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Vad är dumpsterdiving och varför dumpstra?
Dumpsterdiving översätts till sopcontainerdykning på svenska och det innebär att man letar efter 
mat eller andra användbara saker i sopcontainrar. Vi lever i ett slit och släng samhälle där de flesta 
företag bara bryr sig om profit och knappt något om miljön och vår framtid här på jorden. En effekt 
av konsumtionssamhället är att det slängs otroliga mängder mat och saker som fortfarande är fullt 
användbara. Vi blir indoktrinerade av reklamen som säger ”köp något för att vara någon” och därför 
slängs alla dessa bra saker. När det gäller mat så har vi fått lära oss att läsa bäst före datumet och tro 
att maten är farlig för oss när bäst före datumet har passerat. Vilket är en stor lögn. En effekt av att 
vi har lärt oss att stirra oss blinda på bäst före datumet är att det är lönsammare för affären att slänga 
en vara än å sänka priset på den, för det är färre som köper varan om det är sänkt pris pga kort 
datum än vad det är som köper den vara som fortfarande har ett bra datum. Alltså så slängs det 
massa mat som fortfarande är fullt användbara och inte allt för sällan inte ens passerat det bäst före 
datum den fått. 
Att vi lever på det här sättet får stora konsekvenser för jorden och dess befolkning. Svenska butiker 
slänger flera tusen ton mat varje år och det mesta av det är fortfarande användbart. Så tills vi har 
möjlighet att på riktigt ta tag i sjukdomen som slit och släng samhället är så får vi behandla 
syndromet genom att ta vara på så mycket som möjligt av det som slängs.
Förutom att jorden tjänar på att vi tar vara på den mat som redan är odlad så tjänar du på att inte 
behöva köpa lika mycket saker och mat och kan därför lägga mindre tid på jobb och mer tid på att 
leva.
Under mars så ville jag testa hur mycket jag kunde leva på dumpsterdivingen och bestämde mig för 
att under en månad fick jag bara använda 500 kr till allt slags ätbart och drickbart. Det kanske inte 
låter allt för farligt svårt, och nej det var det inte heller. Men jag var tvungen att tänka på hur jag 
använde pengarna, för jag vill inte behöva tacka nej till kyrkfikat eller till å ta en pizza med några 
kompisar och allt som jag behövde för att äta viste jag att jag inte skulle hitta. Det är sällan man 
hittar torrvaror som linser, havregryn, mjöl och liknande. Så lite pengar till det behövde jag också. 
Det var iallafall en väldigt intressant månad och jag behövde inte svälta något alls. Bröd, grönsaker 
och frukt hade jag i mängder och dessutom hittade jag en del godis och mejeriprodukter.
Att dumpstra är inte alltid lika bekvämt som att gå till affären och handla det man vill ha. Man kan 
inte veta innan vad man kommer att hitta och oftast tar det även längre tid än att gå till affären. Men 
förutom fördelarna för jorden och den egna plånboken så blir det lite av ett vardagsäventyr och 
skattjakt. Vad kommer jag hitta för intressant och kul idag? Min favorit container är ÖoBs container 
för där vet man aldrig vad man kommer hitta. Det kan vara allt möjligt som godis, bröd, 
proteindryck, schampo, en filt, en lampa, skridskor eller ett par gå stavar. Är man vid en matbutik är 
det oftast troligare att man hittar grönsaker, frukt och bröd.

Hur gör man då?
Börja med att leta upp en container som är olåst. Om du inte känner för att leta aktivt så kolla när du 
går förbi en affär om dom har en container på baksidan som är olåst. Oftast är det mindre butiker 
som inte låser sina containrar och om du har tur så har de till och med vanlig soptunnor och inte 
containrar. Ett annat sätt som man kan hitta containrar i sitt närområde på är trashwiki.org som har 
dumpster guide till de flesta städer och en del tätorter i Sverige. Ytterligare ett annat sätt man kan 
använda sig av om det är lite längre till affären är att försöka använda Google maps och se om man 
kan se något där.
När du har hittat en container som verkar bra så är det dags att åka dit och se vad du kan hitta för 
gott. Då är det bra att tänka på några saker:

1. Första gångerna man dumpstrar så kan det kännas lite läskigt och då kan det vara enklast om 
man åker till containern efter att affären har stängt. Så ta reda på när de stänger och lägg på 
ca 30 min för att ge personalen tid till att lämna affären innan du kommer till platsen.



2. Väl på plats så var diskret och för inte en massa oväsen som kan störa ev grannar till affären. 
Om det är mycket stör moment för grannarna så kan det leda till klagomål hos affären och 
det kan i sin tur leda till att affären sätter ett lås på containern.

3. Försök att lämna containern i bättre skick än när du kom så har affären inget att anmärka på 
och se noggrant till att inget hamnar utanför containern. Lämna platsen så fin som möjligt.

4. Ta inte alla 20 kg bananer du hittar i containern, spar lite till nästa som kommer till platsen. 
Gäller även andra varor än bananer. Dessutom så kommer du inte kunna ta reda på allt du 
hittar, så ta ”bara” det du kommer göra av med. 

5. Innan du plockar på dig det du hittar så gör en snabb koll redan vid containern om det verkar 
se ätbart ut. Ta hjälp av bästföredatum och kolla efter mögel, känn på frukt och grönsaker 
om dom är mjuka och har börjat ruttna. Med en snabb koll på plats så minimerar du 
mängden mat som du fraktar från en container till en annan.

6. När du kommit hem så är det dags att kolla igenom varorna noggrannare och se, lukta och 
smaka på vad som är bra. Tänk på att alltid tvätta av varorna, plocka bort sånt som ser lite 
dåligt ut och se till att det du äter faktiskt är bra. Jag lovar att du kommer långt på att 
använda dina ögon, din näsa och din mun. Om nån av testen (se, lukta, smaka) känns osäker 
så släng varan och testa en annan i stället.

7. Jag rekommenderar att du cyklar till containern av två orsaker. Dels är det bättre för miljön 
och dels så får du inte med dig för mycket hem. Och om du skulle åka bil så se till att inte 
åka ensam, du får plats med på tok för mycket mat då.

Bra att ha lista
När du åker och dumpstar så är det vissa saker som underlättar dumpstrandet väldigt mycket och jag 
tänkte försöka göra en liten lista här på vilka saker det är. 

– Ryggsäck och påsar till att bära hem fynden
– Pannlampa för att se vad som finns i containern och ha händerna fria. Extra viktigt på 

vinterhalvåret då det oftast är mörkt i containern.
– Handskar då det kan var rätt kladdigt i containern så kan det var skönt att ha nått att skydda 

händerna med.
– Bra skor som det inte gör något att dom blir skitiga om det är så att du behöver hoppa in i 

containern för att komma åt maten.

Juridik kring dumpsterdiving
Efter som jag inte är jätte bra på juridik och hur det fungerar så har jag tagit hjälp av ett häfte om 
dumpsterdiving av Sofia Slavik och saxat den del som handlar om lagar kring dumpsterdiving. Så 
här skriver hon. 
”Dumpster diving befinner sig i en ”juridisk gråzon”. Det finns en debatt om ifall dumpster diving 
bör räknas som olaga intrång, stöld eller egenmäktigt förfarande. En presstalesman vid 
Gävleborgspolisen, Mikael Hedström, har sagt att det inte är olagligt så länge man inte orsakar 
skada och containern är olåst. Maria Hedman, vid Citypolisen i Stockholm, har sagt att den som 
slängt något får anses ha lämnat ifrån sig det och då räknas det inte som stöld utan som egenmäktigt 
förfarande. Egenmäktigt förfarande innebär att man ”olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper 
något”. Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst sex månader. 
(Brottsbalken 8 kap 8 §) Enligt Maria Hedman görs det ingen skillnad rättsligt om man tar något ur 
en butikscontainer eller om man som hyresgäst tar något från ett gemensamt grovsoprum. Däremot 
kan man göra sig skyldig till olaga intrång eller inbrott om man tar sig in på ett område, t.ex. hoppar 
över stängsel, eller i ett utrymme, tar sig in i en låst container, där man inte får vara. 
Två personer greps i Umeå för att ha plockat mat ur en container och polisutredningen pågår 
fortfarande. Dom är misstänkta för egenmäktigt förfarande eftersom de plockade maten ur en 
container på någons mark. 
I Dalarna greps tre personer för att ha plockat mat ur containrar. De utredningarna är nedlagda 
eftersom brott inte kan styrkas. Det kan inte räknas som stöld om det inte inneburit någon skada. 



Enligt en nationell polisutredning är det svårt att gripa personer som dumpstrat för stöld eftersom 
varan inte har något ekonomiskt värde på den legala marknaden. Matvaror som slängts i containrar 
ses inte som ”säljbara” eftersom bäst-före datumet kan ha gått ut eller av andra skäl som gör det 
svårt att tjäna pengar på matvarorna. Varor som tas ur containrar ses som ”varaktigt lämnade” då 
man anser att butikerna avsagt sig ägandet och inte har någon avsikt av att använda varorna vidare.
För att sammanfatta kan man säga att dumpsterdiving är lagligt så länge man inte dyrkar upp lås 
eller på annat sätt orsakar skada för butikerna som äger sopcontainrarna.”
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