
Om Willys 
Med affärsidén Sveriges billigaste matkasse och genom att förena ett brett sortiment med låga priser, vill Willys 
göra det möjligt för fler att äta bra mat. Idag finns drygt 200 Willys-butiker över hela landet, varav ett femtiotal 
utgörs av våra närbutiker, Willys Hemma. Willys omsätter drygt 32 miljarder kronor (2021) och ingår i Axfood 
AB. Läs mer på www.willys.se. 
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Nya grepp för att minska matsvinnet har räddat 100 ton bröd från 
soptunnan 
 
Bröd är en av de största matsvinnsbovarna i hemmen, men också i matbutikerna. Willys har därför 
tagit upp kampen mot brödsvinnet genom att sälja ut och prissänka bröd med kort datum. Bara 
under 2021 har det räddat 100 ton bröd från soptunnan. Nu gör Willys en ny offensiv för att 
minska mängden bröd som slängs genom att få fler kunder att upptäcka de svinnsmarta klippen i 
brödavdelningen.   
 
Ungefär 15 procent av allt bröd som bakas i Sverige hamnar i soptunnan i stället för i magen. 
Brödsvinnet uppgår till 80 000 ton per år, vilket motsvarar 260 000 brödskivor i timmen eller 219 ton 
per dag*. Genom att sälja ut dagsfärskt bröd på kvällen och prissänka bröd med kort datum vill Willys 
försöka minska dessa dystra siffror och inspirera sina kunder att tänka annorlunda om matsvinn. 
Initiativet har blivit mycket uppskattat och har på bara ett år räddat över 100 ton från att slängas.  
 
Nu lanserar Willys ett nytt koncept för utförsäljning av bröd som bakas i butiken. Med ny inredning, 
gröna påsar och tydliga prissänkningsetiketter lyfts det butiksbakade brödet ut från den vanliga 
brödavdelningen och exponeras i tydliga, svinnsmarta hyllor. I testbutikerna har resultatet blivit 
mycket bra, och svinnet har minskat med i genomsnitt 20 procent. När konceptet nu rullas ut till alla 
Willys butiker finns det potential att minska svinnet med ytterligare cirka 140 ton under 2022.  
 
Matsvinn har seglat upp som en allt viktigare hållbarhetsfråga för många. I en Sifo-undersökning från 
2015 svarade 63 procent att de aktivt försökt minska sitt matsvinn. Sex år senare hade den siffran 
ökat till 88 procent.** De senaste åren har synen på att konsumera mat som närmar sig, eller har 
passerat, bäst före-datum ändrats och fler är öppna för att även köpa varor som inte är ”perfekta”.  
 
– Att så många köper det prissänkta brödet visar att matsvinn är en fråga som engagerar. Det är 
många som kan tänka sig att vara med och ta tillvara på mat som annars riskerar att slängas, säger 
Elisabeth Konrad, hållbarhetsansvarig på Willys. 
 
* Källa: En studie av Högskolan i Borås och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Brancoli, P., Lundin, 
M., Bolton, K. & Eriksson, M. 2019. Bread loss rates at the supplier-retailer interface–Analysis of risk 
factors to support waste prevention measures. Resources, Conservation and Recycling, 147, 128-136. 
 
** Kantar Sifos webbpanel, 19-22 januari 2021.Totalt intervjuades 1 061 personer i åldern 18-79 år. 
Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen 
självrekrytering i Sifos webbpanel.  
 
För ytterligare information, kontakta: 
Johanna Eurén, kommunikationschef Willys, tel 070-346 13 48, johanna.euren@willys.se  
 


