

 

Figur 4. Andel respondenter som kan tänka sig, respektive inte kan tänka sig att köpa juice 

gjord av matsvinn samt anledningarna till detta.  
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Majoriteten av respondenterna kunde tänka sig att köpa färdiglagade rätter gjorda 

av matsvinn (figur 5). Av de som svarade nej lade 12 respondenter till egna 

alternativ. Dessa var snarlika och kunde översättas till ”äter ej färdiglagad mat”, 

vilket blev den vanligaste anledningen till att svara nej. Den näst vanligaste 

anledningen var ”det finns en risk för att bli sjuk” följt av ”kortare hållbarhetstid” 

och ”sämre smak och/eller konsistens”. Resterande röster föll i kategorin ”annat”, 

där svaren var otydliga eller irrelevanta.  

 

 

Figur 5. Andelen respondenter som kan tänka sig, respektive inte kan tänka sig att köpa 

färdiglagade rätter gjorda av matsvinn samt anledningarna till detta.  
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Konsumtion av cirkulära livsmedelsprodukter 

Den sista, öppna och frivilliga, enkätfrågan löd:  

”Vad tror du krävs för att människor ska konsumera defekta 

frukter/grönsaker, varor nära sitt bäst före-datum samt produkter gjorda av 

matsvinn?” 

125 svar erhölls totalt, vilket innebär en svarsfrekvens om ungefär 83 %. Då många 

av svaren var snarlika delades de in i fem kategorier (tabell 2). Information och 

kunskap var den åtgärd flest respondenter ansåg nödvändig för att människor skall 

konsumera dessa produkter, följt av pris och marknadsföring (tabell 2). En 

kombination av två eller flera kategorier förekom bland 35 % av respondenterna. 

De vanligaste kombinationerna var Pris + Information och kunskap samt 

Information och kunskap + Marknadsföring följt av Pris + Marknadsföring. 
 

Tabell 2. Kategorier med tillhörande beskrivning och andel röster.  

 
Kategori Beskrivning Andel röster (%) 

 

Information och 

kunskap 

Kunskap om livsmedel och matsvinn sett till 

kvalitet, miljöpåverkan och bäst före-datum. 

Attitydförändringar hos konsumenter 

38 % 

Pris Produkterna ska vara gratis, ha en rimlig 

prissättning eller ett lägre pris än alternativet 

 

33 % 

Marknadsföring Marknadsföring av produkterna i form av bland 

annat reklamer, kampanjer och provsmakningar 

i butik 

 

17 % 

Utbud och 

tillgänglighet 

 

Att produkterna ska finnas tillgängliga i butik 8 % 

Övrigt ”Vet ej”, svårtolkat svar, tillit till 

livsmedelsbranschen 

4 % 

 
 

Nedan följer ett urval av de svar som erhölls: 

”Att man på allvar kommunicerar skillnaden mellan "bäst-före" och "sista 

förbrukningsdag" samt att butikerna vågar sälja knasiga frukter/grönsaker 

och marknadsföra dem som fullt ätbara” 
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”Mer kunskap om råvaror för att lära sig lita på sina egna sinnen vid 

bedömning av råvaror. Hemkunskap måste innehålla mer råvarukunskap” 

”Framförallt pris och tydlighet i hur mycket det spar på miljön”  

”Att de får större kunskap över hur stort matsvinnet faktiskt är samt 

uppmärksammas med information om olika vis där detta kan användas” 

”Ett större förtroende för det” 

”Att det syftet med att konsumera den typen av produkter marknadsförs 

bättre” 

”Att få pröva hur det smakar-egna erfarenheter” 

”Lågt pris. Information om varför man bör välja det alternativet. Bra 

marknadsföring” 

”För produkter gjorda av matsvinn (och även andra produkter faktiskt) krävs 

tillit, och för egen del har jag rätt låg tillit till livsmedelsindustrin mfl.”  

”Information, lägre pris och bra placering i butiken” 

”Inte kalla det för matsvinn, ger fel associationer” 

”Färdig påse med blandat frukt/grönt, gärna med ett middagstips/recept. 

Samma med andra varor, tips på vad man kan göra för mat. Ett lägre pris på 

de färdiga påsarna skulle locka” 

” Mindre fokus på "defekta" - kanske "användbara" skulle kunna vara ett sätt 

att lyfta fram dem på?” 

” Sluta vara så oroliga för att maten blir dålig, smaka och lukta kommer man 

långt på” 

”Mer normalisering kring defekta varor” 

”Jag tror att så många har slutat laga mat dagligen att man förlorat kunskap 

om ingredienser och kvalitet, och vet inte hur saker ska smaka och lukta för 

att inte vara för gammalt att äta. Fula grönsaker/frukter har handeln vant oss 

av med, i och med att de sorterar bort dem så de inte kommer ut i hyllorna” 
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Diskussion 

Vad är av betydelse?  

Respondenterna ansåg miljöpåverkan vara av störst betydelse vid inköp av 

livsmedelsprodukter, medan form och färg ansågs vara av minst betydelse, för tre 

av de fyra tillfrågade varorna. Form och färg har i andra studier visats vara av stor 

betydelse vid val av livsmedel, särskilt frukt och grönsaker (Mattsson, 2014; 

Thyberg & Tonjes, 2016). Konsumentkrav på varornas utseende är även en av 

anledningarna till att svinnet från denna avdelning är större än från andra 

avdelningar (Naturvårdsverket, 2014). Respondenterna i denna studie tycks alltså 

inte värdera form och färg särskilt högt, vilket motsäger tidigare studier som visar 

att konsumenter väljer utseendemässigt tilltalande varor (Mattsson et al., 2018; 

Imram, 1999), då utseende för många är en indikator på hög kvalitet (Francis, 

1995). Möjligen påverkas konsumenter mer av form och färg än vad de själva vill 

tro, eller är medvetna om. Det är alltså möjligt att respondenterna i denna studie 

värderat form och färg lägre i enkätundersökningen än vad de egentligen gör.  

En respondent menade att ”fula grönsaker/frukter har handeln vant oss av 

med” och att det är en anledning till människan inte konsumerar dessa. Att handeln 

vant oss av med fula grönsaker/frukter kan innebära att handeln inte efterfrågar 

dessa typer av produkter i stor utsträckning och att de därmed inte förekommer i 

livsmedelsbutik. Det kan i sin tur leda till att konsumenter inte vet att defekta 

produkter finns och faktorn form och färg får en mindre betydelse, då de är vana 

vid utseendemässigt ”ideella” varor. Normalisering av defekta produkter är en 

åtgärd som kan tänkas effektiv för att öka efterfrågan och försäljning av dem, och 

därmed minska svinnet, vilket en respondent gav som förslag samt är något Coop 

tillämpar i och med försäljningen av ”knasiga grönsaker”.  

Upp emot en tredjedel av respondenterna valde alternativen ”vet ej” för 

samtliga faktorer vid frågan gällande konsumtion av kött. Då respondenterna 

uppmuntrades att välja detta alternativ om de inte äter kött, exempelvis vid en 

växtbaserad kost, försvårar det möjligheten att jämföra denna vara med de andra 

tillfrågade varorna. Förutsatt att samtliga 30 % som valde ”vet ej” äter en 

växtbaserad kost kan det tyda på en miljömedvetenhet hos en tredjedel av 

respondenterna, vilket går i linje med vad respondenterna ansåg viktigt för 

resterande varor.  
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Pris ansågs viktigt för mellan en tredjedel och hälften av respondenterna, 

beroende på vara. För att människor ska konsumera cirkulära livsmedelsprodukter 

ansågs pris ha en väsentlig roll för en tredjedel av respondenterna. Dessa resultat 

är båda indikationer på att pris har en viss betydelse för konsumenten vid val av 

livsmedel och att ett nedsänkt pris är en relevant åtgärd för att öka konsumtionen 

av cirkulära livsmedelsprodukter. 

Hållbarhetstid ansågs viktigt för många av respondenterna och de flesta 

uppgav att de handlar mat 1 – 2 gånger i veckan. Förutsatt att varorna är tänkta att 

konsumeras inom den tidsperioden och att de är färska när de inhandlas är risken 

liten för att de hinner bli otjänliga. Detta kan tyda på en kunskapsbrist gällande 

varors hållbarhetstid hos respondenterna. Argumentet stärks i en studie om 

livsmedel och dess hållbarhetstid. Studien visar att 57 % instämmer helt eller delvis 

till påståendet ”om jag slänger mat sammanfaller det ofta med att bäst före-datumet 

har gått ut” och ungefär 40 % angav att de är noggranna med att inte äta något vars 

bäst före-datum har passerat. Studien visar även att fem av tio inte vet skillnaden 

mellan bäst före-datum och sista förbrukningsdag (Konsumentföreningen 

Stockholm, 2017). Det är alltså nästan 60 % som slänger mat på grund av att bäst 

före-datumet passerat, samtidigt som hälften av respondenterna inte vet vad bäst 

före-datumet innebär. Bäst före-datum är en rekommendation från tillverkaren som 

säkerställer samma kvalitet på produkten fram till det datumet. Det kan i många fall 

vara säkert att konsumera produkter vars bäst före-datum passerat, till skillnad från 

sista förbrukningsdag där livsmedlet kan vara otjänligt efter detta datum 

(Konsumentföreningen Stockholm, 2017). Detta tyder på att kunskapen om varors 

hållbarhetstid och bäst före-datum är bristfällig. Hållbarhetstid och bäst före-datum 

kom även på tal i enkätstudiens sista fråga, där en del respondenter belyste vikten 

av att dess innebörd. De påstod att människor litar mer och mer på bäst före-datum 

och mindre på sina sinnen. ”Husmorsknep” som att lukta, smaka och känna på 

varorna innan de slängs kan bidra till ett minskat matsvinn från hushållen. Detta 

tyder på att kunskap och information om varors hållbarhet behövs och kan vara ett 

steg i rätt riktning för att minska mängden mat som slängs i hushållen. Ovanstående 

resultat stärker även teorin att bättre planering, inköp och hantering av varorna kan 

vara en rimlig åtgärd för att minska mängden matsvinn från hushållen (Bernstad 

Saraiva Schott & Andersson, 2015; Naturvårdsverket, 2014). 
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Inställning till cirkulära livsmedelsprodukter 

Majoriteten av respondenterna kunde tänka sig att köpa defekta frukter och/eller 

grönsaker, varor nära sitt bäst före-datum samt juice och färdiglagade rätter gjorda 

av matsvinn. Respondenterna verkar alltså villiga att konsumera cirkulära 

livsmedelsprodukter, vilket kan tolkas som att de har en positiv inställning till dem. 

Att respondenterna kan tänka sig att köpa produkterna betyder nödvändigtvis inte 

att de hade gjort det. Här föreligger en risk för ett gap mellan människors attityd 

och agerande (Blake, 1999; Grimmer & Miles, 2017; Kaiser, Wölfing, & Fuhrer, 

1999; Kollmuss & Agyeman, 2002; Magnusson & Biel, 2005). Frågan om 

respondenten kan tänka sig att köpa cirkulära livsmedelsprodukter kan tänkas 

representera attityden gentemot frågan och undersökningar av matsvinnsmängder 

och dess orsaker kan vara en indikation på respondentens faktiska beteende. För att 

utreda om det finns ett gap mellan konsumenters attityd och agerande gällande 

cirkulära livsmedelsprodukter kan vidare studier undersöka konsumenters faktiska 

inköp av produkterna och jämföra detta med dess inställning till dem.  

Frågan om respondenten kunde tänka sig att köpa defekta frukter eller 

grönsaker genererade nästan lika många ”vet ej” som ”nej”. Begreppet ”defekta” 

var i denna studie tänkt att innebära skönhetsdefekter på frukter och grönsaker, likt 

de grönsaker Coop säljer som ”knasiga grönsaker”. Här kan formuleringen av 

frågan ha påverkat resultatet, då begreppet ”defekta” är öppet för tolkning och kan 

innebära både skönhetsrelaterade och kvalitetsrelaterade defekter. I enlighet med 

detta resonemang ansåg en respondent att benämningen av ”defekta frukter och 

grönsaker” gav fel associationer, och att man istället bör använda ”användbara” 

eller dylikt. 

De varor flest respondenter kunde tänka sig att köpa var varor nära sitt bäst 

före-datum, följt av juice gjord av matsvinn. I dagsläget bedrivs försäljning av varor 

nära bäst före-datum i ett flertal butiker samt via webb och applikationer. Detta kan 

innebära att fler känner till konceptet och är mer positiva gentemot det, i jämförelse 

med andra cirkulära livsmedelsprodukter. Juice kan ses som en produkt som är bra 

för människans hälsa, vilket är en viktig faktor i människans val av livsmedel 

(Magnusson & Biel, 2005) och kan vara en anledning till att många respondenter 

var positiva till juice gjord av matsvinn. Juicens kvalitet kan i många fall bedömas 

av smak, doft och möjligtvis färg, men formen frukterna hade innan det pressades 

till juice har troligtvis mindre betydelse. Juice gjord av defekta frukter/grönsaker 

och matsvinn kan då tänkas bli mer accepterad än andra cirkulära 

livsmedelsprodukter.  

Frågan gällande färdiglagade rätter gjorda av matsvinn genererade nästan lika 

många ”vet ej” som ”nej”. En möjlig orsak är att respondenten inte vet att produkten 

finns eller förstår vad det är, vilket gör det svårt att ta ställning till det. En del 

respondenter kunde inte tänka sig att handla detta av den anledningen att de inte 
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köper färdigrätter. Begreppet ”färdiglagade rätter” var tänkt att relateras till sådana 

rätter som säljs som matlådor/lunchlådor, exempelvis ICA Resurskocken, men kan 

även innebära mat från exempelvis restauranger. Frågan kan alltså ha varit 

formulerad på så vis att det associerats med färdigmat/fryst färdigmat.  

Anledningen till att respondenterna inte kunde tänka sig att konsumera 

ovanstående produkter skiljde sig beroende på produkt. Den främsta anledningen 

till att inte konsumera defekta frukter och grönsaker var att de inte har ett tilltalande 

utseende, vilket stärker argumentet att utseendet är av betydelse. Kortare 

hållbarhetstid var ett förekommande argument till att inte konsumera varor nära 

bäst före-datum samt juice gjord av matsvinn, vilket även det går i linje med att 

hållbarhetstid är en viktig faktor. Gällande färdiglagade rätter gjorda av matsvinn 

var, efter anledningen att konsumenterna inte äter färdiglagad mat, en risk för att 

bli sjuk en vanlig anledning till att inte konsumera detta. Detta bör inte vara ett 

problem om det tydligt informeras att rätterna är säkra att konsumera.  

Vad får människan att agera miljömedvetet? 

Tidigare studier har identifierat ett gap mellan människans attityd gentemot 

miljöfrågor och dess miljömedvetna agerande (Blake, 1999; Grimmer & Miles, 

2017; Kaiser, Wölfing, & Fuhrer, 1999; Kollmuss & Agyeman, 2002; Magnusson 

& Biel, 2005). För att förklara detta gap krävs det kunskap om vad som får 

människan att agera mer eller mindre miljömedvetet. Det kan påverkas av 

människans kunskap och engagemang kring miljöproblematiken, men även 

ekonomiska, sociala och kulturella faktorer (Grimmer & Miles, 2017; Jurgilevich 

et al., 2016; Kollmuss & Agyeman, 2002). Denna kunskap är relevant för att förstår 

hur aktörer kan öka mervärde och efterfrågan av cirkulära livsmedelsprodukter, då 

konsumtion av dessa produkter till viss del utgörs av ett miljömedvetet agerande 

eftersom det bidrar till en minskad mängd matsvinn.  

För att människan ska agera miljömedvetet krävs det en viss motivation, 

värdering och attityd gentemot frågan (Jurgilevich et al., 2016; Kaiser et al., 1999; 

Kollmuss & Agyeman, 2002). Genom informationsspridning av matsvinnets 

miljöpåverkan och marknadsföring av cirkulära livsmedelsprodukter kan 

människan motiveras och engageras i frågan och agera mer miljömedvetet. Dessa 

åtgärder var de som flest respondenter ur enkätstudien ansåg nödvändiga för att 

människor ska konsumera cirkulära livsmedelsprodukter och därmed fatta ett mer 

miljömedvetet beslut. 

Vidare krävs det en känsla av kontroll, så kallat ”locus of control”, för att 

människan ska agera miljömedvetet. Om människan känner att den som individ 

inte kan påverka situationen, alternativt känner att det inte är dennes ansvar, 
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kommer denne inte heller att agera miljömedvetet (Kollmuss & Agyeman, 2002). 

Det är då vanligt att ansvaret förflyttas till en grupp eller organisation som anses 

mer ansvariga och anses kunna påverka situationen. En tillförlitlighet till dessa 

grupper eller organisationer är därmed väsentligt (Blake, 1999), vilket kom på tal i 

den sista enkätfrågan där två respondenter uttryckte otillförlitlighet till 

livsmedelsbranschen. En möjlig åtgärd till en ökad tillit till livsmedelsbranschen är 

en ökad transparens och informationsspridning i industrin (Jurgilevich et al., 2016). 

En ökad transparens och informationsspridning inom livsmedelsindustrin kan även 

tänkas öka individens känsla av kontroll och påverkan, förutsatt att industrin 

kommunicerar vikten av individens miljömedvetna val, och därmed även det 

miljömedvetna agerandet.  

För att de utan ett påtagligt miljöengagemang ska agera mer miljömedvetet 

krävs det ett stort utbud med låga priser, snarare än endast ett ökat intresse för 

frågan (Magnusson & Biel, 2005). Här kan vi tala om ekonomi som en praktisk 

faktor vilken påverkar en människas agerande oavsett dess inställning eller 

intension (Blake, 1999). Detta går i linje med respondenternas svar på åtgärder för 

att öka konsumtionen av cirkulära livsmedelsprodukter där pris, och till viss del 

utbud, ansågs som effektiva åtgärder i att få människor att konsumera cirkulära 

livsmedelsprodukter och därmed handla mer miljömedvetet. Andra praktiska 

faktorer som kan ha en påverkan på en människas agerande är brist på tid och/eller 

information (Blake, 1999). Informationsspridning är alltså en förekommande 

åtgärd för ökat engagemang och miljömedvetet agerande, vilket stöds i studier som 

visar att informationsspridning om livsmedel och dess miljöpåverkan är vad som 

krävs för att minska mängden matsvinn (FAO, 2011; Jurgilevich et al., 2016). 

Dessutom kan informationsspridning av en varas miljönytta antas vara av intresse 

för respondenterna då de värderade miljöpåverkan högt vid val av livsmedel. Ett 

sänkt pris, informationsspridning om produktens miljönytta samt effektiv 

marknadsföring med en tydlig miljöprofil är åtgärder som kan tänkas effektiva för 

att främja ett miljömedvetet agerande. Dessa åtgärder uppmärksammas även i en 

studie av konsumenters inställning till gapet mellan attityd och agerande (Persson 

& Vejseli, 2013). Resultatet visar att gapet kan förstås och beskrivas genom fyra 

olika teman: personliga värderingar, information, pris samt marknadsföring. Mer 

information om hållbara produkter samt en effektiv marknadsföring av produkterna 

ansågs ha en positiv inverkan på den hållbara konsumtionen och konsumenters tillit 

till företagen. Studien nämner motivation som en viktig anledning till att 

konsumenter har svårt att agera i linje med sitt tyckande, då de i många situationer, 

trots goda förutsättningar, inte agerar miljömedvetet (Persson & Vejseli, 2013). 

Resultatet från denna studie, i enlighet med tidigare nämnda åtgärder, belyser 

betydelsen av att öka människors motivation och engagemang i miljöfrågor för att 

främja en hållbar konsumtion.  
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Slutsats 

Majoriteten av respondenterna ansåg att miljöpåverkan var av stor betydelse vid 

inköp av livsmedel och inställningen till cirkulära livsmedelsprodukter var 

sammantaget positiv. Respondenterna ur denna enkätstudie kan därmed betraktas 

som miljömedvetna vid val av livsmedel. Frågan huruvida respondenterna skulle 

agera utifrån sitt tyckande väl vid inköp kvarstår och kan möjligen förklaras genom 

teorin om ett gap mellan människors attityd och agerande. 

I strävan mot det globala hållbarhetsmålet Hållbar konsumtion och 

produktion, däribland delmålet att halvera mängden matsvinn till år 2030, vill 

aktörer stärka marknaden för cirkulära livsmedelsprodukter. För att stärka 

marknaden behöver mervärdet och efterfrågan av produkterna öka. Konsumenter 

behöver engageras i matsvinnsfrågan med informationsspridning om matsvinnets 

miljöpåverkan och motiveras till konsumtion av dem i form av en effektiv 

marknadsföring av produkterna. I kombination med åtgärder som nedsatt pris, en 

ökad tillgänglighet och transparens inom industrin, är detta en god start i arbetet 

mot en stabil marknad för cirkulära livsmedelsprodukter och en hållbar 

konsumtion.  

Vidare studier bör belysa det ekonomiska såväl som miljömässiga värdet av 

att arbeta mer cirkulärt inom livsmedelsbranschen. Detta genom undersökningar av 

nyttan med cirkulära livsmedelsprodukter och mer omfattande studier kring 

konsumenters inställning och inköp av dem. Studier kring gapet mellan attityd och 

beteende relaterat till cirkulära livsmedelsprodukter kan vara av intresse för att på 

bästa sätt kunna öka försäljningen av dem och därmed främja en hållbar 

konsumtion.  
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Tack 

Jag vill tacka min handledare vid Lunds universitet, William Sidemo Holm, för en 

utmärkt handledning. Tack till mina kontakter på Food Loop System: Xue 

Kullenius, Carlos Rojas Carvajal och Anders Persson. Ni har gett mig mycket bra 

material och goda förutsättningar för att kunna utreda denna fråga. Tack till 

Madeleine Brask, min handledare från Miljöbron, som gett mig stöttning och 

givande feedback. Tack till Linnéa Sjögren som agerade referensperson och delade 

enkäten. Varmt tack till alla som besvarade enkäten och gav positiv feedback. 

Slutligen vill jag tacka de studenter som deltagit i våra gruppmöten vid universitet. 

Dessa möten har varit otroligt givande och inspirerande med bra samtal och 

feedback. Jag vill dessutom rikta ett tack till vår grupphandledare Nina Reinstad 

som motiverat och uppmuntrat oss genom hela arbetets gång.  
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Bilaga 

Enkät: konsumenters inställning till hållbar konsumtion  

Jag är student vid Lunds universitet och skriver min kandidatuppsats om hållbar 

konsumtion och matsvinn. Jag skulle uppskatta om du tog dig 5 minuter till att svara på 

denna enkät. Alla svar är anonyma. Tack! *Required  

1. Ålder * Mark only one oval.  

 Under 20 år  

 2029 år  

 3039 år  

 4049 år  

 5059 år  

 Över 60 år 

2. Kön * Mark only one oval.  

 Man  

 Kvinna  

 Other:  
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3. Sysselsättning * Mark only one oval.  

 Studerar  

 Arbetar  

 Pensionär  

 Arbetslös  

 Annat  

4. Bor i * Mark only one oval.  

 Storstad (Stockholm, Göteborg eller Malmö)  

 Ort med fler än 50 000 invånare (ej storstad)  

 Mindre ort med färre än 50 000 invånare  

5. Hur ofta handlar du mat? * Mark only one oval.  

 Mindre än 1 gång i veckan  

 12 gånger i veckan  

 34 gånger i veckan 

 Mer än 4 gånger i veckan 
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Hur viktigt är följande när du handlar?  
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10. Kan du tänka dig att köpa defekta frukter eller grönsaker? * Mark only 

one oval.  

 Ja Skip to question 12 

 Nej Skip to question 11 

 Vet ej Skip to question 12 

 

11. Varför? * Tick all that apply.  

 Inget tilltalande utseende  

 Sämre smak och/eller konsistens  

 Kortare hållbarhetstid  

 Det finns en risk för att bli sjuk  

 Other:  

12. Kan du tänka dig att köpa varor nära sitt bästföredatum? * Mark only 

one oval.  

 Ja Skip to question 14 

 Nej Skip to question 13 

 Vet ej Skip to question 14 

 

13. Varför? * Tick all that apply.  

 Inget tilltalande utseende  

 Sämre smak och/eller konsistens  

 Kortare hållbarhetstid: hinner inte konsumera innan bästföredatumet har passerat  

 Det finns en risk för att bli sjuk  

 Other: 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14. Kan du tänka dig att köpa juice gjord av matsvinn? *  

Matsvinn = mat som av olika anledningar inte säljs (skönhetsdefekter, överskott i 

butik) och därmed ska slängas Mark only one oval.  

 Ja Skip to question 16 

 Nej Skip to question 15 

 Vet ej Skip to question 16 

 

15. Varför? * Tick all that apply.  

 Inget tilltalande utseende 

 Sämre smak och/eller konsistens  

 Kortare hållbarhetstid  

 Det finns en risk för att bli sjuk  

 Other:   

16. Kan du tänka dig att köpa färdiglagade rätter gjorda av matsvinn? *  

Matsvinn = mat som av olika anledningar inte säljs (skönhetsdefekter, överskott i 

butik) och därmed ska slängas Mark only one oval.  

 Ja Skip to question 18 

 Nej Skip to question 17 

 Vet ej Skip to question 18 

 

17. Varför? * Tick all that apply.  

 Inget tilltalande utseende 

 Sämre smak och/eller konsistens  

 Kortare hållbarhetstid  

 Det finns en risk för att bli sjuk  

 Other:  

 

 



42 

 

18. Vad tror du krävs för att människor ska konsumera defekta 

frukter/grönsaker, varor nära sitt bästföredatum samt produkter gjorda av 

matsvinn?  
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