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Sammanfattning  
 
Utvecklingen av tidstemperaturs-indikatorer, sensorer och indikatorer, RFID-taggar och 
tryckt elektronik möjliggör flexibla avkänningssensorer och öppnar nya möjligheter för 
intelligenta föremål. Dessa tekniska komponenter utgör grunden för följande studie som 
ämnar till att undersöka smarta förpackningar på livsmedel. Smarta förpackningar 
förmodas åtgärda matsvinnsproblemet då det finns förhoppningar om att öka livsmedlets 
varaktighet. Tekniken övervakar och kommunicerar varans tillstånd och färskhet genom att 
exempelvis känna av mikroorganismers tillväxt och pH-värdeförändring. På så sätt 
informerar den om att varan måste konsumeras, bevaras på ett annat sätt eller om den 
fortfarande är ätduglig. 

Då tekniken är under utvecklingsfas blir denna undersökning en explorativ studie. En 
vetenskaplig studie har därför genomförts i form av kvalitativa intervjuer för att ta reda på 
smarta förpackningars åtgärdsmöjligheter för svinnminskning i livsmedelsbutiker. 
Dessutom undersöks attityder till tekniken och dess implementeringsmöjligheter. Utifrån 
resultatet förs en diskussion om teknikens möjligheter i framtiden.  

Ur undersökningens resultat och teorier visar studien på att det kan finnas risker med att 
implementera smarta förpackningar hos butiker i form av ökat matsvinn i butiken. 
Däremot kan förbättringsmöjligheter finnas i ett större perspektiv sett ifrån hela 
livsmedelskedjan och kan hjälpa finna underliggande orsaker till matsvinn. Med den 
ackumulerade produkthistoriken kan matsvinnsproblemet tänkas åtgärdas. Studien finner 
också att en vidare forskning av smarta förpackningar hos konsumenterna är av intresse för 
svinnreduceringsmöjligheter.  

  



  

Abstract 
 
The development of time temperature indicators, sensors and indicators, RFID tags and 
printed electronics enables flexible sensors and open new opportunities for intelligent 
objects. These technical components are the basis for the following study that intends to 
investigate intelligent packagings for food products. Intelligent packagings are believed to 
solve the food waste problem due to increased food life span possibilities. The technology 
monitors and communicates the product's condition and freshness by sensing the growth 
of microorganisms and pH value changes. Thereby informing when the product must be 
consumed, if it needs to be preserved differently and if it’s still edible. 

This is an exploratory study as the technology is under development. A scientific study has 
been conducted with qualitative interviews to investigate intelligent packagings’ possibilities 
of food waste reduction in grocery stores. Furthermore has attitudes to technology and its 
implementation possibilities been examined. A discussion argues for the future possibilities 
of intelligent packagings, based on the results from this study.  

Findings from the study show that there may be risks of increased food waste in stores 
when intelligent packagings are implemented in stores. However the study shows 
opportunities for improving food waste in a larger perspective seen from the whole food 
chain. This is possible by finding underlying causes for food wastage with the help of 
intelligent packagings accumulated history of a product and in this way address the food 
waste problem. The study also finds that further research of intelligent packagings amongst 
consumers is of interest to find food waste reduction opportunities. 
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1. Inledning  
I detta avsnitt redogörs en bakgrund till matsvinnsproblemet och en introduktion till 
smarta förpackningar. Dessutom presenteras studiens syfte, problemformulering samt 
arbetsfrågor och avgränsningar.   

1.1 Bakgrund  
 
År 2014 slängdes ca. 720 000 ton mat i svenska hushåll varav 30% av den mängden 
klassades som onödigt svinn. I livsmedelsbutiker slängdes ca. 30 000 ton varav 70% 
tillhörde onödigt svinn (Naturvårdsverket 2015). Bortsett från faktumet att det slängs mat 
som mindre privilegierade människor kunde ha mättat sina magar med, påverkas även 
miljön negativt (Livsmedelsverket 2014). För att reducera miljöpåfrestningarna samt bevara 
resurser har FN satt som mål att halvera matsvinnet till år 2030.  
 
I Sverige görs stora satsningar på matavfallshantering för att ta till vara på den tillgängliga 
växtnäring som är värdefull ur energisynpunkt. (Naturvårdsverket 2015). I motsats 
argumenterar Livsmedelsverket (2014) samtidigt för förebyggandet av matsvinn eftersom 
att det höjer gynnsamheten med en faktor 10. Skulle matavfallet minskas med 20 procent, 
motsvarar det 1,9 miljoner ton koldioxid mindre om året och en samhällsekonomisk 
besparing på cirka 10 till 16 miljarder kronor (Konsumentföreningen Stockholm 2009). 
Med anledningen till detta har därför Livsmedelsverket, Jordbruksverket och 
Naturvårdsverket gått ihop med ett gemensamt mål, att definiera orsaker och förebyggande 
åtgärder för matsvinnet i Sverige (Livsmedelsverket 2016). 
 
Orsakerna till att ätduglig mat slängs är bland annat på grund av felaktig förvaring eller 
passerat utgångsdatum (Naturvårdsverket 2015). En åtgärd som undersöks är smarta 
förpackningar. Smarta förpackningar är ett koncept som kommer att utöka nuvarande 
förpackningars funktioner och utseende. Tanken är att tekniken interaktivt ska informera 
om innehållets kemiska förändring och upplysa om innehållets aktuella status. I dagsläget är 
tekniken bakom smarta förpackningar i tidig utvecklingsfas men många forskare motiverar 
vidareutveckling för att de tros kunna minska på matsvinnet. Den Amerikanska 
organisationen National Intelligence Council förutser att mindre uppenbara objekt som 
möbler, livsmedelsförpackningar och andra objekt kommer att vara uppkopplade till år 
2025 (Vanderroost et al., 2014). Den förutspådda ökningen av uppkopplade och s.k. 
intelligenta föremål tros skapa en värld med högre effektivitet, ökad noggrannhet och 
ekonomiska fördelar (Xie 2014). 
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1.2 Syfte 
 
Många tekniska komponenter utforskas inom området smarta förpackningar och 
publikationerna kring forskningen har på senare tid ökat (Vanderoost et al., 2014). Systemet 
spås att reducera matsvinn men än finns det lite information att hitta om huruvida det går 
att implementera utifrån nuvarande rutiner, lagar och intressen för kommersialisering på 
marknaden. I och med att majoriteten av matsvinnet sker i livsmedelsbutiker blir det 
oerhört viktigt att en studie görs för att undersöka vilken ställning de har till smarta 
förpackningar som en potentiell åtgärd. Denna studie syftar därför till att ta reda på svenska 
matbutikskedjors attityder till smarta förpackningar och hur de ser på teknikens möjligheter 
att påverka matsvinnet.  
 

1.3 Problemformulering 

 
1.3.1 Frågeställning 

Studien har som avsikt till att svara på problemformuleringen:  
 

Vad har svenska matbutikskedjor för attityder till smarta förpackningar som åtgärd 
till att reducera matsvinn? 

 
Arbetet kommer även att utgå från följande arbetsfrågor: 

• Hur skulle smarta förpackningar kunna förbättra nuvarande svinnreducerande 
rutiner i butiker? 

• Vilka för- och nackdelarna finns det med smarta förpackningar i livsmedelsbutiken? 
• Kan smarta förpackningars funktioner ersätta eller komplettera datum-märkning? 
• Hur skulle ett scenario kunna se ut med smarta förpackningar implementerade i 

butiker?  
 

1.3.2 Avgränsningar 

Studien kommer inte att behandla grafiskt gränsnitt. Istället presenteras smarta 
förpackningar i form av fiktiva scenarier. Vidare kommer inte studien att undersöka 
attityder hos konsumenter eller producenter. Fokus kommer att läggas på svenska 
matbutikskedjor genom intervjuer med butiskchefer och Naturvårdsverket. 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras teoretisk bakgrund för att ge en inblick i matsvinnsproblemet 
och undersökningens syfte. Den teoretiska bakgrunden består av orsaker till matsvinn 
och en förklaring till hur tekniken bakom smarta förpackningar kan tänkas fungera. 
Detta för att få en uppfattning om hur tekniken kan implementeras både utifrån orsaks- 
och ett teknikperspektiv. Det kommer också att redogöras en modell för 
teknikacceptans som senare används som diskussionsunderlag i studien.  
 

2.1 Orsaker till matsvinn 
 
För att kunna lösa ett problem krävs det att orsakerna till problemet undersöks. I 
nedanstående avsnitt görs därför en presentation av orsakerna till matsvinn och kommer 
senare att användas som underlag för att finna åtgärder. 
 

2.1.1 Datum-märkning  

Eriksson och Strid (2013) gjorde en utredning av förekomsten av matsvinn i 
livsmedelsbutiker. Det konstaterades att den största orsaken är att bäst-före-datum hinner 
passera innan försäljning. Detta beror bland annat på felbedömning av 
beställningskvantitet, oregelbundet köpmönster, för brett utbud eller kampanjer. Ytterligare 
en orsak till matsvinn är möjligheten att skicka tillbaka mejeri- och brödprodukter med 
passerat utgångsdatum till leverantörerna till lägre kostnader än avfallshantering. Det leder 
till att butiken inte prioriterar att sälja slut på sådana typer av livsmedel (Naturvårdsverket 
2015). 

År 2009 undersökte Novus på uppdrag av Konsumentföreningen i Stockholm (2009) 
förhållningssättet till datum-märkning hos 44 000 personer i åldersspannet 18-79 år. 
Resultatet blev att var fjärde person undviker att äta varor vars bäst-före-datum har 
passerats. Hälften av dem angav rädsla för sjukdom som ett skäl. 

Båda undersökningar visar på att den största inverkande faktorn på matsvinn är passerat 
utgångsdatum. Det är enligt lag inte tillåtet att sälja varor som har passerat sitt sista 
förbrukningsdatum (2002/178/EG), däremot är det tillåtet att sälja varor som har passerat 
sitt bäst-före-datum (Livsmedelsverket 2015). Bäst-före-datum sätts av producenten och är 
en uppskattad tid för hur länge varan är färsk. Det uppskattade datumet baseras på faktorer 
som kan tänkas sänka livsmedlets färskhet. För att datumet ska kunna säkerställa varans 
färskhet sätts den avsiktligen med stor marginal. Bieffekten av marginalerna blir att fullt 
ätbara matvaror slängs i onödan (Grunow och Piramuthu 2013). Då datum-märkning är en 
av huvudorsakerna till matsvinn, både utifrån producenter, butiker samt konsumenter, blir 
det extra viktigt att ta hänsyn till det när implementeringen av smarta förpackningar 
undersöks.  
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2.1.2 Bullwhip-effekten  
Lindblom et al. (2013) har gjort en analys av hela livsmedelskedjan och funnit hur den s.k. 
Bullwhip-effekten leder till ett överskott av livsmedel i industrin. Bullwhip-effekten beror 
på faktorer såsom efterfrågan. För att beställa rätt mängd varor utgår företag från 
prognoser som bygger på tidigare statistik, men att kunders efterfrågan sällan är 
oföränderlig gör att det ofta blir fel i prognoserna. För att undvika problem när fel uppstår 
har därför livsmedelsaktörerna en inventeringsbuffert som innebär ett överskott av 
lagerhållning. Med anledning till att varje aktör i kedjan använder sig av liknande prognoser 
medför det att inverteringsbufferten uppkommer i hela distributionskedjan, från 
slutkonsument till råvaruleverantör. Det är större variation på efterfrågan ju högre upp i 
distributionskedjan och resultat blir att inventeringsbufferten också ökar uppströms 
(Lindblom et al., 2013). En studie genomfördes i England på förpackad ost där Bullwhip-
effekten visade på hur variationen på efterfrågan ökade från 11 % hos kunden till 22 % i 
handeln och slutligen 115 % hos tillverkaren (Lindblom et al., 2013). 

En annan faktor till Bullwhip-effekten är prisfluktuationer. Prisfluktuationer leder till att 
konsumentbeteenden förändras utöver det vanliga och gör det svårt för aktörer att avgöra 
beställningsmängd i kommande ordrar. Ett exempel på detta är när en vara prissänks, då 
handlar kunder stora mängder och när priset sedan ökar igen handlar kunderna mindre eller 
inget alls. Det i sin tur påverkar försäljning av andra varor (Lee, Padmanabhan och Whang 
1997). 

Båda faktorer till Bullwhip-effekten leder till ett överflöd av produkter som kan leda till ett 
ökat matsvinn, se figur 1 (Lindblom et al., 2013). Det kan vara intressant att undersöka hur 
smarta förpackningars implementering kan påverka Bullwhip-effekten.  
 

 
Figur 1. Bilden visar hur inventeringsbufferten ökar för varje led i produktkedjan (Adaptalift Hyster 
2012). 
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2.1.3 Matsvinn: Kedjeeffekter + Kaskadeffekter = Komplexitet 

Kedjeeffekten kännetecknas av att orsaken till en händelse under ett visst område i en 
processlinje blir synlig i ett annat där orsaken inte uppstod. Med kaskadeffekten innebär det 
att matsvinn som sker i ett led av produktflödet vidare orsakar matsvinn i andra led längs 
hela produktflödet. För båda fall blir det svårt att hitta grundorsaken till matsvinnet och 
därför också svårt att hitta åtgärder (Lindblom et al., 2013). Nedan ges exempel på hur 
effekterna kan orsaka matsvinn, taget ur Lindblom et al., rapport (2013): 
 

“Exempel på förekommande företags/aktörsgemensamma Kedjeeffekter: 
1. Datumkassationer uppstod i industrins färdigproduktlager. Detta berodde på att man 

inte hade möjlighet att minska beställda mängden råvara, när man fick information om 
att kundernas beställda mängder blev lägre än förväntat. Företaget valde i det här 
exemplet att producera produkter på all den råvara som levererades och hoppades att den 
överproducerade mängden skulle bli såld, vilket inte inträffade 
 

2. Datumkassationer uppstod i industrins färdigproduktlager på grund av en oväntad 
svacka i beställningarna. Detta berodde på att Handeln Centralt hade felbedömt 
försäljningen och skapat ett för stort produktlager, då stoppade man tillfälligt 
beställningarna från industrin och sålde ut det man själva hade på lager 

 
3. Datumkassationer i industrins färdigproduktlager vilket orsakades av bristande 

information om konkurrenters kampanjer vilket innebar att prognoserna slog fel. 
 

[...] 
 

Exempel på förekommande företags/aktörsgemensamma Kaskadeffekter: 
Kampanj på exempelvis korv av märket A i butik ökar försäljningen av A i butik. 
Detta leder samtidigt till att försäljningen av märkena B, C och D minskar vilket i sin 
tur orsakar datumkassationer i dessa tre andra charkföretags färdigproduktlager på 
grund av bristande informationsutbyte mellan handeln och produktions/lagerplanering i 
industrin. Hade det varit känt för lager- och produktionsplanerare i industrin att 
konkurrenten har kampanj denna vecka hade man haft möjlighet att ta hänsyn till detta 
på ett helt annat sätt” 

 
(Lindblom et al., 2013, 23-24) 

 
Både kedjeeffekten och kaskadeffekten kan förkomma inom ett företag men också mellan 
aktörer i kedjan. Detta leder till ett komplext samband som man måste förstå för att kunna 
föreslå åtgärder till problem som uppstår, annars kan det resultera i mer matsvinn 
(Lindblom et al., 2013). 
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2.2 Svinnreducerande åtgärder i butik 
 
Som tur är finns det lösningar till matsvinnsproblemet men det kräver förändring i vanor 
och attityder i livsmedelskedjan för att inte fullt ätbar mat ska slängas i onödan. I Sverige 
samverkar Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket med forskare och 
intresseorganisationer för att diskutera och samla information om hur man kan minska 
matsvinnet (Livsmedelsverket 2016). På uppdrag av Livsmedelsverket har Eriksson och 
Strid i sin rapport (2013) analyserat sex olika metoder för svinnreducerande åtgärder i butik 
med hänsyn till ekonomiska och miljömässiga aspekter. Resultat visade på att 
reklamationstak och välgörenhet var de åtgärder som hade störst förmåga att reducera 
svinnet värderat efter den totala vikten.  

Enligt Jordbruksverket skulle matsvinnet även minskas om konsumenter var mindre strikta 
med bäst-före-märkningarna på produktförpackningar. Samtidigt menar Eriksson och Strid 
i sin rapport (2013) att bäst-före-datum endast har betydelse för matsvinnet när det är låg 
omsättning på produkten och argumenterar för att även titta på förpackningens helhet:  

“Investering i förpackningar som sänker svinnet kan motiveras från ett livscykelperspektiv.”  

(Eriksson och Strid 2013, 9) 

Att titta på förpackningar för minskat svinn motiveras även av bl.a. Dobon et al. (2010) 
som räknar upp tänkbara strategier på hur det går att förändra förpackningar för minskad 
miljöpåverkan och matsvinn, t.ex. en utredning av design, material eller göra aktiva och 
kommunikativa enheter.  

2.3 Smarta förpackningar  
 
Smarta förpackningar är ett koncept kring hur olika tekniska komponenter skulle kunna 
kombineras med förpackningar för att fungera aktivt och kommunikativt. Genom att 
känna av, upptäcka och notera förändringar i produktens miljö skulle det möjliggöra för 
användare att veta t.ex. kvalitet, ursprung, tillagningsinstruktioner och färskhet hos 
livsmedlet (Özdemir 2012). På grund av att datum-märkningen är ungefärliga beräkningar 
på livsmedlets livslängd1 skulle smarta förpackningssystem ge en mer exakt information om 
livsmedlets faktiska tillstånd och identifiera potentiella problemområden och risker. På så 
sätt skulle det kunna driva fram åtgärder som kan minska på matsvinnet. (Özdemir 2012; 
Vanderoost 2014). För att förstå hur smarta förpackningar kan fungera som åtgärd till 
matsvinn krävs det dessutom att läsaren får en uppfattning om hur tekniken bakom smarta 
förpackningar fungerar.  

Figur 2 visar på hur en smart mjölkförpackning använder sig av bland annat ett 
sensorsystem, antenn och flexibel display för att t.ex. känna av omgivningen, kopplas upp 

                                                        
1 Den tidsperioden som en vara fortfarande är försäljningsvänlig, d.v.s. den period som en vara kan befinna 
sig på butikernas hylla. När en vara är olämplig för försäljning men fortfarande brukbar har dess livslängd 
förbipasserat och oftast slängs den till följd av detta. 
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till Internet och interagera med användaren. Smarta förpackningar ska kunna identifiera 
och meddela produktens tillstånd och realtidsövervaka produkten under hela dess livscykel 
(från produktion till förpackning, transport, försäljning och återvinning).  
 

 

Figur 2. Tryckt elektronik, såsom sensorer och RFID, möjliggör smarta förpackningar (Xie 2014). 
 
Det som skulle kunna göra smarta förpackningar möjliga är integration av de senaste 
kommunikationslösningarna såsom RFID-taggar och trådlösa sensorer. Men trots att det i 
teorin och undersökningar visar sig vara effektivt med smarta förpackningar har det ännu 
inte nått marknaden på en kommersiell nivå. Det räcker inte med att sammankoppla 
tekniken med förpackningar, utan det ställs även höga krav på låga kostnader och låg 
miljöpåverkan (Özdemir 2012). I de följande avsnitten görs därför en närmare utredning av 
de olika teknikerna för att få insikt i de tänkta möjligheterna med smarta förpackningar. 

2.3.1 Tidstemperatur-indikatorer (TTI) 

Livsmedel som utsätts för en temperaturökning degenereras snabbare. Det gör därför 
temperatur till en av de viktigaste faktorerna för matens färskhet, hållbarhet och kvalitet i 
förhållande till tid. Sambandet mellan temperatur, exponeringstid och livsmedelskvaliteten 
utgör grunden för tekniken tidstemperatur-indikatorn (TTI). TTI är antingen apparater 
eller tryckta etiketter som kan visa tidstemperaturhistoriken för en produkt (Özdemir 
2012). 

I dagsläget finns det flera typer av TTI:er. De typer som är av mest intresse för 
livsmedelsförpackningar är utformade med fördefinierade skalor för att hjälpa konsumenter 
att utvärdera kvaliteten på produkten. En av dem fungerar genom att visa en färgutveckling 
när det sker en pH-förändring. Vid mikrobiell tillväxt av livsmedlets mikroorganismer 
sjunker pH-värdet och en etikett på förpackningen byter färg från grön för bra, till röd för 
dålig. Se figur 3. På så sätt indikerar förpackningen när en produkt inte längre är passande 
för konsumtion och vidare kan man koppla streckkoden så att köpet inte går igenom vid 
kassan (Özdemir 2012). Figur 4 visar ytterligare ett exempel på TTI som smarta etiketter på 
förpackningar. 
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Figur 3. Bilderna visar ett exempel på hur TTI skulle kunna se ut på livsmedelsförpackningar 
(Crylog 2010). 

 
 

 

Figur 4. Fresh-Check är ytterligare ett exempel på TTI. Visualiseringen är cirkulär etikett vars färg 
på den inre cirkeln jämförs med den yttre för att avgöra förbrukningsstatus (Özdemir 2012; Riana 
Kanthi Hapsari 2014).  

 
2.3.2 Sensorer och indikatorer 

Sensorer och indikatorer utformar ryggraden i smarta förpackningssystem. 
Huvudskillnaden mellan sensorer och indikatorer är att sensorer består av receptorer som 
detekterar och mäter fysisk eller kemisk förändringar medan indikatorer även kan indikera 
förändringarna. Indikatorer anses vara mer användarvänliga ur förpackningssynpunkt 
eftersom att de kan tryckas på klistermärken som enkelt går att fästa på förpackningar. 
Indikatorer är dessutom billigare än sensorer (Özdemir 2012). 

Kostnadsfrågan för smarta förpackningar med indikatorer eller sensorer är viktig eftersom 
att olika typer av livsmedel kräver skräddarsydda strategier för att visa på minskad färskhet. 
Orsaken till detta är att färskheten hos olika typer av livsmedel påverkas av olika fysiska 
eller kemiska förändringar. För mognadsgrad av frukter kräver t.ex. mätning av mängden 
eten. Andra livsmedel som kött, fisk och fågel kräver övervakning av mikrobiell tillväxt och 
patogena bakterier (Özdemir 2012). 
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2.3.3 Radio-frequency identification (RFID) 

Radio-frequency identification (RFID) är på sin allra enklaste nivå uppbyggd av små 
antenner som kan skicka och ta emot radiovågor. Tekniken har funnits i flera decennier 
och har använts för märkning av bl.a. kläder. Den har visat på ökad effektivitet och 
förbättrad kundservice hos företag (Kerry och Butler 2008) men först på senare tid har 
tekniken setts utifrån ett förpackningsperspektiv till minskat matsvinn (Grunow och 
Piramuthu 2013; Özdemir 2012).  

I en studie har man tittat på hur RFID skulle kunna implementeras till fördel för 
matsvinnet på bästa sätt (Grunow och Piramuthu 2013). Utifrån undersökningar hos 
distributörer, återförsäljare och konsumenter har man i studien sett att den bäst skulle 
fungera som alternativ till bäst-före-datum. Den skulle då kunna varna konsumenter om 
mat blir dålig före sitt utsatta bäst-före-datum eller låta konsumenterna veta om maten går 
att äta efter sitt bäst-före-datum.  

Idag har tekniken utvecklats till att med trådlös uppkoppling kunna samla och lagra 
realtidsinformation om produktens läge, bäst-före-datum och varans faktiska tillstånd och 
skick. Men det kvarstår fortfarande begränsningar på storlek och kostnad innan tekniken 
kan implementeras i smarta förpackningssystem. Tekniken anses inte heller kunna fungera 
ensam att övervaka tillstånd på livsmedel utan måste vara i en hybrid med t.ex. TTI och 
sensorer (Özdemir 2012). På grund av dess begränsningar ses RFID fortfarande som en 
hypotetisk teknik för smarta förpackningar (Kerry och Butler 2008). 

2.3.4 Tryckt elektronik  

Tyckt elektronik är ett nytt sätt att använda sig av traditionella tryckmetoder såsom 
flexografi, offsettryck och bläckstråleskrivare för att skapa elektriska enheter. Istället för 
traditionellt tryckbläck består det s.k. e-bläcket av elektriska ledare som möjliggör för att 
trycka elektroniska komponenter och kretsar såsom resistorer, transistorer, displayer och 
tryckknappar på papper och plast.  

Tekniken betraktas som revolutionerande för att det kan lösa många av de problem som 
komponenterna (sensorer, indikatorer, RFID, etc.) i smarta förpackningar har. Genom att 
använda sig av traditionella tryckmetoder möjliggör det för massproduktion som kan sänka 
kostnader (Özdemir 2012). Dessvärre är tryckt elektronik också i dagsläget fortfarande i 
utvecklingsfas (Printed Electronics Arena 2016).  

 

  



 

 10 

2.4 Technology Acceptance Model (TAM) 
 
Technology Acceptance Model (TAM) är den mest etablerade metoden som visar varför en 
användare väljer en viss teknik för att utföra ett visst arbete (Davis 2000; Cheung och 
Vogel 2012; Närman et al., 2012). Modellen togs fram av Davis (1989) och beror på två 
faktorer: perception av teknikens användbarhet och perception av teknikens 
användarvänlighet, se figur 5 (1) och (2). Perceptionen av teknikens användbarhet beskriver 
den prestationsvinst som användaren tror sig få med tekniken. Ju mer användaren tror att 
tekniken kan öka arbetsprestationen desto högre sannolikhet är det att tekniken används 
för att utföra arbetet. Perception av användarvänlighet beskriver teknikens enkelhet vid 
användning. Tekniken måste vara enkel att använda i arbetsutförandet (Davis 1989). 
 
Perceptionen av användbarhet är starkare än perceptionen av användarvänlighet. En ny 
teknik kan fortfarande vara accepterad så länge användaren ser en ökad arbetsprestation 
med tekniken. Å andra sidan kan inte ett system som är enkel att använda kompensera för 
en saknad användbarhet, se figur 5 (3) (Davis 1989). Davis (2000) har även senare 
vidareutvecklat sin teori med att beskriva hur acceptansen påverkas av andra yttre faktorer 
som t.ex. tidigare erfarenhet i teknikanvändning. Erfarenhet skulle innebära en ökad 
användarvänlighet med tiden. Slutligen kommer tekniken till faktisk användning om alla 
nyckelfaktorer uppfylls, se figur 5 (4). Det är angeläget att ha TAM-metoden som underlag 
till att undersöka huruvida smarta förpackningar är att föredra eller inte och av vilken 
anledning.  

 
Figur 5. Bilden visar nyckelfaktorer för acceptansen av ny teknik och är en fri tolkning av Davis 
modell (2000). 
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3. Metod  
!
I detta avsnitt presenteras de metoder som använts för att svara på frågeställningen: 
“Vad har svenska matbutikskedjor för attityder till smarta förpackningar som åtgärd till 
att reducera matsvinn?” 

!

3.1 Scenarier 
 
Inledningsvis utfördes en litteraturstudie för att hitta relevanta termer, teorier och studier 
om existerande tekniker samt svinnreducerande åtgärder i butik. Detta blev 
utgångspunkten för att utforma de scenarier som sedan användes i studien.  
 

3.1.1 Scenario 1 

Varje enskild vara har på sin förpackning tryckta sensorer som kan berätta om hur varan 
mår. Detta möjliggörs genom att mäta exempelvis temperatur, pH-värde och närvaro av 
oönskade substanser. Det ger en förståelse för hur hanteringen av varorna har varit. Detta 
skulle isåfall kunna illustreras med t.ex. en text om hur varan mår, en färgskala som 
symboliserar hur långt den har kvar, etc. som då kommer att förändras i takt med att 
livsmedlet blir sämre. Det kan då hjälpa att upptäcka t.ex. temperaturfördelning i butikens 
kylskåp eller om något under leverans har förändrat livsmedlets tillstånd från början.  

3.1.2 Scenario 2 

Varje förpackad vara är tryckt med en sensor som kommunicerar med datasystem t.ex. 
ordersystem och kampanjsystem. Detta skulle isåfall, förutom att reglera ordrar av nya 
varor baserat på lagernivåer, kunna koppla samman t.ex. bäst-före-datum (förutsatt att man 
inte redan loggar detta) eller hur varorna mår just med ordersystemet. Det skulle också 
automatiskt kunna utforma kampanjer till att öka försäljning av varor som håller på att bli 
dåliga. 
 

3.2 Intervjuer 
 
För att undersöka intresset och möjligheterna för smarta förpackningar hos matbutiker har 
sex intervjuer med butikschefer i Stockholm genomförts. Med anledningen till att 
undersökningen är explorativ ansågs semistrukturerade intervjuer vara fördelaktiga mot 
bakgrunden av att de tillåter öppna frågor och följdfrågor. Urvalet av representanter 
gjordes med krav på att matbutikerna skulle tillhöra olika kedjor, detta för att få en bredare 
förståelse. För expertutlåtande intervjuades även en representant från Naturvårdsverket. 
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Följande representanter har intervjuats:    
 

• Butikschef 1, ICA  
• Butikschef 2, ICA  
• Butikschef 3, Willys 
• Butikschef 4, Willys 
• Butikschef 5, Coop 
• Butikschef 6, Hemköp 
• Naturvårdsverket, ansvarig för klimat och konsumtion, livsmedel och 

miljömärkning 
 
Under samtliga intervjuer fördes anteckningar som kompletterades med ljudinspelningar. 

3.2.1 Intervjuernas syfte 
Intervjun bestod av två delar. Första delen hade i syfte att få en inblick i hur matsvinn 
hanteras i butikerna idag, butikschefernas medvetenhet om matsvinn samt hur smarta 
förpackningar skulle kunna implementeras som åtgärd till matsvinn. Andra delen inleddes 
med att presentera smarta förpackningar och de två ovannämnda fiktiva scenarierna 
användes som illustration för smarta förpackningar. Scenarierna hade i syfte till att ge 
intervjukandidaterna en bättre förståelse för hur tekniken skulle kunna tänkas fungera. 
Vidare undersöktes respondenternas attityder till smarta förpackningar.  
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4. Resultat och analys 
Detta kapitel innehåller resultat och analys av intervjuerna med butikscheferna och 
Naturvårdsverket. 
 

4.1 Matsvinn och nuvarande svinnreducerande 
rutiner i butiken  
 
Majoriteten av allt matsvinn i samtliga butiker skedde bland frukter och grönsaker, särskilt 
på sommaren är dessa livsmedel extra utsatta. Även bröd är en livsmedelskategori som det 
slängs mycket av. Orsaken till detta är att de omsluts av förpackningar som inte skyddar 
mot fysiska skador, såsom kant- och klämskador, eller inte förpackas alls.  
 

“På grund av att en del livsmedel säljs oförpackade har de ökad “klämfullhet”. Ingen vill heller 
ha sista varan, den går aldrig att sälja. Detta är ett inbyggt svinn som finns i livsmedel. Även 
förpackade livsmedel har inbyggt svinn. Om ett paket mjölk går ut om två dagar är det ingen som 
vill köpa det." 

- Butikschef 3 
 
Det inbyggda svinnet som nämns i citatet ovan, visar ett samband mellan matsvinn och 
förpackningar. Trots det syns ingen koppling mellan det inbyggda svinnet i förpackningar 
och rutinerna till att motverka matsvinn. Samtliga butiker säger att de aktivt arbetar med att 
reducera matsvinn i sina butiker. Frågan prioriteras högt hos alla kedjor och ingår i många 
rutiner. Detta beror på att svinnet bidrar till stora kostnader.  
 

“Vi jobbar väldigt mycket med rutiner och personal, där vi går igenom att man inte ska beställa 
för mycket. Datorn är ett bra hjälpmedel för att se statistik på hur mycket man har sålt tidigare.” 

- Butikschef 1 
 
Hos samtliga butiker arbetar man med automatiserade beställningssystem baserat på 
statistik från tidigare försäljning. Detta underlättar för butikspersonalen att beställa rätt 
mängd varor. Beställningarna baseras också på minsta presentationslager (MPL), den 
lagernivå som enligt butiken anses vara tillräcklig för att konsumenten inte ska tycka att det 
ser tomt ut på hyllorna. Det automatiska systemet ger ett orderförslag som ansvarig 
personal sedan går igenom och justerar för eventuella kampanjer innan beställning läggs.  
 
Det kan vara intressant att lyfta fram hur det automatiska beställningssystemet som ska 
tänkas reducera matsvinnet motstrids av MPL. Om MPL-nivån är högre än kundernas 
efterfrågan och inte anpassas efter tidigare statistik kan det leda till ett överskott av 
produkter.    
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Andra svinnreducerande rutiner man arbetar med i samtliga butiker är att kontrollera 
datum för varje vara: 
 

“Minst en gång i veckan går vi igenom datum och känsliga produkter går vi igenom varje dag.” 
        - Butikschef 2 

 
Den kontinuerliga kontrollen gör att butikerna tycker att de har bra koll på när deras varor 
går ut och kan vidta åtgärder tidigt för att minska på matsvinnet. Man försöker t.ex. placera 
varor med kortast datum längst fram i hyllan enligt den s.k. first-in-first-out-metoden 
(FIFO). FIFO är en metod som rekommenderas av Naturvårdsverket2. Kontrollen av alla 
varors bäst-före-datum gör också att butikerna långt i förväg kan sätta en prisreduktion på 
varor som börjar närma sig sitt utgångsdatum, se figur 6 och 7.  
 

 
Figur 6 och 7. Apparaten till vänster används för att mata in varornas benämning samt bäst-före-
datum. Datumen hamnar i butikens databas för att sedan skrivas ut på papper, till höger. Pappret 
används till manuell genomgång av prisreduktion. 
 
Matbutikernas tillvägagångssätt till att aktivt förebygga matsvinn är värt att ifrågasätta. De 
automatiska beställningarna, FIFO-metoden och datumkontrolleringen kan anses vara 
ineffektiva. Datumkontrolleringen är ett manuellt system som kräver mycket tid och 
personal. Dessutom kan FIFO-metoden kritiseras på så sätt att fastän metoden är ett 
system för att varor med närmast utgångsdatum säljs först, finns ingen faktiskt kontroll då 
kunder enkelt kan plocka varor som ligger längre in.  
 
Samtliga butiker väljer att ha en policy att inte sälja varor som passerat sitt bäst-före-datum 
trots att det är tillåtet. De menar att det kan förstöra deras rykte och de vill heller inte 
utsätta sina kunder för eventuella hälsorisker. Mat som har passerat sitt utgångsdatum 
slängs eller återvinns i samtliga butiker. Noggrannheten i hantering av mat som inte går att 
                                                        
2 Taget från personlig intervju med ansvarig för klimat och konsumtion, livsmedel och miljömärkning på 
Naturvårdsverket, 13 april 2016. 
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sälja varierar från butik och kedja. De mindre butikerna slänger sitt matsvinn direkt i 
brännbart avfall. De större butikerna sorterar sitt svinn i särskilda kärl efter 
livsmedelskategori för att sedan återvinnas till biobränsle. En del av livsmedelskategorierna 
som t.ex. mejerier skickas tillbaka till leverantörer för reklamation. Exakt hur det tas om 
hand hos leverantörerna kunde varken butikerna eller Naturvårdsverket3 svara på i sina 
intervjuer. Samtidigt är det värt att ha tidigare nämnd undersökning av Livsmedelsverket i 
åtanke, då den visar på att förebyggande åtgärder är 10 gånger mer gynnsamt än att hantera 
matsvinn.  
 
Under intervjun med butikschef 4 visades varor i återvinningskärlen som inte gick att sälja 
men såg fullt ätbara ut, se figur 8. Men att låta butikspersonal ta hem sådana livsmedel för 
att ta till vara på matsvinnet är det nolltolerans mot i butiken. Detta beror främst på att det 
skulle bli svårt för butiken att se om varorna inte sålts på grund av matsvinn eller på grund 
av snatteri. Att låta personal ta hem mat som inte har sålts skulle också leda till ett missbruk 
av systemet där personal avsiktligen skulle beställa hem ett överskott till sig själva. Det 
skulle då ha motsatt effekt på svinnet.  
 

 
Figur 8. I återvinningskärlet för grönsaker slängs sallad som inte har sålts. 
 
Alternativet till att låta personal ta hem varor som inte gått att sälja har varit att skänka bort 
till t.ex. Frälsningsarmén och Stadsmissionen. Butiker inom Axfood-koncernen (Willys och 
Hemköp) är engagerade i sådana projekt. Dessvärre har problem uppstått i projektet med 
                                                        
3 Taget från personlig intervju med ansvarig för klimat och konsumtion, livsmedel och miljömärkning på 
Naturvårdsverket, 13 april 2016. 
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Frälsningsarmén eftersom att det har varit svårt att i förväg beräkna mängden som kommer 
att skänkas bort. I sin tur har det gjort det svårt för hjälpföretaget att planera för bland 
annat logistik. Tillsammans med Stadsmissionen drivs projektet Matmissionen, där icke-
försäljningsbar men ätbar mat säljs i en särskild butik till kraftigt reducerade priser för 
personer som kan uppvisa ekonomisk nöd. 
 

4.2 Intresset för smarta förpackningar i butiken 

 
4.2.1 Effektivisering 

Samtliga intervjuade butikschefer tyckte att smarta förpackningar lät intressant. Störst 
intresse fick scenario 2 med förhoppningar om att kunna effektivisera de automatiska 
ordersystemen som butikerna redan arbetar med idag: 
 

“Det vore bra om man kunde effektivisera våra automatiska ordersystem. Idag måste man många 
gånger manuellt gå in och ändra ändå. Till exempel nu inför våffeldagen på fredag har vi fått gå 
in och kolla manuellt hur många våfflor som gick åt från förra året. I år kommer denna dag 
samtidigt som påsken vilket komplicerar det ännu mer.” 

- Butikschef 2 
 
Med effektiviseringen kan det tolkas som att man vill vinna tid och öka sina intäkter utan 
att behöva kompromissa med kvalitet: 
 

“Låter jättespännande. Om det blir effektivare så blir det pengar, men kan tänka mig att det blir 
dyrt med den här tekniken. Fast så har det alltid varit med ny teknik. Så länge det genererar 
tidsvinst och kvalitet.”  

- Butikschef 1 
 
Förutom tidsvinst och kvalitet kan förbättrade automatiska ordersystem underlätta för att 
beställa rätt mängd utifrån konsumenters efterfrågan. I sin tur förbättras arbetet med att 
reducera matsvinnet i butik. 
 
Med TAM-metoden kan det förklaras varför butikernas intresse för scenariot är positivt. 
Teorin beskriver hur acceptans av teknik beror på hur användaren uppfattar teknikens 
användbarhet som ökar ju högre vinst den generar.  
 

4.2.2 Att påvisa brister i rutiner 

Minst intresse för tekniken ser vi i scenariot där smarta förpackningar skulle kunna påvisa 
förändrad temperaturfördelning i butikens kylskåp. Respondenterna från Willys och ICA 
anser att de redan har bra koll på temperaturen och är måna om att ha en obruten kylkedja 
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för matvaran. Det mindre intresset för scenariot tror Naturvårdsverket4 att det visserligen 
kan leda till mer skärpta rutiner av livsmedelshantering men samtidigt kan det väcka oro 
hos butikerna för det skulle kräva att butikerna skjuter till med mer resurser. Det stämmer 
överens med butikernas tankar:  
 

“Nackdelen är att när varornas hållbarhetstid undersöks av butikspersonal under förmiddagen så 
finns möjligheten att varor har blivit dåliga under eftermiddagen. [...] Men en förpackning som 
har tryckt elektronik5 kan den visa att varor har blivit sämre efter några timmar.” 

- Butikschef 2 
 
Respondenten tillägger även att beroende på hur ofta informationen förändras så skulle 
butikspersonal behöva gå igenom varors hållbarhet mer än en gång om dagen. Det innebär 
en ökad arbetskostnad.  
 
Man kan tolka att skepticismen mot tekniken i detta område uppkommer från att butikerna 
inte vill se att det finns några brister i nuvarande rutiner och system, då det kan ge en dålig 
bild. Man skulle även kunna anta att nuvarande rutiner och system inte generar någon 
förlust och därför är det inte av intresse att förbättra dessa. Om det även skulle innebära att 
skjuta till mer resurser till en spekulativ teknik som inte har några bevisade resultat för 
butiken och svinnet, så minskar intresset. Sammanfattningsvis visar även detta fall på 
minskad tids- och ekonomisk vinst där TAM-metodens teori om användbarhet kan 
appliceras.  
 

4.2.3 Presentation av information 

Under intervjuerna ställde respondenterna sig tveksamma till vilken typ av information som 
skulle presenteras på förpackningar med hjälp av tekniken. De menar att det är viktigt att ta 
hänsyn till flera faktorer då de spelar roll för matvarans tillstånd, t.ex. får temperatur en 
annan innebörd när den står i relation till tid. 
 
Samtidigt uttrycker en av respondenterna oron för att informationen inte får bli för 
svårtolkad och en annan menar också att det inte får vara för mycket information på 
förpackningen så att det inte går skilja på den. De uttrycker sig i frågan: 
 

“Man kommer knappt kunna se produkten på grund av all info som skulle sättas på köttet6…” 
- Butikschef 5 

 
“Det får inte bli för high-tech.” 

- Butikschef 4 
 

                                                        
4 Taget från personlig intervju med ansvarig för klimat och konsumtion, livsmedel och miljömärkning på 
Naturvårdsverket, 13 april 2016. 
5 Under intervjun presenterades smarta förpackningar som tryckt elektronik. 
6 Respondenten pratade om märkning på köttförpackningar. 
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Sammantaget kan det tydas att det är lika viktigt med vilken information som presenteras 
som hur den presenteras. Följaktligen betraktas önskan om att tekniken inte får bli “för 
high-tech” som att det inte får vara för svårt att tyda eller implementera utifrån nuvarande 
rutiner. Eftersom att ny teknik framkallar nya rutiner får det inte ta för lång tid att lära sig 
dem då det riskerar att stoppa arbetsflödet i butiken. Ett exempel är att det inte får 
komplicera för personalen att kontrollera varornas tillstånd (se avsnitt 4.1 om 
datumgenomgång) för att det kan resultera i att mer tid och resurser krävs. Mot 
bakgrunden av TAM-metodens perception av användarvänlighet blir det nödvändigt att 
göra en utredning av interaktionsdesignen för att öka acceptansen till smarta 
förpackningar.   
 
Utifrån ett matsvinnsperspektiv förutspås det ha negativ effekt om informationen 
presenteras på en skala som sjunker stegvis i takt med att varan blir sämre. En av 
respondenterna säger: 
 

“Som kund hade jag endast velat köpa varor som hade bästa möjliga färgnyans i disken, det är 
jag nog inte ensam om. Det skulle rent tekniskt sett innebära att många kunder skulle välja att 
inte köpa en specifik vara för att den inte är 100 % färsk.” 

- Butikschef 6 
 
Butikschefen tänker att kunder endast kommer vilja köpa varor med högsta möjliga 
färskhet. De varorna med en viss lägre färskhet i butikshyllan skulle bortprioriteras av 
konsumenter. En analys är att tekniken kan öka det redan inbyggda svinnet i maten och 
resultera i motsatt effekt till smarta förpackningars förutsägelse till att förebygga matsvinn.  
 

4.2.4 Att utbilda konsumenten 

För att förhindra att det blir en negativ matsvinnspåverkan instämmer samtliga 
respondenter i att utbildning av konsumenten har betydelse för teknikens möjligheter på 
livsmedelsmarknaden. En av respondenterna ger mjölk som exempel: 
 

“Svenska bönder har haft det jättetufft. Då införde ICA att man kan betala en krona mer till 
bönder. En del konsumenter är positiva men många är också negativa för att de bland annat inte 
kan lita på vart den extra kronan går.“ 

- Butikschef 1 
 
Gör man en analys av vad respondenten menar så kan det tolkas som att tekniken inte får 
bli för dyr mot konsumenten och inte vara för svårt för kunden att förstå vart 
förändringarna har uppkommit från, framförallt när det gäller prisökningar. Förändringar 
mot konsumenten behöver alltså motiveras tydligt och kräver därför att man utbildar 
konsumenterna om smarta förpackningar. I och med det spelar marknadsföring stor roll 
för acceptansen av tekniken. 
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4.2.5 Drivande aktörer för teknikens implementation 

Till frågan “Vilka aktörer ser ni som de mest drivande för att tekniken ska kunna implementeras?” 
svarade samtliga att kedjornas centrala verksamhet (ICA, Axfood eller Bergendahls) har 
störst inflytande i frågan eftersom att butikerna i sig arbetar utifrån koncept. Dock skiljer 
affärsuppbyggnaderna sig åt i de olika kedjorna, t.ex. får ICA-handlarna själva avgöra 
utifrån huvudkontorets rekommendationer vilka implementeringar man vill införa. 
Butikerna tillhörande Axfood-koncernen har, till skillnad från ICA, bestämda rutiner och 
system för samtliga butiker inom koncernen.  
 

“ICA centralt anlitar många konsulter som gör analyser på ny teknik och nya system. Därefter 
ger de rekommendation till butikerna och det är upp till oss i butiken att bestämma om vi vill 
göra en investering eller inte.” 

- Butikschef 2 
 
En annan skillnad i kedjekoncepten är att alla kedjor inte har egna fabriker. De som inte 
har egna fabriker kan enbart påverka layoutdesign på förpackningarna. För färskvaror 
såsom kött har samtliga matbutikskedjor däremot större inverkan på förpackning. 
 
Naturvårdsverket7 svarade på hur lagstiftningar kring förpackningar kan påverka 
möjligheten för implementationen: 
 

“Lagstiftningar kan komma av många själ. Förpackningar har i huvudsak att skydda 
produkten och får inte förorena så att det går över till livsmedlet. Den måste vara 
livsmedelsgodkänd. Paketeringen måste också uppfylla nuvarande lagstiftningar.” 

 
För att det ska bli en lag berättar respondenten också att det krävs många tester i 
livsmedelsindustrin, förpackningsindustrin, i handeln och även ute hos konsument. 
Respondenten menar att det är viktigt att undersöka frågan i livsmedlets alla led. Även en 
av butikscheferna uttrycker samma tanke om att alla delar i livsmedelsindustrin har en 
påverkan. 
 

4.3 Sammanfattning 
 
Arbetsrutiner för att reducera matsvinn i butiker idag utgår från orsakerna förbipasserat 
utgångsdatum och inbyggt svinn. Ett exempel sådana rutiner är att försöka anpassa 
beställningsmängd utifrån konsumenters efterfrågan. Dock är anledningen främst ur 
perspektivet att maximera sin försäljning av inköpta varor snarare än ur ett miljöperspektiv.  
 
Det stora intresset för smarta förpackningar handlar därför om att effektivisera nuvarande 
rutiner så att de kan generera mer vinst. Samtidigt finns det en tveksamhet i att anpassa 

                                                        
7 Taget från personlig intervju med ansvarig för klimat och konsumtion, livsmedel och miljömärkning på 
Naturvårdsverket, 13 april 2016. 
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rutiner efter hur varan faktiskt mår istället för datum-märkning. De upplever att det skulle 
kunna öka på kvaliteten i utbudet mot konsumenterna men att det kommer att krävas mer 
resurser och även bygga in mer svinn i produkterna. Som slutsats kommer det att innebära 
mer resurser som påverkar intresset negativt. Om man bortser ifrån butikernas 
vinstdrivenhet kan det finnas hopp för tekniken: 
 

“Efter ett tag skulle folk börja vänja sig.” 
- Butikschef 1 

 
Detta kan tolkas som att det kräver en invänjningsperiod. Det går i linje med vad 
Naturvårdsverket8 tycker i frågan, att det till en början kommer att bli mer svinn innan man 
hunnit skapa väl fungerande rutiner och fått personal och konsumenter att förstå. Vidare 
tror samtliga butikschefer att smarta förpackningars funktioner till en början måste 
användas tillsammans med nuvarande datum-märkning.  
 

“Man kan börja med det som ett komplement till bäst-före-datum, sedan tar det några år innan 
man blir van vid det. Man skulle även kunna ha tekniken som komplement till 
tillverkningsdatum och ersätta bäst-före-datumet helt och hållet.” 

- Butikschef 6 
 
Respondenterna föredrar tekniken som ett komplement istället för ersättning då de 
uttrycker en oro för en drastisk förändring som kan skapa svårigheter i implementering och 
förståelse hos kunder samt butikspersonal. Samtidigt kan det analyseras att svårigheten 
skulle leda till en skärpning i livsmedelscykelns alla led eftersom att smarta 
förpackningssystem skulle ställa högre krav på att garantera livsmedlet en längre hållbarhet. 
 
Ur ett matsvinnsperspektiv är det också viktigt att tänka på hur man presenterar 
informationen på förpackningen. Butikspersonal måste veta hur de ska anpassa sina rutiner 
och konsumenter måste veta hur de ska förhålla sig till informationen. Det kommer vara 
svårt för både konsumenter och personal att från början förstå t.ex. vad som innebär med 
livsmedlets pH-värde eller procenttal av färskhet. Det skulle därför krävas att konsumenter 
och butikspersonal utbildas eller också att man arbetar på interaktionsdesignen för att göra 
det så intuitivt som möjligt. Ju lättare det är för personal och kunder att förstå 
informationen, desto snabbare går det att anpassa rutiner efter tekniken.  
 
Vidare bör man också se utifrån vilken livsmedelkategori som det är av mest intresse att 
implementera tekniken. Frukter och grönsaker står för stor del av matsvinnet i butikerna 
men dess miljöpåverkan är väldigt liten i jämförelse med kött- och fisk som har störst 
miljöpåverkan men står för minst del av matsvinnet (Eriksson och Strid 2013). 
 
 

                                                        
8 Taget från personlig intervju med ansvarig för klimat och konsumtion, livsmedel och miljömärkning på 
Naturvårdsverket, 13 april 2016.  
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Det är också viktigt att ta rådet från intervjun med Naturvårdsverket9 som säger att om 
tekniken ska fungera kan man inte utreda endast en aktör i ledet utan man måste se till så 
att matsvinnet inte ökar i ett annat led, d.v.s. en kedje- och kaskadeffekt. I och med att 
smarta förpackningar implementeras hos producenten kommer tekniken att finnas i alla led 
och samtidigt kunna kartlägga orsakerna till matsvinn. Att butikerna själva inte vet hur 
leverantörer tar hand om reklamationer kan det tolkas som att tekniken behöver 
undersökas ur ett bredare perspektiv, sett ur hela livsmedelskedjan. 

 
“Detta innebär att förbättringsarbetet för kedjan behöver följas med systemanalyser ur ett 
aktörsövergripande perspektiv. Detta säkerställer att vidtagna åtgärder inte blir kontraproduktiva 
ur ett helhetsperspektiv och/eller skapar oönskade kedje- och kaskadeffekter.” 

(Lindblom et al., 2013, 9) 
 

  

  

                                                        
9 Taget från personlig intervju med ansvarig för klimat och konsumtion, livsmedel och miljömärkning på 
Naturvårdsverket, 13 april 2016. 
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5. Diskussion 
Här diskuteras resultaten ifrån tidigare presenterad teori om Bullwhip-, kedje- och 
kaskadeffekten och TAM. Attityderna till smarta förpackningar sätts i olika perspektiv 
utifrån teorin. Detta avsnitt innehåller även en metodkritik för att öka trovärdigheten till 
studien. 
 
Det som är återkommande i analysen i vår studie är hur de svenska matbutikskedjorna 
följer Technology Acceptance Model (TAM). Matbutikerna säger sig prioritera 
matsvinnsfrågan högt men samtidigt ser vi hur andra faktorer som 
implementeringssvårigheter har en negativ påverkan på prioriteringen. Butikerna är positivt 
ställda till tekniken så länge det inte blir dyrare eller medför andra negativa aspekter. 
Ytterligare är butikerna positivt ställda till den nya tekniken i hopp om att hjälpa dem 
effektivisera deras system eftersom att det skulle kunna leda till högre vinst. Sammantaget 
visar det på hur TAM-teorin om perception av teknikens användbarhet är starkare 
motivation till att smarta förpackningar skulle accepteras.  
 
Med diskussionen ovan kan vi se varför scenario 2 var mer intressant för butikerna än 
scenario 1. Utifrån scenario 2 kunde butikerna se en prestationsökning, medan de i scenario 
1 såg en prestationsminskning, åtminstone till en början när nya rutiner tas fram. Nya 
rutiner kommer att bli ett måste med tekniken eftersom att det kommer kräva personal 
som ständigt går igenom varorna. Vi har också bevittnat hur scenario 1 utifrån perception 
av användarvänlighet inte uppfyller TAM-kravet. Butikerna uttrycker en oro till 
informationen som tänks presenteras på smarta förpackningar då det kan resultera i att 
kunder ställer högre krav på färskhet exempelvis om en vara inte är hundraprocentig färsk. 
Därmed krävs utbildning för att personal och kunder ska kunna tolka informationen på rätt 
sätt. I och med att perceptionen av användbarhet väger tyngre än perceptionen av 
användarvänlighet innebär det ändå en möjlighet för smarta förpackningar att accepteras.  
 
Samtidigt är det viktigt att ställa sig kritisk till TAM. Modellen är skapad utifrån ett 
individperspektiv och saknar tillika beskrivning av yttre faktorer såsom sociala 
förhållanden. Ytterligare kritik till modellen är att användandet av tekniken i sig är 
beskriven som självaste målet. I själva verket bör tekniken istället ses som ett medel för att 
nå ett mål (Björngren-Olsson och Nyman 2012). Målet i vårt fall är inte att få butikerna att 
gilla tekniken men istället att få reda på om de kan använda tekniken som medel till att 
förebygga matsvinn. I och med det kan vi argumentera för att teorin inte är tillräcklig 
underlag till att besvara på smarta förpackningars acceptans och måste kompletteras med 
följande diskussion.  
 
Kravet på varornas färskhet som förmodas öka i scenario 1 kommer att resultera i ett ökat 
matsvinn. Detta beror på att kunder alltid efterlyser högsta kvalitet, varor med smarta 
förpackningar som visar på något lägre färskhet än t.ex. hundra procent kan innebära en 
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kortare livslängd10 än varor med bäst-före-datum. Då butikerna kommer att vilja bemöta 
sina kunders efterfrågan och öka konkurrensen mellan butikerna kommer de med stor 
sannolikhet att rea ut varor och skapa en obalans i att förutspå framtida efterfrågningar. 
Därtill kommer det också att påverka försäljning av andra varor i samma kategori, den s.k. 
kaskadeffekten. Med det sagt kan man konkludera att både Bullwhip- och kaskadeffekten 
kommer att öka i drastiska drag som därmed resultera i ett ökat matsvinn.  
 
Bullwhip-effektens omfattning i en kedja avgörs utifrån varje föregående leds arbetssätt där 
största konsekvenserna inträffar hos producenterna och lägsta hos butikerna. Därmed 
upplever de inte en lika stor effekt som producenterna. För att kunna minska på effekten 
måste matsvinnet iakttas utifrån ett aktörsgemensamt matsvinnsperspektiv, där ett 
samarbete krävs mellan industrin, handeln centralt och butikerna. Med det sagt kan man i 
motsats se smarta förpackningar åtgärda matsvinnsproblemet i ett större perspektiv.  
 
Om de smarta förpackningarna implementeras hos producenterna kan visualiseringen av 
färskhet (scenario 1) ge helhetsbild för hur varan har mått i hela kedjan. Från att varan 
lämnar producenterna till att det hamnar hos konsumenterna skulle man kunna lagra 
informationen som erhålls från smarta förpackningarna och synliggöra problemen som kan 
ha uppstått på vägen. Det möjliggör att man kan vidta åtgärder på rätt ställe och följden blir 
att det går att genomskåda kedjan av händelser som leder till matsvinn, d.v.s. kedjeeffekten. 
På detta sätt ser vi hur smarta förpackningar måste finnas i hela livsmedelskedjan för att det 
ska vara hållbart och ställa krav på alla led i kedjan. Det motiverar implementering hos 
producenterna men för att lösningen ska fungera så måste historiken om varans tillstånd 
vara synlig för alla aktörer men där det måste finnas en ansvarig aktör. Vi anser att den 
ansvariga aktören bör vara en svensk myndighet som kan göra utredningar för att vidare 
sätta lagar och rutiner till förmån för den allmänna nyttan istället för privata aktörers 
vinning. Det går att bekräftas med vår intervju med Naturvårdsverket, att det finns ett 
intresse för smarta förpackningar utifrån ett helhetsperspektiv.  
 

5.1 Metodkritik 
 
I denna studie kan man finna brister i att vi enbart har resultat från sex livsmedelsbutiker 
och en myndighet. Däremot var det bra att vi tog med olika butikskedjor i undersökningen 
som på så sätt gav en bredare överblick. De få antal butiker som medverkade gör att man 
inte kan dra några generella slutsatser men öppnar en grund för att forska vidare på. I en 
vidare forskning kan man med kvantitativa metoder erbjuda läsaren högre verifierbarhet. 
Det vore bra om vi hade kunnat bekräfta våra resultat hos cirka 20 andra butiker, tyvärr 
räckte tiden inte till.  
 

                                                        
10 Den tidsperioden som en vara fortfarande är försäljningsvänlig, d.v.s. den period som en vara kan befinna 
sig på butikernas hylla. När en vara är olämplig för försäljning men fortfarande brukbar har dess livslängd 
förbipasserat och oftast slängs den till följd av detta. 
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Det är viktigt att poängtera hur Hawthorne-effekten kan ha spelat roll i våra resultat. 
Termen går ut på att deltagare uppför sig olika när de är medvetna om att de är 
observerade. De kan då säga saker som de egentligen inte hade sagt eller tyckt. Med det 
sagt kan vi se hur respondenterna kan ha uttryckt sig positivt för vår skull och som 
resulterar i att vi får andra svar i jämförelse med vad de egentligen hade tyckt om tekniken. 
Det framstod tydligt att butikspersonalen i överlag var positivt inställda till det mesta vi 
presenterade och fann det svårt att få konstruktiv eller negativ kritik. Det kan också antas 
att butikskedjorna som vi träffade redan idag är engagerade i matsvinnsfrågan och på så sätt 
uppleva det som svårt att ställa sig negativ till en potentiell lösning. Man kan också tänka 
sig att butikerna är medvetna om sitt rykte. Därmed kan man anta att de resonerar utifrån 
att det kan se dåligt ut för dem ifall de framstår som negativt inställda till en potentiell 
lösning och automatiskt tro sig framstå som negativt inställda till matsvinn.  
 
Som motargumentera kan möjliga brister finnas i vår presentation av smarta förpackningar. 
Det vill säga att det är viktigt att ifrågasätta om vår undersökning utgick ifrån en positiv ton 
som kan ha påverkat vår undersökning för att vara partisk. Det bör också nämnas att 
smarta förpackningar presenterades som tryckt elektronik under intervjuerna. Detta kan ha 
påverkat förståelsen för tekniken och i sin tur intresset då man kan argumentera för att 
smarta förpackningar är lättare att relatera till än tryckt elektronik. Likaledes kan 
scenarierna ha varit för korta och saknade förklarande bilder, vilket kan ha varit bristande 
för förståelsen.  
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6. Slutsats 
I det här avsnittet sammanfattas attityderna till smarta förpackningar och dess framtida 
möjligheter. Sedan ges även förslag på framtida forskning på smarta förpackningar.  
 
Det finns ett större incitament att implementera smarta förpackningar för att maximera 
försäljning än ur ett miljöperspektiv. På så sätt kommer fokus att skifta från att försöka 
minska matsvinn till att egentligen fokusera på färskhet. Dessutom kan det öka matsvinnet 
då konsumenter kommer att ställa högre krav på färskhet. Med det sagt kan man dra 
slutsatsen om att smarta förpackningarna kan fungera bättre i en situation där konkurrens 
inte finns. För att kunna göra det måste det ske i ett skede efter att varan har köpts eller 
passerat sin livslängd.  
 
En visuell indikator på livsmedlets tillstånd kan vara av större intresse i hushållen som 
komplement till bäst-före-datum och börjar gälla efter att bäst-före-datumet har passerats. 
Detta skulle inte påverka butikernas rutiner och rykten. Dock krävs det att man jobbar 
vidare på interaktionen t.ex. kan det ha motsatt effekt på svinnet om livsmedlets tillstånd 
indikeras med skalor. Hellre antas det att en presentation av livsmedlets tillstånd sker i form 
av enkla indikatorer som t.ex. ätbart (ok) eller icke ätbart (inte ok).  
 
Om en implementering skulle göras så skulle det ske hos butikernas centrala verksamhet 
som i sin tur skulle rekommendera eller sätta krav på implementeringen i butiker. Smarta 
förpackningar som en helhetslösning för livsmedelskedjan skulle kräva en myndighet som 
ansvarig för teknikens implementering och övervakning av orsaker till matsvinn längs med 
hela livsmedelskedjan. 
 

6.1 Framtida forskning  
Till att börja med kan man påpeka att inga slutsatser kan generaliseras baserat på vår 
undersökning som består av sju deltagare. Med det sagt ser vi i framtida studier att liknande 
undersökningar med fler deltagare skulle kunna säkerställa våra resultat och slutsatser.  

I vidare undersökning av smarta förpackningar bör producenter samt konsumenter tas till 
hänsyn. Fortsatta studier utifrån butiker bör också undersöka hur det egentligen skulle 
kunna se ut i praktiken, om man skulle koppla ordersystemen till smarta förpackningar. För 
att kunna implementera den här tekniken i livsmedelsbutiker krävs det därför att man testar 
tekniken under en längre period i faktisk miljö.  

Det kan också finnas intresse i att undersöka hur det kan se ut då smarta förpackningar 
visar på varans tillstånd först efter att bäst-före-datumet har förbipasserats. Det krävs 
därmed ytterligare forskning på konsumenternas användarupplevelser och framförallt en 
studie på hur smarta förpackningar kan påverka matvanor och matsvinnsbeteenden i 
hushållet.  
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8. Bilaga  

8.1 Intervjufrågor  

 
DEL 1: MATSVINN I ER BUTIK 
 

1. Vart sker det största matsvinnet i er butik? 
2. Hur hanterar ni matsvinn idag? 
3. Gör ni någonting aktivt för att försöka minska matsvinn? 
4. Vad gör ni med livsmedel som har blivit dåliga i butiken? 
5. När är dags att beställa in nya varor? 
6. Vart ligger kostnaderna i matsvinnsfrågan i er butik? 

 
DEL 2: TRYCKT ELEKTRONIK PÅ FÖRPACKNINGAR FÖR REDUCERAT 
MATSVINN 
 

1. Vad tycker ni om konceptet tryckt teknik utifrån de scenarier vi har presenterat? 
2. Hur tror ni att tekniken kan göra en skillnad i er butik utifrån scenarierna? 
3. Hur tror ni att tekniken kan göra en skillnad i er butik utifrån scenarierna? 
4. Eftersom att tekniken förmodligen kommer att skapa en del insyn i t.ex. tekniska 

problem eller möjligheter, hur ser man på de eventuella investeringar som krävs 
från att implementera tryckt elektronik? 

5. Hur värderar man på investeringar (kostnader) för minskat matsvinn? 
6. Tror ni att det kan ersätta bäst-före-datum? 
7. Tror du att den här tekniken kan påverka konsumenternas förhållningssätt till bäst-

före-datum och i så fall hur? 
8. Om det skulle implementeras på marknaden idag, hur skulle det då påverka era 

rutiner och system? 
9. Hur mycket kan ni som butik påverka förpackningarna på de livsmedel som ni 

säljer? 
10. Vilka aktörer ser ni som de mest drivande för att tekniken ska kunna 

implementeras?


