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Detta är den andra årsrapporten från Samarbete för minskat matsvinn (SAMS).  
SAMS är en frivillig branschöverenskommelse inom livsmedelsbranschen 
som finansieras av medlemmarna och genom regeringsuppdraget för minskat 
matsvinn som drivs av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Samarbete för minskat matsvinn har sitt kansli hos  
IVL Svenska Miljöinstitutet.
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Ungefär en tredjedel av all mat 
som produceras slängs i  stället 
för att ätas upp. Det är ett enormt 
resursslöseri. 

Livsmedels produktion står dess
utom för cirka 20–30 procent av 
de globala klimatutsläppen och 
or sakar stora miljöproblem runt 
om i världen: över gödning, sprid
ning av kemikalier, minskad bio
diversitet, regnskogs avverkning 
och ut fiskning är några exempel. 

Det finns alltså all anledning att 
arbeta för minskat matsvinn!

Fler företag ansluter sig till SAMS 
varje år för att:

• Spara pengar. Det finns eko
nomiska incitament till att arbeta 
med minskat matsvinn. För varje 
investerad krona kan man räkna 
med att få tillbaka 14 gånger kost
naden för åtgärden som minskar 
svinnet.

• Minska sin miljö- och klimat-
påverkan. Genom att ta bättre 
vara på maten kan den räcka till 
fler människor utan att miljö
påverkan ökar.

• Arbeta tillsammans. Om vi 
verkligen ska minska mat svinnet 
 behöver vi samarbeta genom hela 
värde kedjan. Det sker genom att 
ta fram praktiska hjälpmedel och 
utbyta kunskap så att vi kan skapa 
mat av det som annars kastas.

• Få koll på matsvinnet. 
Standardi serad mätning och 
rappor tering ger bättre kunskap  
om det egna mat svinnet.

• Få nyheter. SAMS förmedlar 
de senaste nyheterna om mat
svinn, både från branschen och 
forskningen. 

• Öka jämställdheten i livs-
medelskedjan. Globalt råder både 
hungersnöd och problem med 
övervikt. Resurserna måste om
fördelas. SAMS jobbar med dessa 
frågor inom Sverige, bland annat 
med donationer.

• Bidra till Sveriges själv-
försörjning. Om vi  minskar 
resurs slöseriet och  skapar 
nya värde kedjor kan vi utan 
stora  insatser öka av kast
ningen från den svenska 
livs medels produktionen. 

Vi har inte råd att slänga mat!
Samarbete för minskat matsvinn, ofta förkortat SAMS, är en frivillig överenskommelse som samlar 
branschaktörer från hela livsmedelskedjan för att jobba mot matsvinn.
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Den 12 mars 2020 lanserades 
Samarbete för minskar mats-
vinn, ofta förkortat SAMS, som 
är en frivillig överenskommelse 
 mellan aktörer i livsmedels-
värde kedjan och staten. 

SAMS har nu vuxit till över 30 
aktörer i livsmedelsbranschen. 

Överenskommelsen ska bidra till 
att nå FN:s hållbarhetsmål 12.3, 
som är att halvera det globala 

matsvinnet till 2030, samt Sveri
ges nationella handlingsplan för 
 minskat matsvinn, Fler gör mer. 

Internationell modell
SAMS främsta syfte är att minska 
matsvinnet genom att identifiera 
var det uppstår och vad grund
orsaken är. På så sätt kan prob
lemen åtgärdas och lösningarna 
spridas till fler. 

Frivilliga överenskommelser 
 mellan livsmedelsbranschens 
aktörer har visat sig vara fram
gångsrika i flera andra europeiska 
länder. 

I till exempel Stor britannien 
(WRAP) och Norge (Matvett) har 
man nått en be tydande minsk
ning av mat svinnet genom att 
samarbeta längs hela värdekedjan 
i branschen. 

STARTSKOTTET GICK 12 MARS 2020

Bara tillsammans kan vi ta  
ett helhetsgrepp om matsvinnet
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DELTAGARE

SUPPORTRAR

SAMS har valt att utforma sitt 
samarbete som en frivillig över
enskommelse eftersom det är 
flexibelt samt kan anpassas efter 
förändrade förutsättningar. 

Analys och samarbete
Samarbete för minskat matsvinn 
bygger framför allt på följande 
tre delar:

1. Vi har en gemensam 
mål sättning att till 2030 
halvera matsvinnet i hela 
livs medels värde kedjan.

2. Vi samlar in och analyserar 
matsvinnsdata från våra del
tagare för att följa upp överens
kommelsens mål, identifiera var 

det största matsvinnet i värde
kedjan finns och vilka åtgärder 
som behöver sättas in.

3. Vi är ett samarbetsforum med 
nischade arbetsgrupper som 
samlar livsmedelsbranschens 
aktörer för diskussioner, för 
att genomföra branschgemen
samma projekt och för att sprida 
goda exempel på hur man mins
kar matsvinnet.

Alla aktörer i livsmedels
branschen är välkomna att an
sluta sig till överens kommelsen. 
Ni som har direkt påverkan på 
mat svinnet kan bli deltagare. 
Ni som har indirekt påverkan 
och inte har eget matsvinn kan 
bli supportrar.
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VERKSAMHET UNDER 2021

Bättre rapportering, ny handbok 
och nya projekt i sikte
Samarbete för minskat mat svinn, 
SAMS, leds av en styrgrupp och 
har ett kansli som koordinerar 
det löpande arbetet. Deltagarna 
samarbetar i tre arbets grupper.

Styrgrupp
SAMS styrgrupp leder sam
arbetet, fattar strategiska beslut 
och fördelar arbete till respektive 
arbetsgrupp.

Styrgruppen ska ha minst 
nio ordinarie ledamöter som 
repre sen terar de olika leden 
i livs medels värde kedjan samt 

myndig heter (ledamöternas namn 
finns i faktarutan på nästa sida). 
Styr gruppen har haft fyra möten 
under 2021.

Kansli
SAMS har ett fristående kansli 
som drivs av IVL Svenska 
Miljö institutet. 

Kansliet sköter administra
tionen, koordinerar arbetet i 
styr och arbets grupper, hante
rar in samlade data samt sköter 
kommunikationen, bland annat 
hemsidan. Kansliet bedriver även 

omvärldsbevakning samt sprider 
kunskap om goda exempel och 
resultat från projekt.

Arbetsgrupp Data
Från starten av SAMS och under 
hela 2021 ingick samtliga del
tagare i denna arbetsgrupp för att 
ta fram en gemensam grund för 
hur vi jobbar med mätning och 
rapportering. Under året har me
toderna för rapportering utveck
lats och anses nu robusta. 

Arbetet med att utveckla kvali
teten på data och harmonisera 
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rapporteringen med framför allt 
nationell avfallsstatistik fort sätter 
med en handfull engagerade 
deltagare i arbetsgruppen.

Under året sammanställdes data 
från våra deltagare och presente
rades i SAMS första årsrapport. 
Ett flertal förbättringsområden 
identifierades och under hösten 
påbörjades ett stort arbete inom 
arbetsgruppen och kansliet för att 
ta fram nya handledningar och 
rapporteringsmallar. Syftet var 
att underlätta insamling av data, 
göra den mer jämförbar mellan 
företag och framför allt ge så 
mycket detaljer att den kan an
vändas för att prioritera åtgärder.

Arbetsgrupp Åtgärder
Handbok för minskat matsvinn – för 
restauranger i privat regi lanserades 
i september och kommuni cerades 

via SAMS och kansliets kanaler 
(läs om den på sidan 10). 

Representanter för arbetsgruppen 
deltog under hösten på flera semi
narier med bland annat Hållbara 
Restauranger om matsvinn och 
livsmedelsmärkning samt på 
Natur vårds verkets möte kring 
vad som är på gång inom forsk
ningsområdet matsvinn. 

Styrgruppen och arbetsgrupperna 
driver aktivt matsvinnsfrågan 
och debatten inom akademin, 
industrin och med allmänheten. 

Arbetsgrupp Delmål
Genom att sätta upp delmål för 
SAMS deltagare underlättas deras 
arbete med att prioritera bland 
olika åtgärder. 

Delmålen tas fram av denna 
arbetsgrupp utifrån senaste data 
och bästa praxis i branschen. 
Arbetet med att formulera delmål 
för SAMS påbörjades under 2021.

Projektansökningar
Under det gånga året har SAMS 
varit delaktigt i flera ansökningar 
om forskningsmedel och stöd till 
projekt.

En av dem är EUansökan 
 Research and innovation for food 
losses and waste prevention and 
reduction through harmonized 
measure ment and monitoring som 
består av en A respektive en 
Bdel. 

Konsortiet för Adelen och arbetet 
med ansökan drivs av Norsus, 
Norska institutet för hållbarhets
forskning, och fokuserar främst 
på harmoniserad datainsamling 
och rapportering av livsmedels
avfall bland EU:s medlems länder. 
Bdelen drivs av Wagenings 
universitet i Neder länderna 
och foku serar på mätning av 
matsvinn och förluster i primär
produktionen. Svar på denna 
utlysning meddelas i slutet av 
sommaren 2022. 

SAMS STYRGRUPP 
2021

 Jonas Siljhammar, Visita 
– ordförande
 Agneta Påander, Orkla  
– vice ordförande
 Fredric Andersson, Menigo
 Mattis Bergquist/Anneli Bylund, 
Coop
 Britta Ekman, Livsmedelsverket
 Kjell Ivarsson, LRF
 Anna-Karin Karlsson, 
Norrmejerier
 Maria Lindsäth, 
Jordbruksverket
 Ann-Charlott Sjökvist, Coor
 Annika Skogvik, 
Compass Group
 Theres Strand,  
Svenska Köttföretagen
Adjungerade
 Karin Fuhr Lindqvist, 
Regeringskansliet
 Minna Hellman, Konsument-
föreningen Stockholm  
(del av året) 
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Våra deltagande  organisationer 
rapporterar årligen vilka 
mängder livsmedelsavfall och 
livsmedels förluster de gett 
upphov till. Det hjälper oss att 
prioritera olika åtgärder och att 
följa upp att vårt arbete med att 
minska matsvinnet har effekt.

De data som samlas in kan an vän
das på olika sätt. Här ger vi ger ett 
axplock av vad SAMS insamlade 
och analyserade data visar. 

Företagen rapporterar i dagsläget 
på lite olika sätt, men standardi
serings arbete pågår och kvaliteten 
på data har ökat sedan SAMS 
startade år 2020. Att standardisera 
vilken data som samlas in ökar 
nyttan för företagen då de lättare 
kan jämföra sig med varandra och 
lära av goda exempel. 

Se faktaruta på nästa sida över 
SAMS deltagare i olika sektorer.

Servicesektorn
Under pandemin har möjlig
heterna att ha verksamhet i gång 
och servera gäster varierat i 
service sektorn. 

Antalet tillagade portioner ökade 
med 53 procent från 2020 till 2021 
hos våra tre företag i branschen 
men de totala mängderna livs
medelsavfall ökade bara med 26 
procent, till drygt 800 ton. Mäng
den livs medels avfall som uppstår 
påverkas av planering och rutiner 
i köken, men även av gästernas 
beteenden.

Det genomsnittliga matsvinnet 
per portion har minskat, framför 
allt tack vare minskade mängder 
avfall vid tillagning i kök. 

Distribution
Mängden uppkommet livsmedels
avfall från distribution var 2021 

i nivå med tidigare år, 31 300 ton. 
För den här sektorn saknas jämfö
rande nyckeltal såsom mängd av
fall per omsättning, men nyckeltal 
är under utveckling. 

Däremot finns detaljerad informa
tion om vilka produkt kategorier 
som slängs, vilka är mer eller 
 mindre oförändrade mot tidi
gare år. Anled ningen till att 
stora mängder bröd samt frukt 
och grönt slängs är att dessa 
snabbt tappar i kvalitet och då 
blir svårare att sälja. Men även 
de produkt grupper som slängs 
i mindre kvantiteter kan ha stor 

påverkan på miljö och ekonomi, 
till exempel färska animalier och 
färsk chark.

Livsmedelsindustrin
Livsmedelsförluster från industrin 
utgör det största matsvinnet hos 
SAMS deltagare, 176 400 ton. För
lusterna består av rest strömmar 
där kvaliteten ofta är för låg för 
att ingå i konsumentprodukter, 
 därför blir djurfoder den främsta 
avsättningen. 

I de fall livsmedel blivit för orenat 
eller inte kan tas om hand på 

DATAINSAMLING ÄR EN VIKTIG UPPGIFT I  SAMS

Att mäta matsvinn är grunden
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Totalt 
31 300 ton

Kolonialt 4 %

Färsk frukt och grönt 
32 %    

Färska animalier 9 %

Färsk chark 8 %          Färskt övrigt 12 % 
     (exempelvis 
färdiglagad mat)

Mejeri 21 %

Ägg 1%

     Färskt bröd och bakverk 11 %

Djupfryst 1 %
Annat 1 %

Livsmedelsavfall från distribution
2021, procent

Livsmedelsavfall från servicesektorn
2021, gram per portion

Kök Servering Tallrik Totalt

33

22 20
18

12 13

65

53
2020 2021

bättre sätt blir det livsmedels avfall 
som går till någon form av avfalls
hantering, och blir till exempel 
biogas. 

2021 uppgick mängderna livs
medelsavfall från SAMS deltagare 
i sektorn till 60 600 ton. 

Inom industrin är processerna 
komplexa och det är en utmaning 
att kartlägga dem. Rapporterade 
mängder livsmedelsförluster för 
SAMS deltagare i livsmedels
industrin har ökat kraftigt mellan 
åren, medan mängderna livs
medels avfall har minskat något. 
Skillnaderna beror inte på att 
industrin har ändrats, utan på att 
mätningarna blivit mer precisa 
och innefattar fler flöden från fler 
deltagare än tidigare år. 

Nyckeltal som ska mäta effektivi
teten i livs medels industrin för 
att kunna följa trenden är under 
utveckling.

SAMS har 
deltagare i tre 
olika sektorer
Data på detta uppslag kommer från 
tolv företag och är inte represen-
tativt för livsmedels branschen 
i Sverige på nationell nivå.

Servicesektorn
 Compass Group
 Coor Food & Beverage
 Sodexo FMS

Distribution
 Coop
 Linas Matkasse
 Martin & Servera
 Menigo

Livsmedelsindustrin
 Arla
 Kronfågel
 Norrmejerier
 Orkla Foods
 Paulig

De två vanligaste produktkategorier som slängs inom distribution är färsk frukt 
och grönt samt mejeri� Färskt bröd och bakverk, som främst utgörs av butiksbakat 
bröd, kommer strax därefter� Annat bröd går i retur till producenterna� Figuren visar 
viktandelen för olika produktkategorier som slängs inom distribution, i SAMS fall en 
butikskedja och ett e-handelsföretag, samt tre grossister�

Figuren visar medelvärden från SAMS tre företag i servicesektorn. Bland dessa företag 
är svinnet störst i köket, förmodligen på grund av att många av dessa är produktionskök 
som levererar färdiga rätter för servering i andra lokaler, som då inte räknas med i 
statistiken�
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HANDBOK FÖR MINSKAT MATSVINN – FÖR RESTAURANGER I PRIVAT REGI 

Maträddartips för restauranger 
Glass på återvunnet knäcke
bröd, smarta menyer med 
olika storleks alternativ, 
återtag från bufféer, chips 
på fiskskinn och sam verkan 
mellan restauranger som 
skapar nya rätter av var
andras svinn – det är några 
av de insamlade exemplen 
som presenteras i  Hand bok 
för minskat matsvinn – 
för restauranger i privat regi.

Handboken är ett prak
tiskt verktyg som visar 
hur alla kök kan minska 
mat svinnet och innehåller 
förslag till konkreta 
åtgärder och förändrade 
rutiner. Den är till för dig 
som är kock, serverings
personal och/eller 
restaurang ägare. 

Texten i handboken är 
baserad på Livsmedels
verkets handbok för 
offentliga kök, men har 
anpassats för privata 
restau ranger av kansliet 
för Samarbete för mins
kat matsvinn. 

I handboken finns 
förslag på åtgärder för 
att minska mat svinnet 
i både kök och serve
ring och den mat som 
slängs från tallrikarna. 
De bygger på er faren
heter från restau
ranger som har varit 
framgångsrika i arbe
tet för att minska sitt 
mat svinn. Nyckeln 
är samarbete: mellan 

dem som lagar och dem 
som serverar maten, på både små 
och stora restauranger. 

Ladda ner handboken på SAMS 
webb, sidan Publikationer.
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Företag med mer än 25 MSEK i omsättning 30 000 kr

Företag med 12-25 MSEK i omsättning 10 000 kr

Företag med mindre än 12 MSEK i omsättning 5 000 kr

Kommuner/civilsamhälle 25 000 kr

Branschorganisationer, mindre 5 000 kr

Branschorganisationer, större 50 000 kr

Deltagaravgift
För att finansiera kansliet och samordningen av 
SAMS arbete tar vi för närvarande ut en deltagar-
avgift. Den betalas per kalenderår, men det går att 
ansluta sig när som helst under året.

Kontakta oss
Samarbete för minskat matsvinn har sitt 
kansli hos IVL Svenska Miljöinstitutet 
och bemannas av

Maria Ahlm, koordinator,  
maria.ahlm@ivl.se, telefon 010788 67 49

Maja Nellström, arbetsgrupp Data,  
maja.nellstrom@ivl.se, 010788 66 88

Elvira Molin, arbetsgrupp Åtgärder,  
elvira.molin@ivl.se, 010788 67 39

Johan Hultén, arbetsgrupp Delmål, 
johan.hulten@ivl.se, 010788 69 15 

Webbsida
www.ivl.se/sams

På webbsidan finns bland annat 
nyheter och publikationer från SAMS. 
Där hittar du också information om vår 
kunskapspool, som består av experter 
och forskare inom livsmedelsområdet.

E-post
sams@ivl.se 

LinkedIn
Följ oss på kontot  
SAMS – Samarbete för minskat matsvinn
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www.ivl.se/sams

Vill du också arbeta för att minska 
mat svinnet i din egen organisation 
och i livsmedels branschen? Då är du 
hjärtligt välkommen att ansluta dig till 
vår frivilliga överenskommelse. Om vi 
blir fler kan vi göra mer tillsammans! 

Det går att ansluta sig till överens
kommelsen som deltagare eller suppor
ter. Du som har direkt påverkan på 
matsvinnet kan bli deltagare. Du som 
har indirekt påverkan och inte har eget 
matsvinn kan bli supporter. I gruppen 
deltagare finns även myndigheter och 
branschorganisationer.

Som deltagare hjälper du till att nå SAMS 
mål – att minska matsvinnet i enlighet 
med FN:s hållbarhetsmål och Sveriges 
nationella handlingsplan – genom att:

● jobba med att minska mat svinnet i din 
egen verksamhet samt att arbeta mot det 
mål som överenskommelsen har.

● rapportera in data om matsvinn från 
den egna verksamheten.

● vara aktiv i vår styrgrupp eller i någon 
av våra arbetsgrupper.

● sprida dina egna och andra deltagares 
goda exempel 

Som supporter bidrar du till SAMS 
 arbete genom att:

● sprida information om SAMS och goda 
exempel. 

● arbeta aktivt i någon av våra arbets
grupper om du vill.

Deltagare i SAMS betalar en avgift per 
kalender år, men det går att ansluta sig 
när som helst under året. (För avgifts
nivåer, se sidan 11.) 

Att vara supporter till SAMS är för när
varande kostnadsfritt.

Ta kontakt med någon av oss på  kansliet 
(se sidan 11) så berättar vi mer om hur 
du ansluter dig som deltagare eller 
supporter.

Välkommen att vara med! 

http://www.ivl.se/sams

