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1/3 av den mat som produceras globalt 
hamnar aldrig i någons mage



Växthusgaser genererade från matsvinn



FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030

Halvera det globala matsvinnet per person 
i butik- och konsumentled
Minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, 
även förlusterna efter skörd



Var ser ni att ni kan bidra?



Matsvinn – mat som slängs i onödan

Vad är matsvinn?

Matavfall

Matsvinn



Primärproduktion
• Jordbruk
• Fiske

Tillverkning
• Livsmedelsindustrin

Distribution
• Partihandel
• Detaljhandel

Konsumtion
• Restaurang
• Storkök
• Hushåll 

Matsvinn uppstår i hela kedjan



Mängden matsvinn i olika delar av kedjan

Källa: Rapport 8765 juni 2016 (NV)

STORKÖK:
70 000 ton matavfall varav
17 000 ton matsvinn



19 kg fullt ätbar mat per person/år
26 kg mat och dryck hälls ut i vasken per person/år

Detta genererar 442 000 ton växthusgaser 
= utsläppen från 360 000 bilar under ett års bilkörning

Mängden matsvinn i hushållen



Det gör väl inget om jag slänger mat, det 
blir ju biogas!



Biogas är bra – minskat matsvinn är bättre

Ur klimatsynpunkt är det 10 gånger mer effektivt 
att förebygga matavfall än att använda 
matavfallet till biogasproduktion 



Resurshierarki för minskat matsvinn

Förebygga matsvinn & förluster

Redistribuera överskottsmat

Foderproduktion

Röta till biogas

Kompostera
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Förebyggande i kedjans alla led



Fler gör mer!
Handlingsplan för minskat 

matsvinn i SverigeHandlingsplan 
för minskat 
matsvinn i 
Sverige



Fyra fokusområden

Mätningar 
& mål

Kommunikation

FoUBranschsamarbete



Ett nationellt mål med uppföljning 



Branschsamarbete i livsmedelskedjan



Forskning & utveckling



Förändrat konsumentbeteende
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Fler gör mer



Var kommer ni in i handlingsplanen?



Kunskapshöjning matsvinn i 
offentliga måltider 



45%

74%

85%

2011 2016 2018

Kommuner med politiskt antagen 
måltidspolicy*

*för grundskolan

Källa: Fakta om offentliga måltider 2018. Livsmedelsverket, Rapport 25 2018. 



Källa: Fakta om offentliga måltider 2018. Livsmedelsverket, Rapport 25 2018. 

En av tre följer upp måltidernas klimatpåverkan



Lätt att välja hälsosamt och miljösmart i vardagen

Ger lika möjligheter att äta hälsosamt och kan inspirera till bättre matvanor 

Minimerar undernäringen i äldreomsorgen

Miljösmart livsmedelskonsumtion

Kontakt med småskaliga livsmedelsproducenter

Måltiden som pedagogiskt verktyg för undervisning i hållbar utveckling

Minskat matsvinn

Med mera!

Agenda 2030 och offentliga måltider

Läs mer på Måltidsbloggen!

http://maltidsbloggen.se/2019/03/agenda-2030-pa-menyn-i-vard-skola-och-omsorg/


Matsvinn i offentliga kök

• Vi behöver börja prata matsvinn

• Vi behöver mäta och synliggöra

• MEN – glöm inte matglädje och 

måltidspedagogiken 

• OBS! Skillnad på utmaning inom offentliga 

måltider och privata restauranger
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Matsvinn/portion (g) - 12 kommuner 2012-2018 (SLU)



• Mat som blivit ”gammal” eller 
förstörd

• Överbliven mat från serveringen
• Råvaror som slängs i onödan
• Mat som slängs från tallriken

Matsvinn i offentliga kök –
vad är det?



Handbok för minskat matsvinn –
för offentliga måltidsverksamheter



Hur börjar man arbeta 
för minskat matsvinn? 

• Kick-off med medarbetarna 



Nationell mätmetod för storkök

Standardiserad mätmetod www.livsmedelsverket.se/matsvinnsmatning

http://www.livsmedelsverket.se/matsvinsmatning


• Kökssvinn (från lagring, beredning och tillagning)
• Serveringssvinn

• Tallrikssvinn 

Vad behöver mätas?

Mängd serverad mat – serveringssvinn – tallrikssvinn 
= 

Maten som hamnar i magen



• Totalt matsvinn i gram/portion 
(genomsnitt)

• Totalt matsvinn i procent av 
serverad mat (genomsnitt)

• Uppäten mängd mat/person

Nyckeltal:



Minskat 
matsvinn

Var är 
vi?

Vart 
ska vi?

Hur 
gör vi?

Hur 
blev 
det?

”Systematiskt” matsvinnsarbete



Kartläggning av matsvinn inom offentliga 
måltider – på G just nu!



Inspektörens roll



• Inspektören har en viktig roll!

http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/521/rad-for-att-minska-
matsvinnet

Råd för att minska matsvinnet – till dig som 
inspektör

http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/521/rad-for-att-minska-matsvinnet


Får livsmedel säljas/skänkas efter att bäst före-
dag har passerat?



Får livsmedels säljas/skänkas efter att sista 
förbrukningsdag har passerat?





Nedkylningen får numera ta sex timmar!



Medborgarna



16) Kommuner sprider aktivt information till medborgarna om hur de 
som konsumenter kan agera för att minska sitt matsvinn.
Möjlig ägare: Kommunala miljökontor, avfallsavdelningar, Avfallsbolag.

5.3.1 Kunskapshöjning, beteendeförändring 
och attityder 



Återkommande informationssatsning 
till konsument



Rutiner i vardagen som påverkar matsvinn

Planning of food shopping and use, impulse buying, overview of the food in stock, cooking precisely, 
and using leftovers very influential (REFRESH, Policies against consumer food waste. Policy options for 
behaviour change including public campaigns, 2019)



Lättsam ton och humor
Lyfta positiva exempel och beteenden från 
vardagen
Ta fram ”vardagshjältarna” som gör rätt
Visa att det är de små sakerna som gör 
skillnad
Personligt
Ett koncept som funkar över hela 
”matsvinnskedjan”

Ingångsvärden



Svinniskan har spridits av andra aktörer

Vaggeryds kommun
Malmöfestivalen -
Matsvinnsfestivalen



Inspiration och riktlinjer för 
livsmedelsföretag som vill använda 
svinniska i arbetet för minskat matsvinn.

Prata svinniska!



45 kg behöver bli 22,5 kg…



Minskat matsvinn leder till stora vinster!

MEN vi får aldrig glömma måltidsglädjen och att maten behöver hamna i 
magen (inom offentliga måltider)

3 miljoner måltider i offentlig sektor per dag! 



Tillsammans gör vi skillnad 
och fler gör (faktiskt) mer! 

Tack för mig!



www.livsmedelsverket.se/matsvinnsmatning

www.livsmedelsverket.se/kartlaggningmatsvinn

Material svinniska:

https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-
publikationer/material/riktlinjer-for-prata-svinniskan

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/nyord-
svinniska/nyord-pa-svinniska-hela-listan-i-alfabetisk.pdf?

Länkar: 

http://www.livsmedelsverket.se/matsvinnsmatning
http://www.livsmedelsverket.se/kartlaggningmatsvinn
https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/material/riktlinjer-for-prata-svinniskan
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/nyord-svinniska/nyord-pa-svinniska-hela-listan-i-alfabetisk.pdf
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