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Mat.se stänger sin e-handel på Black Friday 
 

Årets upplaga av Black Friday tycks nå nya höjder. Mat.se väljer istället att under 

fredagen stänga ned sin e-handel för att uppmuntra till kylskåpsrensning och öka 

medvetenheten om matens klimatpåverkan. 

 

Förra året shoppade svenskarna för drygt 5,3 miljarder svenska kronor under Black Friday, en 

ökning på nästan 50 procent jämfört med föregående år. Och siffran förväntas stiga i år. Trots 

detta börjar en del konsumenter och företag bojkotta och protestera mot shoppinghysterin. 

 

– En av våra starkaste drivkrafter är hållbarhet och vi brinner extra mycket för att minska 

matsvinnet och informera våra kunder om hur deras mathandling påverkar klimatet. Vi jobbar 

just nu på ett stort projekt tillsammans med RISE (Research Institute of Sweden) där vi bland 

annat kartlägger koldioxidutsläpp ända ner på produktnivå.  

– Genom att stänga vår e-handel under prime time på fredag och istället uppmuntra till 

kylskåpsrensning hoppas vi både på att skapa debatt och att få fler konsumenter att tänka till 

en extra gång innan köp, säger Ylva Bruzelius, hållbarhetsansvarig på Mat.se. 

 

Varje år slängs cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i 

slasken. Ett hushåll kan spara 3 000 - 6 000 kr per år på att minska sitt svinn. 

 

– Vi har tagit fram en guide, som ligger på vår hemsida, för hur man kan trolla fram en 

festmåltid genom att rensa i skafferi och kylskåp. Det är ett bra och enkelt sätt att dryga ut 

hushållskassan och bidra till minskad klimatpåverkan, säger Ylva Bruzelius. 

 

Se guiden här: www.mat.se  

 

För mer information kontakta: 

Anders Jacobsson, marknadschef tel 0708-26 39 58 

Sofia Norén, digital marknadsspecialist tel 0730-62 29 76 

Axfoods presstjänst: 0702-89 89 83 
 

 

 

 

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och 

Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. 

Grossist-försäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är 

också ägare till Mat.se, Middagsfrid samt delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq 

Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se (http://www.axfood.se) 

https://www.mat.se/magazine/bojkotta-black-friday-kylskapsrensa-med-oss

