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Krisen har vänt upp och ned 
på beteenden och tendenser 

Den ekonomiska krisen har radikalt ändrat konsumenttrenderna
inom livsmedelsområdet. Frågan är om livsmedelsproducent-
erna är redo att möta de nya utmaningarna när utvecklingen 
vänder? 

Av Jakob Søndergaard, civilekonom, direktör i Pej-gruppen,

Herning. 4

Ökad kunskap om matsvinnet

”Slit-och-släng”-kulturen samt dålig planering i hushållen
bidrar till det enorma matsvinnet i de nordiska länderna.

Av Anders Bendroth och Annie Paabøl, journalister, 

Mannov i Malmö respektive Århus. 12

”Sopor” ska ätas!

Upp emot 1/3 av all inköpt mat i vår del av världen kasseras,
men över hälften hade faktiskt kunnat ätas. Människors inställ-
ning måste ändras om utvecklingen ska kunna vändas.

Av Andreas Emanuelsson, Miljökonsult och industridoktorand,

Avdelningen för miljö och uthållig produktionsutveckling,  

SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik, Göteborg. 8
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I det här numret sätter Perspektiv
fokus på ett område som på allvar har
kommit i blickpunkten i samband
med den ekonomiska krisen och kli-
matdebatten: matsvinnet. Det låter
kanske inte som ett stort samhälls-
problem, men förutom att det är
oekonomiskt och slöseri med resurser
att slänga mat är det också ett uttryck
för ansvarslöshet eller likgiltighet.
Just nu är etik och ansvar i fokus för
både företag, stat och många konsu-
menter. Alla vill gärna vara med och
begränsa matsvinnet– men utan att
kompromissa med livsmedelssäker-
heten. Mat måste fortfarande vara
tjänlig att äta, därför måste vi accep-
tera ett visst matsvinn, men det kan
begränsas.

Som framgår av artiklarna är det först
och främst privathushållen som
slänger ätlig mat. Det gäller inte bara

här i Norden utan även i andra länder
där man mätt matsvinnet. Det är lätt
att säga att man kan minimera svin-
net genom att handla oftare och bara
köpa det man ska använda. Men det
fungerar inte med den moderna livs-
stilen och den tidspress många lever
under. Och det stämmer heller inte
med butikernas mängderbjudanden.
Det är ett område som delar av detalj-
handeln också är uppmärksam på.
Kanske är nyckelorden bättre plane-
ring och en annan prispolitik.

De många, delvis motstridiga 
trenderna inom livsmedelsområdet,
som också beskrivs i det här numret,
kan bidra till att öka matsvinnet.
Trender som enkelhet och bekvämlig-
het, prisfokus, säkerhet och hälsa kan
bidra till att ”uppväga” önskan om
ökat ansvar i vårt umgänge med mat
och resurser.

Man kan för övrigt konstatera att när
man uppskattar hur mycket vi äter så
tar man inte med matsvinnet i
beräkningen. Matsvinnet utgör 
faktiskt en tvåsiffrig procentandel av
den officiella förbrukningsstatistiken,
dvs. hur mycket mat som är tillgänglig
i samhället. Detta trots att det kan
bidra till att förklara skillnaden man
oftast finner mellan förbruknings-
statistik och kostundersökningar
baserat på registrering av kost hos
enskilda personer.

Eftersom det är sådan statistik som i
hög grad ligger till grund för hälso-
debatten och regleringsinitiativ är det
nog också värt att efterlysa största
möjliga ansvar med hänsyn till
användning av sådana tal – just
genom att ta med matsvinnet i
beräkningen.

Ökat ansvar – en ny trend?

Trevlig läsning!

Nordic Sugar 



Av Jakob Søndergaard, civilekonom,
direktör i Pej-gruppen, Herning.

Efter ett par års stille-

stånd och tal om kris i

livsmedelsbranschen är

det nu åter dags att leta

efter framtidens konsu-

menttrender och livsmed-

elstrender. Krisen har

dock vänt upp och ned

på både konsumenternas

beteende och trendmön-

stren.

Smakdrivna 
trender kommer
att betyda alltmer
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De senaste två–tre årens tal om kris
har satt sin prägel på konsumenter-
nas beteenden och preferenser. 

Konsumenterna har vänt ryggen åt
mycket av det nya och övergett de
innovativa produkterna. Just nu
köper vi helst bara mer av det som är
säkert, välkänt, bekvämt och billigt. 

Kris och rädsla för arbetslöshet har
lett till en extrem grad av sparsamhet
och prisfokus från konsumenternas
sida, medan den exklusiva, lyxiga
maten och ”performance food” har
lagts på hyllan. 

I stället lägger vi pengarna på mysiga
och trevliga helgkvällar med en flaska
gott rödvin, ett par goda biffar och
lite god choklad, som för en stund
kan få oss att glömma vardagens för-
tret. Det har till och med blivit en
trend, internationellt kallad ”staying
in is the new going out”. 

Konsumenterna vaknar

Utvecklingen har för ett tag satt inno-
vationskraften i livsmedelsbranschen
ur spel. Kris, osäkerhet och bristande
konsensus genom värdekedjan från
råvaruproducent till konsument har
hållit tillbaka utvecklingen inom livs-
medelsbranschen. Men nu kan livs-
medelsbranschen börja vakna igen.
Konsumenterna är så sakteliga på väg
ut ur recessionsrespiratorn och i takt
med att krisen klingar av kommer
konsumenterna också att kräva helt
nya tag. Perioden mellan 2010 och
2012 kan samlat betecknas som ”en
ny början”. 

Konsumenterna kommer återigen att
börja se framåt och tänka på annat än
billiga recept, besparingar, priser,
trygghet, säkerhet och mer av sådant
de redan känner till. Inom livs-
medelsområdet kommer konsumen-
terna därför också att bege sig ut på
jakt efter nyheter, och nyhetsjakten
kommer i hög grad att styras av en

önskan om förenkling, färre politiska
budskap, färre typer av märkningar,
ökad genomskinlighet och livsmedel
man kan lita på.

Erfarenheten visar att om en ny, inno-
vativ trend ska få ett uppsving och nå
ut till konsumenterna måste den vara
kommersiell och drivas av konsu-
menternas nyfikenhet och inte av
industrins eller råvaruleverantörernas
egenintressen. Hela systemet, från
råvaruleverantör till produktion, gros-
sist, detaljhandel och vidare till kon-
sumenter, restaurangmiljöer och livs-
stilsmagasin måste vara samstämmigt
hela vägen.

Nya trendmönster

Under de senaste årens långa hög-
konjunktur har det främst varit de
design- och modeinriktade trenderna
som har styrt innovation och utveck-
ling i livsmedelsbranschen. Krisen
har emellertid vänt upp och ned på
både konsumenternas beteende och
på trendmönstren. En aktuell analys
av alla de trendvinklar som traditio-
nellt är drivande för konsumtion och
innovation i livsmedelsbranschen
visar att andra trendtyper tar över och
att nya trendmönster utvecklas i takt
med att fokus på design och mode
minskar.

Analysen utgår från de sex trendvink-
lar som vanligtvis påverkar utveck-
lingen:

1: Konsument- och 
marknadsdrivna trender

Krisen har allmänt medfört ökat fokus
på och mer inflytande från de 
konsument- och marknadsdrivna
trenderna.
Enkelhet och bekvämlighet: Allt ska
vara enkelt. Allt ska helst kunna gå
smidigt, och hämtmat är inte att
förakta. Den här trenden kommer att
fortsätta de närmaste åren, oberoende
av om konjunkturen går upp eller ner.
Säkerhet: Vi vill vara säkra på att vi

inte blir sjuka av det vi äter. Fusk med
datummärkningen på stormarknader
har bidragit till ökat fokus på säker-
heten. Spårbarhet är inte längre lika
viktigt.
Pris: Ju billigare, desto bättre, verkar
vara det som gäller just nu. Förutsatt
att det är säkert och enkelt.
Lågprisbutikerna har gyllene dagar,
men mellanskiktet eller ”värde för
pengarna” verkar bli framtidens vin-
nare. Det kommer att ta lång tid
innan konsumenterna verkligen kan
skaka av sig den hysteriska prisfoku-
seringen.
Hälsa: Hälsofrämjande livsmedel som
frukt och grönsaker har vuxit under
många år. Samtidigt rör vi oss mindre
och mindre, så fler dör fortfarande av

livsstilssjukdomar. De hälsosamma
blir mer och mer hälsosamma och
kommer också under de närmaste
åren att fokusera på hälsa, medan de
som verkligen borde ändra livsstil
verkar vara utom pedagogiskt räck-
håll. Den här polariseringen kommer
att fortsätta.
Njutning: Man ska göra fint och mysigt
och gärna stanna hemma och dricka
billigt lådvin till maten. Situationen
handlar om njutning och trivsel.
”Staying in is the new going out”. 

2: Design- och modedrivna trender

Krisen har inneburit att de design-
och modedrivna trenderna just nu
endast påverkar utvecklingen till en
mindre del.
Performance Food: Show-off, 
upplevelsemat och tillgjordhet är
omodernt.
Essential Cooking: Förenklad mat

Krisen har vänt upp 
och ned på trender 

Vi äter alltmer frukt 
och grönt, men fort-
farande dör fler av 
livsstilssjukdomar
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och ”back to basics” är modernt. Det
ödmjuka och enkla med lite 
bonde-/arbetarprägel är hett.
World Cooking: Exotisk mat är inte så
aktuellt. Intet nytt under solen sedan
sushin kom.
Local Kitchen: Matspecialiteter är ok,
men upplevs av de flesta konsumen-
ter som för dyrt. 
Food Fix: Mat för att skämma bort sig
växer fortfarande. McDonalds har
framgångar mitt i krisen. Med maten
tröstar vi oss, skämmer bort oss lite
och får snabb tillfredsställelse.
The Food Doctor: Läkande och före-
byggande mat och hälsa talas det en
del om, men det händer inte så 
mycket i praktiken.
Läkemedelsindustrin har ledartröjan.
Modern Traditions: Gammaldags mat
på ett nytt sätt har återigen fått ett
uppsving. Bara det inte blir för dyrt.
Gourmet Express: Det verkar som om
allt nytänkande är satt på undantag
av bekvämlighetsskäl.

3: Smakdrivna trender

De smakdrivna trenderna är på väg
att vinna ökat inflytande. Under de
senaste 30 åren har smaken blandats
upp. Allt har prövats, blandats och
korsats. Smakförvirringen är därför

stor och reaktionen tydlig: nu efter-
frågar vi på nytt renare smaker. 
Sur smak: Är nästan borta i vår
moderna mat, men står inför en 
revival.
Söt smak: Finns i nästan all mat just
nu, men kommer framöver att balan-
seras mer i förhållande till övriga
smaker.
Salt smak: Växer kraftigt och före-
kommer mer och mer i maten, men
även här finns behov av en bättre
balans med övriga smaker.
Bitter smak: Är på många sätt nästan
utfasad, men står också inför en 
revival.
Umami: Den nya femte smaken ser ut
att växa. Umami ökar matens smak
och gör den rundare, längre, bredare
och mer intensiv. Därför kan umami
också vara vägen till en förnyad
balans mellan surt, sött, salt och bit-
tert i vår mat.

4: Industridrivna trender

De industridrivna trenderna tar myc-
ket plats i trendbilden för närvarande
eftersom det är så stort fokus på eko-
nomi. 
Branding: Vi ska vara nummer ett
eller två i vår kategori, annars finns vi
inte på stormarknadernas hyllor. Den

Ju billigare, desto bättre,
verkar vara det som gäl-
ler just nu. Förutsatt att
det är säkert och enkelt
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här trenden kommer att växa de när-
maste åren.
Förpackningar/design: Ingen rolig
och annorlunda design just nu. Det
säkra, billiga och logistiskt enkla är i
centrum. 
Förenkling: Antalet färger, smaker
och varianter minskas i tillverknings-
företagen som en naturlig del av
”anpassningen efter krisen”.
Massproduktion: Ju mer och billiga-
re, desto bättre, för ingen konsument
är längre beredd att betala för det
mycket speciella. Öl- och mjölkrevo-
lutionen i form av minibryggerier och
minimejerier var ett steg på vägen,
men revolutionen sjunger på sista
versen år 2010. 
Outsourcing: Man jagar den billigaste
produktionen. Inte smak, design eller
nya idéer. Slakterierna är bra exempel
på att branschen har kraftigt fokus på
den här trenden.
Distribution: Enkelt och billigt är
nyckelorden. 
Forskning/teknik: Finns kvar till viss
del, men de tunga FoU-projekten har
skurits ned ordentligt just nu och
kommer att vara det som kommer sist
ur krisen.

5: Etikdrivna 
trender

Etik och lågkonjunktur går inte riktigt
ihop. Att solidaritet och gemenskap
är på modet drar dock lite i en annan
riktning.
Miljö: Generellt är det fortfarande ett
viktigt ämne, men man pratar mer än
man agerar.
Djurskydd: Har hamnat lite i bak-
grunden medan andra ämnen har
hamnat i förgrunden.
Säkerhet/spårbarhet: Även detta är
nedtonat. Det bet inte på konsumen-
terna, och nu är det kanske för sent.
Inte ens debatten om ”köttklister”
kan vända den här utvecklingen.
Ekologi: Är satt på standby. Tillväxten
har stoppats, och en del menar att
trenden faktiskt är på tillbakagång nu. 
Det är hur som helst svårt att hitta

argument för att ekologi är något som
vi ska betala extra för.
Fairtrade: Fortfarande nischpräglat.
Debatten om huruvida det verkligen 
gör nytta är lika stor som själva
ämnet.
Klimat: Fick alla rubrikerna 2009.
Klimatkokböcker och klimatmat har
varit ämnen på dagordningen. Men
efter klimatmötet i Köpenhamn har
de fallit i glömska igen, och fokus på
klimatet är på tillbakagång.

6: Politiskt 
drivna trender

Det politiska inflytandet och regle-
ringar inom livsmedelsområdet växer
stadigt år för år. Staten främjar och
stöder gärna livsmedelsrelaterade
saker.
Folkhälsan: Ett bra exempel på detta.
Alla politiker talar om den, men
någon avgörande förändring i dan-
skarnas livsstil har ännu inte visat sig.
Framöver blir det nog ett val mellan
piska och morot, för reglering verkar
vara det enda sättet att förändra kon-
sumenternas beteende.
Skolmat/barnmat: Även detta är ett
politiskt ämne som delar folk i två
grupper, och så fortsätter det säkert
ett tag till.
Det nordiska köket: Det var hett 2007
– under toppen av högkonjunkturen.
Alla såg här en trend som kunde säl-
jas in över hela världen. Men temat
föll samman mitt under krisen i 
restaurangvärlden och får svårt att
komma igen som något nytt när kon-
junkturen vänder.
Etik/moral/miljö/klimat: Fortfarande
viktiga politiska frågor, men lite plan-
löst, eftersom man inte kan uppnå
politisk konsensus om mängder, vikt,
prioritering, märkning eller storlek på
åtgärder.

Slutsatsen är att här och nu – i början
av 2010 – försöker man spara pengar
på alla sätt som går i hela livsmedels-
branschen. Livsmedelsvärlden är full
av motsättningar. 

Försäljningen av alkohol och tobak
sjunker, men folkhälsan blir sämre.
Försäljningen av frukt och grönt ökar,
men fler blir sjuka av fetma.
De hälsosamma ser ut att bli mer 
hälsosamma, och de osunda förblir
osunda trots omfattande kampanjer
och drömmar om det motsatta. Man
har vänt upp och ned på både konsu-
mentbeteendet och trendmönstren i
livsmedelsbranschen, så för livs-
medelsproducenterna gäller det att
ha rätt verktyg i verktygslådan och att
använda dem rätt. Annars riskerar
man bara att slängas av utvecklings-
tåget när konsumenterna vaknar
igen.

De hälsosamma blir 
mer och mer hälsosamma
– den här polariseringen
kommer att öka inom 
hälsoområdet



Av Andreas Emanuelsson, Miljökonsult
och industridoktorand,Avdelningen för
miljö och uthållig produktionsutveck-
ling, SIK – Institutet för livsmedel och
bioteknik, Göteborg.

Att vi i väst slänger 

mycket mat har länge

varit känt, men det var

först när matspillsrappor-

ten  från engelska Waste

& Resource Action Pro-

gramme presenterades

20081, som livsmedelsfor-

skare fick tydliga siffror

att hantera – hemmen i

Storbritannien slängde

1/3 av all inköpt mat! Av

detta var 61 % mat som

skulle ha kunnat 

ätas om den behandlats

annorlunda.

Om vi köper mat 
för 1 000 kr slänger
vi för 200 kr
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Enligt en nyligen publicerad svensk
studie2 kastas 57 % onödigt matavfall
och enligt en motsvarande norsk stu-
die3 kastas 54 %. De flesta av oss upp-
lever inte ens att vi slänger mat. I
enkäter svarar flertalet precis så – vil-
ket står i stark kontrast till de under-
sökningar som faktiskt gått igenom
och analyserat innehållet i våra sopor. 

Där har till exempel benbitar och
potatisskal räknats som oundvikligt
spill medan gamla torra brödbitar
eller makaroner går under kategorin
spill som skulle kunna undvikas. Så
på ett inköp för 1 000 kr går nästan
200 kr i slaskhinken enligt dessa data
– samtidigt som klimatpåverkan,
övergödning och kemikalie-
spridningen ökar på grund av den
onödiga produktionen.

På SIK i Göteborg utför vi så kallade
livscykelanalyser av livsmedel, vilket
innebär sammanräkningar av olika
miljöpåverkanskategorier från jord till
bord. Alla utsläpp från råvaruproduk-
tion, transporter, processbearbetning,
lagring, kylning och energiutvinning
kartläggs och normeras till en funk-
tionell enhet, till exempel växthus-
gasutsläpp per kilogram produkt.
Spillet hos slutkonsumenten blir då
ofta den enskilt största utsläpps-
posten, näst efter själva råvarupro-
duktionen. I extremfallet sallad är det
definitivt den största, den engelska
studien visade att över 45 % av all
köpt sallad slängdes! (Se figur 1).

Nästan hälften av all mat som släng-
des var färska produkter. Bara en 
fjärdedel av allt onödigt avfall var til-
lagat och en dryg femtedel var färdi-
glagad mat inklusive ”take-away”, den
sista knappa tiondelen fördelades på
konserver, charkuterier och halvfabri-
kat. Ekonomiskt sett låg största delen
av värdet i spill av fisk och kött i min-
dre mängder – men med högt kilo-
pris. Sett till totalvolym och produkt
slängdes mest potatis, oftast hela och

orörda direkt från kylskåpet. Totalt
sett var kategorin frukt och grönt
klart dominerande bland den totala
mängden onödigt hushållsspill (inte
bara den procentuella andelen slängd
mat). Brödprodukter kom på god
andra plats.

Samma studie innehöll även en större
enkätundersökning som bland annat
gick igenom anledningarna till att
maten slängdes: 30 % kom från tall-
riksrester, 20 % från passerade bäst-
före-datum, 18 % för att det såg ut,
luktade eller smakade dåligt, 13 % på
grund av mögel och 10 % från mat-
lagningsrester (se figur 2).  Dessutom,
tvärtemot den allmänna uppfattning-
en, slänger äldre personer i studien
lika mycket mat som övriga. Kanske
beror detta på att de sparsamma för-
krigsgenerationerna avtar, och den
mer välbeställda 40-talistgeneratio-
nen träder in i gruppen ”äldre”?

Matsvinn påverkar 
vårt klimat negativt

Mat påverkar vårt klimat. En dryg
fjärdedel av alla utsläpp av växt-
husgaser kan härledas till livsmedels-
produktion (lågt räknat, med bland
annat avskogning och associerad
transport exkluderad), alltså en tung-
viktare tillsammans med transporter
och boende. Konsekvenserna av
dessa utsläpp börjar dessutom bli allt
mer kännbara. 

2008 matchade vi svensk livsmedels-
konsumtion med de olika svinnkate-
gorierna från Storbritannien och vår
klimatdatabas för livsmedel.
Medelkonsumtionen ligger enligt
Livsmedelsverket på ca 700 kilo per
person och år (exklusive läsk, konfek-
tyr, öl och sprit). Kategorin ”Mjölk, fil
och yoghurt” är den största posten –
1,2 miljoner ton konsumeras (köps) i
Sverige varje år med 3,4 % spill. Näst
största posten var potatis (för att ha
något att jämföra med): 0,4 miljoner
ton men istället 19,1 % spill. Till detta

använde vi alltså hela livscykelns kli-
matpåverkan från jord till bord för
t.ex. mjölk, fil, potatis osv. Resultatet
visade på enorma 900 000 ton slängd
mat, ca 100 kg per person  och år4.
Detta genererar ett koldioxidutsläpp
på 1 860 000 ton. Ett betydande
bidrag, som till och med är större än
det redovisade nationella bidraget
från jordbruk (vi importerar en hel
del mat och nationalräkenskaper gäl-
ler bara svensk produktion med vissa
begränsningar i beräkningarna). 

Spillet i hemmet kan även jämföras
med näringslivets grova skattning av
butiksspill på ca 100 000 ton (nästan
en tiopotens lägre) där troligtvis även
grönsaker är den största posten. Bara
det en hisnande siffra som engagerat
en ny folkrörelse av friganer eller sop-
dykare (från engelskans ”dumpster
diver”) som lever helt eller delvis på

ätliga sopor från containrar utanför
svenska livsmedelsaffärer. I ett exa-
mensarbete på SIK studerades nyli-
gen även detta butiksspill i kategorin
grönsaker, där bland annat högre spill
i mindre butiker indikerades samt
mindre betydelse av förpackning.
Totalspillet indikerades till 0,5–6 %
spill i förhållande till inköpen med
stor variation per produkt5, och i en
större amerikansk studie rör det sig
om ca 2 % ifråga om grönsaker6, men
detta är fortfarande småpotatis jäm-
fört med vad vi slänger i hemmen. 

Vi har råd att kasta mat

Så varför slänger vi då så mycket och
vad kan vi göra åt det? En  förklaring
kan ligga i att vi helt enkelt har råd. 

”Sopor” ska ätas!

Ungefär hälften av 
det som slängs består 
av färskvaror



De produktgrupper som är dyrare, till
exempel kött, har också mindre ten-
dens att slängas. Billighetskulturen
gör kanske också att vi hellre stor-
handlar och köper storpack som vi
inte alltid lyckas konsumera i tid. Sett
till enkätundersökning kommer dock
den största enskilda delen från tall-
riksrester (se figur 2), kanske till och
med ett fenomen som tilltar med
ökad övervikt och hälsotrend – det vill
säga att vi helst inte vill äta upp. 

Oavsett vad, kan detta påverkas
genom att servera mindre portioner.
Det som blir kvar i pannan blir lättare
att använda som matlåda på jobbet,
servera som tillbehör en annan dag
eller använda som snabbmat på hem-
maplan uppfiffad med fräsch sallad
och tilltugg. Vi kan även lära oss utta-

lade ”restrecept”, som till exempel
pajer med gårdagens grytinnehåll. 

Datummärkning skapar förvirring

Näst största posten kom från passe-
rade bäst-före-datum. En del av för-
klaringen till detta ligger helt klart i
vår egen logistik i inhandlandet och
konsumerandet som leder till att pro-
dukter blir för gamla. Inte bara över-
drivna storinköp  skulle kunna ligga i
förklaringsmodellen, utan även fler
småhushåll och en större tendens till
färdigmat. Mindre frekvent matlag-
ning skulle troligtvis kunna orsaka
spill eller förhindra tillvaratagande av
spill, för precis som storbruksfördelar
i ett storkök finns t.ex. motsvarade
småbruksnackdelar i en ungkarlslya. 

En annan del ligger troligtvis i vårt

Genom att tänka till 
lite extra kan man på 
ett enkelt sätt minska
matsvinnet
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Figur 1.Andel av olika produktgrupper som blir onödigt avfall
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Källa: The food we waste,WRAP, 2008. andel av matavfall (%)



Perspektiv nr 1, april 2010 11

agerande då en produkt passerat det
magiska bäst-före-datumet – vi släng-
er. Men dessa är inte satta som sista
konsumtionsdag med innebörden att
efter detta datum blir man sjuk, vilket
man ibland lätt kan tro. I Sverige defi-
nieras detta av Livsmedelsverket som
”den dag fram till vilken ett livsmedel
som förvaras på lämpligt sätt har kvar
de särskilda egenskaper som normalt
förknippas med livsmedlet”7 – detta
kan vara form eller färg som ett före-
tag tycker är viktigt för produkten och
alltså vitt skilt från ”sista förbruk-
ningsdag” som idag endast krävs av
mikrobiologisk lättfördärvliga pro-
dukter, t.ex. rå färsk kyckling. 

Det vill säga, om man känner, luktar,
tittar och smakar på en vanlig pro-
dukt som passerat datum – och det
verkar bra – då är den faktiskt bra.
”Det gäller att våga lita på sina sin-
nen” sa till exempel nutritionist
Monika Pearson på Livsmedelsverket
i en intervju med Aftonbladet. Denna
märkningsproblematik är inte ett
nationellt fenomen och miljöorgani-
sationer, konsumentföreningar och
institut runt om i Norden har börjat
lobba för ett byte till en ”minst-håll-
bar-till”-märkning – för att ändra vår
tendens att slänga när det inte
behövs. 
Den tredje vanligast orsaken till
slängd mat i den engelska studien var
dock att produkten faktiskt hade bli-
vit märkbart försämrad på något sätt.

Nya förpackningar som undviker spill
av själva livsmedlet (framförallt efter
att det blivit öppnat en gång) skulle
teoretiskt kunna spara in sin miljö-
kostnad flera gånger om, eftersom
livsmedlet oftast är avsevärt mer mil-
jökostsamt än den skyddande plas-
ten. Men även livsmedel med eller
utan förlängd hållbarhet kan bli för-
sämrade till slut och då gäller det att
med förkrigsgenerationernas sunda
förnuft avgöra vilken egenskap som
fått stryka på foten. För även mat som
har blivit missfärgad eller har tappat
sin spänst går att tillaga och rädda,
framförallt i anrättad form. 

Kompostera matsvinn?

En banan som ser lite tråkig ut, som
man drar sig för att stoppa i müslin
gör sig utmärkt i en indisk gryta och
en mosig tomat kan till och med vara
smakrikare i en italiensk salsa.
Synbart mögel kan man dock INTE
tillaga bort (innehåller mycotoxin
som kan göra dig magsjuk även efter
upphettning) och mycel kan ha spritt
sig till andra delar av produkten.
Detta bekommer dock inte en kom-
post. Så kan vi inte bara kompostera
bort allt hushållsspill? Nej tyvärr är
miljökostnaden vid produktionen av
livsmedlet fortfarande mycket större
än miljövinsten om man återvinner
något som skulle ha kunnat ätas. Att
göra blomjord eller biogas av ätbar
mat är lite som att elda kakelugn med
dyra importerade handgjorda träfigu-

rer. Visst, det värmer, men vanlig ved
hade varit avsevärt mycket billigare.
Det vill säga kompost eller biogas-
återvinning bör aldrig rättfärdiga t.ex.
hushållsspill, men när det väl skett är
det naturligtvis bästa lösning att
återvinna tillsammans med de ound-
vikliga biologiska resterna som t.ex.
skal.

Ändra inköpsrutinerna

Alltså, viktigast av allt är komma i fas
med sina egna inköp och matlag-
ningsvanor – undvika spillet redan i
första led. Kanske småhandla i lokal-
butiken lite oftare (inte med bil) och
tillaga klokt. Tror man inte på att man
har stort matsvinn likt alla andra
människor i västvärlden kan man
göra en svinndagbok och undersöka
det hela lite närmare och ringa in sina
största bovar. 

För vad spelar det för roll om bonden,
transportföretaget, livsmedelsindus-
trin och affärerna anstränger sig att
optimera livsmedelskedjan i alla led –
åtgärder som kanske i slutändan bara
sparar någon procent i miljöpåverkan
– om jag sedan slänger en tredjedel av
maten i soptunnan och därmed ökar
miljöpåverkan med 50 % per måltid?
Det är dags för oss att börja äta
”sopor”, för miljöns skull, för våra
barns och barnbarns skull, ja till och
med för vår egen skull – det är faktiskt
inte så farligt, bara de inte hunnit ner
i soptunnan!

1. Ventour, L., 2008,“The food we waste”,
WRAP, Banbury UK, (www.wrap.org.uk)

2. Konsumentföreningen Sthlm, 2008,
”Rapport från en slaskhink”

3. Mpex, 2010, ”Emballasjeoptimering og
forebygging av matavfall  - Hvordan kan
emballasjeløsninger bidra til at det oppstår
mindre matavfall i husholdningene?”

Artikeln finns med full referenslista på
www.perspektiv.nu

REFERENSER
Figur 2  Orsaker till matsvinn – viktfördelning av ätbart matavfall (61 %)
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Av Anders Bendroth och Annie Paabøl,
journalister på Mannov, Malmö och
Århus.

Både i Danmark och i

Sverige slängs tonvis med

mat varje år. Nu har

matsvinnet hamnat i

fokus. Det ska begränsas

med hjälp av bland annat

ett nytt förhållningssätt,

ökad kunskap och bättre

planering.

Inte bara i hemmen,
utan även i skolmat-
salar, på restauranger
och på andra ställen
slängs mycket mat – inte
minst av säkerhetsskäl
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Kvar på tallrikarna ligger det som bar-
nen inte tyckte om. Det är kall spa-
getti kvar i kastrullen, och i kylskåpet
står en rest av crème fraîche som nu
är sur snarare än syrlig. Massor av
mat hamnar i våra slaskhinkar, fak-
tiskt försvinner hela 15 % av vår mat
den vägen. Det visar undersökningar
från Landbrug & Fødevarer i
Danmark som har satt fokus på pro-
blematiken de senaste åren.

– För tre år sedan valde vi att sätta
fokus på matsvinn på grund av att
våra medlemmar känner ett ansvar
för sina produkter. De ser det som ett
stort problem att de i hög grad produ-
cerar direkt för slaskhinkarna, förkla-
rar chefskonsult Klaus Jørgensen om
bakgrunden till undersökningarna i
Landbrug & Fødevarer.

Ekonomisk press

Det är inte bara i Danmark som mat
ofta slängs. Motsvarande under-
sökningar i länder som Sverige och
England visar att man här slänger i
princip lika många kilo mat i slask-
hinken varje år. Och det är särskilt de
yngre generationerna som förpassar
maten till soporna.

– Generellt anser alla att de äter i stort
sett all mat de köper. Så är det inte.
Men det är skillnad på hur mycket var
och en slänger, och det har visat sig
att äldre kasserar minst. De är helt
enkelt bättre på att ta tillvara sina
rester, berättar Klaus Jørgensen.
Enligt honom illustrerar just det här
exemplet att inställningen till mat
spelar en stor roll för hur mycket vi
slänger. Äldre personer växte upp
under en tid när man av resursskäl
var tvungna att äta upp all mat,
medan unga aldrig har upplevt den
ekonomiska pressen.

– Även om finanskrisen får oss att
köpa lite mindre mat har unga en
annan syn på matlagning än vad
äldre personer har. Till exempel

använder de rester i mycket mindre
utsträckning. De slänger dem, säger
Klaus Jørgensen.

Bristande planering

Det är nog inte bara "slit-och-släng"-
kulturen som får danskarna att skicka
maten direkt i slaskhinken. Dålig pla-
nering är ett annat problem i många
familjer.

– Om vi ska minska matsvinnet måste
vi bli mycket bättre på att planera. Vi
måste ta reda på hur många som ska
äta, vilka varor vi redan har hemma
och vad vi behöver köpa. Och så ska
vi hålla oss till inköpslistan, köpa rätt
och laga rätt portionsstorlekar. Vi vet
ju egentligen mycket väl hur mycket
pasta familjen äter, så det finns ingen
anledning att kväll efter kväll koka för
mycket, förklarar chefskonsulten.
En stor del av våra livsmedel åker
direkt från kylen till slaskhinken. De
passerar inte ens en tallrik. Särskilt
varor med kort hållbarhet – mejeri-
varor, färsk frukt och färska grönsa-
ker, bröd och andra spannmålspro-
dukter – kasseras. Därför är inköps-
situationen viktig, och detaljhandeln
kan aktivt medverka till att matsvin-
net minskar.

Detaljhandelns ansvar

I England arbetar den stora livsmed-
elskedjan Tesco aktivt med att minska
matsvinnet, inte minst på grund av
den klimatproblematik som är kopp-
lad till fenomenet. Här kör man kam-
panjen ”Buy One Get One Free –
Later”. På det sättet går de mot det
vanliga erbjudandet som innebär att
man får två till priset av en, vid
samma tillfälle. Klaus Jørgensen är
entusiastisk över konceptet.
– Det är så smart, för då kan folk
vänta med att få vara nummer två
tills de faktiskt behöver den. Det bety-
der att kunderna inte får fler varor
med sig hem än de hinner använda,
och därmed hjälper Tesco till att min-
ska matsvinnet.

I Danmark är det lågpriskedjan Rema
1000 som går först i ledet för att min-
ska det stora matsvinnet. I oktober
2008 slutade de med alla slags erbju-
danden om flera varor till priset av en
i sina butiker, och inköps- och
marknadsföringschefen för Rema
1000, Anders R. Jensen, sade då såhär:

– Som en av landets stora dagligvaru-
kedjor kan vi helt enkelt inte tillåta
oss att se mellan fingrarna med den
ökande mängden matsvinn från dan-
ska hushåll.

Det ansvaret står kedjan fast vid, och
därför fortsätter man med enpro-
duktspolicyn även under 2010.
– Det är mycket positivt när detalj-
handeln tar ett medansvar. Och om vi
ska minska matsvinnet måste vi se
fler sådana initiativ, säger Klaus
Jørgensen.

Halverat matspill

På Landbrug & Fødevarer har Klaus
Jørgensen arbetat med matsvinn de
senaste två–tre åren. Under den tiden
har han märkt att medvetenheten om
svinnet har ökat hos konsumenterna.
Fler medier har satt fokus på proble-
met och föreningen Stop Spild Af
Mad (Stoppa Matspillet) har nu 3 800
medlemmar. Det kommer ändå att ta
många år innan matsvinnet har min-
skat ordentligt.

– Jag tror att svinnet kan halveras,
men det kommer att ta 10–15 år. Det
krävs en helt annan medvetenhet hos
konsumenterna om man ska få dem
att slänga en mindre mängd mat, och

Ökad kunskap om matsvinn

”Omkring en tredjedel
av all världens mat pro-
duceras direkt för slask-
hinken”.

Källa: WRAP
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Matsvinn i Danmark:
• Matavfall per person i privathem

inklusive skal, ben osv.
– 125 kg/person

• Matavfall per person i privathem
– endast ätlig mat – 63 kg/person

• Matavfall per person från service-
sektorn och livsmedelsindustrin –
26 kg/person

Källa: Landbrug og Fødevarer

ska vi minska mängden ytterligare
kommer det att krävas ordentliga
förändringar, säger Klaus Jørgensen,
som anser att ökad kunskap hos kon-
sumenterna är nödvändig.

– Konsumenterna behöver veta mer
om problemet innan de gör något åt
det. Inställningen behöver förändras
– både hos konsumenterna och hos
detaljhandeln – om siffrorna ska ned.

Svenskt motstånd mot matsvinn

Även i svenska storkök är matsvinnet
ett stort problem – som är till skada
för både ekonomi och klimat. Men
det finns en ”motståndsrörelse” som
framgångsrikt bekämpar matsvinnet.
I Degerfors och Karlskoga kommuner
tog Ulrika Lundgren, chef för folkhäl-
soförvaltningen, tidigt tag i proble-
met.

– I skolorna har vi, genom idogt och
systematiskt arbete under flera år,
lyckats minska det genomsnittliga
svinnet från cirka 20 gram till 2–3

gram per portion vid den senaste
mätningen. Och Ulrika Lundgren
konstaterar att man förmodligen inte
kan komma så mycket längre.

Att i siffror kunna synliggöra och
redovisa matsvinnet är en grundläg-
gande framgångsfaktor som inspire-
rar såväl matgäster som personal till
fortsatta insatser. Men det kräver,
menar man i Degerfors och
Karlskoga, att man dels räknar anta-
let tallrikar (ätande gäster varje dag)
och dels väger svinnet. Detta ger
underlag för mer precisa matinköp
och därmed minskat svinn. 

Som en jämförelse till Degerfors-
Karlskoga kan nämnas skolorna i
Tyresö kommun, där man vid en
mätning vårterminen 2008 konstate-
rade ett genomsnittligt svinn på 30
gram per portion. Den avskrapade
maten från tallrikarna utgjorde tio
procent av den upplagda portionen
och innebar en onödig utgift på 77
öre per elev och dag.



Det finns i dag ingen rikstäckande
statistik över matsvinnet inom den
svenska livsmedelskedjans olika faser,
men skulle Tyresömätningen applice-
ras på hela riket så kostar enbart de
svenska skolelevernas tallriksavskrap
1,1 miljoner kronor – per dag.

Matsvinnet påverkar 
klimatet negativt

Sett i ett riksperspektiv är det lättare
att inse hur viktigt varje insparat
gram mat är. Naturvårdsverkets upp-
skattning av svinnets omfattning
pekar på att det kasseras mellan 
10 000 och 30 000 ton skolmat i
Sverige varje år, under tillagning och
när närmare en och en halv miljon
elever i för-, grund- och gymnasie-
skolor skrapar av rester från tallriken.
För kommunerna innebär detta en
helt ”onödig” årlig kostnad på mellan
200 och 600 miljoner kronor. 

Men svinnet kostar inte bara en
massa pengar utan innebär också ett
ökat koldioxidustläpp. 
Naturvårdsverkets utredare anser att
en helhetssyn på skolmaten skulle
bidra till minskat svinn och minskad
miljöpåverkan, men också till bättre
ekonomi samt förbättrad hälsa och
prestation hos landets skolelever.
Man antar också att matsvinnet på
många skolor skulle kunna minskas
med hela 50 procent. Men vägen dit
verkar inte helt lätt.

– Alltför ofta saknas också en profes-
sionell ledning som kan driva projekt
som minskar matsvinn.
Konsekvenserna av detta är uppenba-
ra, ett slöseri med pengar och miljö,
säger Ulrika Lundgren.

Hushållen slänger 900 000 ton

Men matsvinnet är inget specifikt för
storköken i Sverige. Också i de privata
hushållen kastas mycket av den mat

som köps och trans-
porteras hem. 
Louise Ungerth är chef
för Konsument & Miljö vid
Konsumentföreningen
Stockholm, och hon gör en grov upp-
skattning av den totala mängden
matavfall från enskilda svenska hus-
håll till cirka 900 000 ton per år.
Siffran gäller onödigt slängd mat, det
vill säga mat som hade gått att äta om
den hade ätits upp i tid. Bananskal,
köttben och liknande är borträknat.

– Matsvinnet är den kanske mest
utmanande och spännande fråga vi
jobbat med, säger Louise Ungerth
och pekar på det faktum att proble-
met omfattar allt från miljö, klimat,
ekonomi och global livsmedelsför-
sörjning till etiska frågeställningar
och konsumentbeteende.

En plockanalys som Konsument-
föreningen Stockholm låtit göra av
soporna i 72 svenska hushåll pekar på
att hela 57 procent av all den mat vi
kastar i  stället hade kunnat använ-
das.
Louise Ungerth har en teori om varför
vi gör som vi gör – och vad som borde
göras åt det:
– Överflödet av mat har gjort att vi
saknar respekt för maten. Om maten i
kylskåpet blir gammal kan vi alltid
köpa ny. Vår undersökning visar att
attityden till mat varierar beroende
på hur gammal man är. 

Den yngre generationen väljer att
slänga mat vars datum har gått ut.
Den äldre generationen luktar och
smakar och gör en egen bedömning,
och precis som i Danmark har de
också bättre kunskap hur man tar till-
vara exempelvis matrester. 

– Vi behöver ökad kunskap kring
datummärkningens faktiska inne-

börd, matförvaring,
matplanering, matproduktion och
liknande. Men för att få till en förän-
dring behöver vi också öka förstå-
elsen för att detta är en stor fråga, att
det handlar om miljön och vår globa-
la livsmedelsförsörjning.

Louise Ungerth vill att regeringen
antar ett mål om att minska matsvin-
net med tjugo procent i hela livs-
medelskedjan. 

– Först då börjar alla aktörer samver-
ka. Samtidigt ska sägas att det händer
massor på området just nu. Det är
bra, och absolut nödvändigt. 
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”Genomsnittsfamiljen 
slänger motsvarande
cirka 7 000 kronor om
året i slaskhinken på
grund av matsvinn”.

Landbrug og Fødevarer



Returadress:

Nordic Sugar AB
205 04 Malmö
Sverige

I en undersökning som Obesity nr. 10
2009 refererar till skulle 28 normalvik-
tiga studerande i samband med sin
lunch berätta om sin syn på portions-
storleken för 17 olika maträtter.
Rätter med större energitäthet valdes
ofta i större portioner – inte för att de
värderades som mer välsmakande,
utan för att de uppfattades vara min-
dre mättande. Slutsatsen av denna

lilla undersökning är att beslut om
portionens storlek ofta tas innan mål-
tiden påbörjas.

Källa:
Jeffrey M. Brunstrom, Peter J. Rogers:
How Many Calories Are on Our Plate?
Expected Fullness, Not Liking,
Determines Meal-size Selection.
Obesity 2009;10:1884–1890.

Förväntad mättnad avgör portionsstorleken

Medan vuxna danskar  i genom-
snitt får 9 % av sitt dagliga energi-
intag från tillsatt socker är genom-
snittet för barn (4–17 år) drygt 
12 %, visar den senaste danska
officiella kostundersökningen,
Danskernes Kostvaner 2003–08,
från DTU Fødevareinstituttet. Det
genomsnittliga intaget i gram per
dag är ca 64 gram för barn mellan
10 och 17 år, medan de officiella
rekommendationerna ligger på
45–55 gram. Det finns stora varia-
tioner i sockerintaget. De 10 %
som intar mest får i sig 108 gram
per dag, medan de 10 % som intar
minst får i sig 23 gram per dag.
Variationen i sockerintaget gäller
också för barn under 10 år.
Undersökningen visar även att
danskarnas intag av frukt och
grönt har stigit de senaste åren,
likaså intaget av fisk. I gengäld
finns en svag tendens till ökande
fettinnehåll i kosten, som nu ligger
på 35 energiprocent hos vuxna
danskar.
Danskarnas intag av vitaminer och
mineraler är generellt sett tillfreds-
ställande. Det gäller särskilt vita-
minerna A, riboflavin, niacin och
B12 samt mineralerna kalcium,
fosfor och jod. 
Däremot är D-vitaminhalten i kos-
ten generellt sett för låg, och det-
samma gäller halten av järn för
kvinnor i fertil ålder.
Undersökningen kan hämtas på
www.food.dtu.dk

Ny forskning från Monell Center i
Philadelphia i USA visar att barns
uttalade förkärlek för sött har en
biologisk förklaring, och att den
hänger samman med att barn
växer så snabbt. 

Sambandet mellan förkärleken för
söt smak och tillväxt verkar troligt
eftersom den snabba tillväxten hos
barn innebär ett ökat energibehov.
Barn är ”programmerade” till att
tycka om sött, eftersom det fyller

ett biologiskt behov att söka ener-
gikällor, säger Danielle Reed, som
är forskare vid Monell Center.
Förkärleken för sött minskar också
när barnets tillväxt avtar och lång-
samt upphör.

Källa: S. E. Coldwell, T. K. Oswald,
Danielle R. Reed: A marker of
growth differs between adolescents
with high vs. low sugar preference.
Physiol Behav 2009;96:574-80.

Nordic Sugars debattforum på
Internet är nu uppe och de första
inläggen finns på
www.perspektiv.nu. Debattforumet
har lanserats i både Danmark och
Sverige med en oberoende mode-

rator i respektive land. Alla fack-
män med intresse för hälsa och
näring uppmanas att delta i debat-
ten – eller bara följa med i den
genom att gå in på forumet, som är
gratis.

Delta i debatten på ett nytt debattforum

Barns förkärlek för sött hänger 
ihop med att de växer

Stora variationer i
sockerintag


