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Både bransch och myndigheter vill minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn i 
hela livsmedelskedjan. Arbete i Storbritannien och Norge har visat att detta är en väg till 
framgång för att minska svinnet och nå SDG 12.3. Nu är flertalet europeiska länder på gång 
med att etablera liknande överenskommelser.  

Vad är då Samarbete för minskat matsvinn 
Utan behov av ytterligare lagstiftning samarbetar aktörer i livsmedelskedjan för att 
identifiera var livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn uppstår och var orsaken finns, 
det är inte alltid i samma led av kedjan. Problemen kan åtgärdas och lösningar spridas till 
fler. En överenskommelse är också mer flexibel än lagstiftning då den enklare kan justeras 
och anpassas till förändrade omständigheter. 

Samarbete har även visat sig vara kostnadseffektivt, enligt en stor studie utförd av World 
Resources Institute och brittiska WRAP1. Företag som investerar för minskade 
livsmedelsförluster/ matsvinn sparar i genomsnitt 14 gånger investeringen och besparingar 
i samhället är mer än 250 gånger högre än investeringen, framförallt minskade utgifter i 
hushållen. 

Överenskommelsen innehåller följande tre komponenter: 
Det svenska förslaget innehåller följande tre komponenter: 

1. Målsättningar kring minskning av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn 
2. Datainsamling2 för uppföljning av överenskommelsens mål och för att kunna hitta 

”hotspots” att arbeta med över värdekedjan.  
3. Ett forum och arbetsgrupper för att samla aktörer längs livsmedelskedjan till 

diskussion och genomförande av specifika, branschövergripande projekt med syfte 
att accelerera minskningen av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn.  

Utöver detta ingår att kansliet för överenskommelsen bedriver omvärldsbevakning, 
kunskapsspridning av goda exempel och resultat från projekt. Medlemmar i 
överenskommelsen kommer också visas upp och ges en arena.  

Varför ska jag vara med? 
Du får en chans att utåt visa att ditt företag aktivt arbetar med frågan om att minska 
livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn. Genom att få stöd i mätningsarbetet kan du få 
koll på verksamhetens livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn och genom forumet kan 
du jämföra din data med andra i branschen. Forumet och arbetsgrupperna ger en stor 
möjlighet att skapa projekt där flera aktörer medverkar. Samarbetet för minskat matsvinn 
ger också en möjlighet till nära samarbete mellan branschen, samt berörda myndigheter och 
departement.  

Mer information finns på: www.ivl.se/sams  

                                                        
1 The business case for reducing food loss and waste. 2017. Champions 12.3. 
2 Kommer ske i linje med det ramverk som tagits fram inom IVAs projekt ReCE. Ett visst stöd för datainsamlingen i företaget finns från kansliet. 
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