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Detta är den första årsrapporten från Samarbete för minskat matsvinn (SAMS).
Det är en frivillig branschöverenskommelse inom livsmedelsbranschen som
finansieras av medlemmarna, Stiftelsen IVL och genom regeringsuppdraget
för minskat matsvinn som drivs av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och
Jordbruksverket.
Samarbete för minskat matsvinn har sitt kansli hos
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Text: Tova Andersson, Ragnhild Berglund, Maria Ahlm, Maja Nellström och
Elvira Molin, IVL Svenska Miljöinstitutet
Layout och figurer: Ragnhild Berglund, IVL Svenska Miljöinstitutet
Foton: Unsplash (sid 1), Pixabay (sid 2-3, 4, 5, 11 och 12), Piqsels (sid 6),
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En nationell frivillig
överenskommelse
Samarbete för minskat matsvinn är en nationell frivillig överens
kommelse som samlar en rad branschaktörer längs livsmedelskedjan.
Överenskommelsen innehåller tre grundläggande delar:
• Målsättning kring minskning av livsmedelsavfall och
livsmedelsförluster.
• Datainsamling för att följa upp överenskommelsens mål och hitta
”hotspots” att arbeta med över värdekedjan.
• Ett forum där aktörer längs livsmedelskedjan samlas till diskussion
och för att genomföra branschövergripande projekt som ska göra att
livsmedelsavfallet och livsmedelsförlusterna minskar.
Samarbete för minskat matsvinn förkortas SAMS.

MEDLEMMAR
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STARTSKOT TET GICK 12 MARS 2020

Halvera matsvinnet i världen
Samarbete för minskat matsvinn
lanserades den 12/3 2020 för att
accentuera kopplingen till det
globala hållbarhetsmålet 12.3:
halvera matsvinnet i världen.
Starten skedde med en ceremoni
på Näringsdepartementet. Samma
dag publicerades en debattartikel
i Dagens Nyheter med rubriken
”Matsvinnet ska halveras inom tio
år”.
En förstudie som lagt ramarna
för överenskommelsen utfördes
av IVL Svenska Miljöinstitutet
i samarbete med flera bransch
organisationer och företag.
Det första året har till stor del
handlat om uppbyggnad och att
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besluta om formerna för sam
arbetet. Ett stort fokus har legat på
att samla in data och hur det ska gå
till på ett jämförbart sätt.
Covid-19 har påverkat då flera
medlemmar drabbats hårt ekono
miskt och planerade möten och
studiebesök har fått ställas in eller
hållas digitalt.
Två storgruppsmöten har hållits:
 29 september 2020, The Interna
tional Day of Awareness of Food
Loss and Waste, hölls ett webbi
narium för medlemmarna.
 3 februari 2021 hölls SAMS
årsmöte och en workshop om vilka
åtgärder samarbetet ska jobba
vidare med.
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MEDLEMMAR
 Arla
 Compass Group AB
 Coop
 Coor
 Jordbruksverket
 Kronfågel
 Linas Matkasse
 Livsmedelsföretagen
 Livsmedelsverket
 LRF
 Martin & Servera
 Menigo
 Naturvårdsverket
 Norrmejerier
 Orkla Foods Sverige
 Paulig
 Potatisodlarna
 Sodexo
 Svenska Köttföretagen
 Visita

SUPPORTRAR
 Avfall Sverige
 Generation Waste
 Föreningen Matsvinnet
 Hållbara Restauranger
 Konsumentföreningen
Stockholm
 Micvac
 Stadsmissionen

ANDRA
DELTAGARE
 Livsmedelsverket
 Jordbruksverket
 Naturvårdsverket
De tre statliga verken
deltar som en del av
sitt arbete med den
nationella handlings
planen Fler gör mer.
 IVL Svenska
Miljöinstitutet,
som driver SAMS kansli.

Medlemmar
De flesta deltagare i förstudien
valde att bli medlemmar. Från star
ten var sjutton aktörer med. Under
2020 anslöt sig två nya medlemmar
och under början av 2021 ytterligare
två.
Kansliet och branschorganisa
tionerna har fört kontinuerlig
dialog med fler potentiella företags
medlemmar: restauranger,
industrier och dagligvaruhandel.
Till stor del beroende på pande
min har antalet medlemmar inte
ökat mycket då fokus hos före
tagen ofta legat på andra håll än
hållbarhetsarbetet.

Supportrar
Företag, organisationer och andra
som inte har eget livsmedelsavfall
eller livsmedelsförluster men som
kan underlätta arbetet med att
minska matsvinnet är supportrar till
SAMS. De betalar ingen avgift, utan
bidrar till samarbetet på förfrågan,
till exempel genom att delta i arbets
grupper, workshoppar och möten
om behov finns.

Styrgrupp

STYRGRUPP
 Jonas Siljhammar,
Visita – ordförande
 Agneta Påander,
Orkla – vice ordförande
 Fredric Andersson,
Menigo
 Mattis Bergquist,
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,
Konsumentföreningen
Stockholm
 SAMS kansli

Vid lanseringen av SAMS var
Henrik Strinning, vd på Compass
Group, ordförande för överens
kommelsens styrgrupp, men blev
tvungen att lämna på grund av
andra åtaganden samt Covid
pandemin. Tova Andersson, IVL
Svenska Miljöinstitutet, från SAMS
kansli var interimsordförande till
september 2020. Då valdes Jonas
Siljhammar, vd på Visita, till ny
ordförande och Agneta Påander,
Orkla, till vice ordförande.
Formerna för hur styrgruppen ska
arbeta har tagits fram under året.
Styrgruppen har beslutat att starta
tre arbetsgrupper: data, åtgärder
och etappmål.
I november beslutade styrgruppen
att de nationella etappmålen för
minskat matsvinn ska gälla även
inom SAMS.
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SAMS AKTIVITETER FÖRSTA ÅRET

Tre arbetsgrupper är startade
Styrgruppen har under verksam
hetsåret beslutat att starta tre
arbetsgrupper.

Data
Arbetsgruppen Data startade
under våren 2020. Samtliga med
lemmar i SAMS ingår i gruppen
där fokus ligger på företags
medlemmar som ska lämna in
data.
Styrgruppen har valt att fokusera
på detta arbete under året då dess
resultat kan användas i andra
arbetsgrupper. Det är av stor vikt
att medlemmarna använder jäm
förbara mätningar för att kunna
följa flöden i livsmedelskedjan.
Två stora arbetsgruppsmöten har
anordnats digitalt.
Arbetet har sedan fortsatt i en
spetsgrupp med medlemmarna
Orkla, Norrmejerier, Arla,
Martin & Servera och Menigo
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med extern finansiering via
Re:Source i samarbete med RISE.
Spetsgruppen har tagit fram
vägledningar kring hur data för
grossist, mejeri samt fiskförädling
ska samlas in för 2020.

bland annat att ta fram material
för att stötta en Svinnsmart
omstart hos restaurangerna och
fastställa vilka punkter från hand
lingsplanen Fler gör mer som
berör SAMS arbete.

De medlemmar som inte omfattas
av spetsgruppernas arbete har
hållit enskilda möten för att ta
fram enklare vägledningar och
inrapporteringsfiler kring hur
data för 2020 ska lämnas in.

En handbok för minskat mat
svinn i restauranger i privat
regi, med praktiska exempel
hämtade från branschen, skapas
utifrån den befintliga handboken
som är riktad till offentlig verk
samhet. Arbetet leds av IVL och
sker i samarbete med SAMS
medlemmar.

Åtgärder
Tidigt under 2021 startade
arbetsgruppen Åtgärder efter
en omvärldsanalys av exjobbare
från LTH. Ytterligare ett exjobb
ser över flödet för två specifika
livsmedel, potatis och nötkött. Pla
nen är att åtgärdsgruppen arbetar
vidare utifrån resultaten av deras
arbete.
Fler aktiviteter planeras för 2021,

Etappmål
Arbetsgruppen Etappmål, som
ska ta fram branschspecifika
delmål för minskat matsvinn,
startade hösten 2020. Det aktiva
arbetet har inte påbörjats då man
väntar in resultat från arbets
gruppen Data för att kunna ta
fram prioriterade områden.

DATAINSAMLING EN VIKTIG UPPGIFT I SAMS

Medlemmarnas egna siffror
SAMS kansli har tagit fram
vägledningar för hur data om
mejerivaror, fiskeriförädling och
grossister ska samlas in, detta
genom arbetsgruppen Data samt
en spetsgrupp.
De medlemmar som inte täcks av
vägledningarna har haft möten
med kansliet om hur rappor
teringen ska gå till för att få så
jämförbara data som möjligt.

Dialog om metoder
Systemen för datainsamling lär
behöva justeras och förfinas under
årens lopp, inte minst när fler
medlemmar tillkommer. Kansliet
har haft dialog med Jordbruks
verket och Naturvårdsverket om
metoder och hur data från SAMS
bäst kan användas.
Data presenteras per del i livs
medelskedjan i enlighet med
rapporteringen som sker till EU:
• Livsmedelsindustri (bearbetning
och tillverkning)
• Livsmedelsdistribution (detalj
handel, grossister och e-handel)

DATA FRÅN
MEDLEMMARNA
Insamlad data för 2020 från SAMS
medlemmar.
För livsmedelsindustrin är datan fördelad på livsmedelsavfall och livsmedelsförluster. Denna rapportering
är under utveckling.
För livsmedelsdistribution saknas
data från vissa medlemsföretag.
Livsmedelsindustri
 77 500 ton livsmedelsavfall
 20 600 ton livsmedelsförluster
 98 100 ton livsmedelsavfall och
-förluster
Livsmedelsdistribution
 31 200 ton livsmedelsavfall
Servicesektor
 600 ton livsmedelsavfall

• Servicesektor (hotell, restaurang,
storkök)
Därtill presenteras data för
servicesektorn i gram per portion
fördelat på var livsmedelsavfallet

Livsmedelsavfall vid livsmedelsdistribution

Totalt
31 236
ton

Mejeri 6 440

2020 inget bra basår
Insamlingen av data från 2020 är
den första som sker inom SAMS.
Vissa saker kommer att behöva
förbättras, bland annat eftersom
en del företag inte har använt de
rapportmallar som tagits fram.
En annan viktig faktor är att
Coronapandemin har påverkat
medlemmarna i olika grad. Det är
därför inte lämpligt att använda
2020 som basår.
Något som bör utvecklas är också
rapporteringen kring destina
tioner som har v
 arierat och därför
inte är med i sammanställningen.
För att kunna följa resurshierarkin
för livsmedel och nå en förbättrad
resurshantering är destinationer
en viktig del.

Servicesektorn 2020, gram per portion

Färska animalier
2 643

Färsk frukt och grönt
10 212

Djupfryst 266
Ägg 208

Data från primärproduktion
eller hushåll ingår inte i SAMS
kartläggning.

Var uppstår livsmedelsavfallet?

2020, ton

Kolonialt 1 165
Annat 521
Vin, sprit
och öl 118

uppstår: kök, servering eller
tallrik. För livsmedelsdistribution
presenteras även data fördelat på
ett antal produktkategorier.

65

Färsk chark
2 641
33

Färskt bröd
och bakverk
3 477
Färskt övrigt 3 545
(exempelvis färdiglagad mat)

20
12

Kök

Servering Tallrik

Totalt
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SAMS AKTIVITETER FÖRSTA ÅRET

I samklang med den nationella
handlingsplanen mot matsvinn
Livsmedelsverket, Jordbruks
verket och Naturvårdsverket har
tillsammans med branschen tagit
fram en nationell handlingsplan
för minskat matsvinn, Fler gör
mer, med 42 åtgärdspunkter.
Arbetet i Samarbete för m
 inskat
matsvinn har under det första
verksamhetsåret berört tolv av
dem, som här beskrivs i kortform.
1. Ta fram ett nationellt etappmål
för minskat matsvinn
Styrgruppen har antagit de natio
nella målen som mål för SAMS.
De betonades även i debattartikeln
i samband med lanseringen.
2. Komma överens om hur mät
ning av matsvinnet ska ske.

8

Vägledning för mätning och
rapportering har tagits fram för
samtliga företagsmedlemmar.
Kansliet har arbetat med både
Jordbruksverket och Natur
vårdsverket kring förbättrad
datainsamling.
3. Regelbundna uppföljningar av
matsvinnet.
Rapportering av data till kansliet
kommer att ske årligen av
företagen.
6. Formaliserat samarbete så att
hela livsmedelskedjan arbetar
för ett minskat matsvinn.
Samarbete för minskat mat
svinn är den plattform för
formaliserat samarbete mel

lan branschaktörerna där hela
livsmedelskedjan arbetar för ett
minskat matsvinn.
7. Utveckla samarbete med
aktörer inom primärprodukter.
Ingår i en pågående analys av
värdekedjor inom arbetsgruppen
Åtgärder. Två flöden kartläggs:
potatis och nötkött.
14. Frågan om matsvinn hålls
levande i samhällsdebatten.
SAMS har synts i medier genom
debattartikel, hemsida och press
meddelande om vägledningarna.
Ska utvecklas vidare under 2021.
20. Bransch- och yrkesorganisa
tioner ger stöd till medlemmar
kring svinnminskande åtgärder.

ANSÖKNINGAR
OCH PROJEKT
Kansliet har sett över möjligheten
till extern finansiering av projekt
inom SAMS.
 Re:Source
Detta strategiska innovations
program beviljade finansiering
av projektet Livsmedelskedjan
– Resurseffektiv livsmedelskedja
med mindre matsvinn som tog
fram vägledningar för mätning
hos grossister, mejerier och
fiskeriförädling. Arbetet drevs
inom arbetsgruppen Data
i samarbete med medlemmarna
Orkla, Norrmejerier, Arla, Martin
& Servera och Menigo samt
Karin Östergren, RISE, från
SAMS expertpool. Resultatet
användes av Jordbruksverket
som grund för mätmetoder inom
primärproduktion mjölk och mejeri
samt fiskeriförädling.
 Scale
Ansökan till EU:s utlysning inom
”den gröna given”.

Genom att ansluta sig till SAMS
får branschorganisationer till
gång till den kunskap som
tas fram och kan sprida den
till sina medlemmar. Kansliet
har talat på forum anordnade
av branschorganisationer och
information om SAMS har
spridits genom utskick från
branschorganisationer.
25. Arbeta med regler, inter
nationella handelsnormer för
frukt och grönsaker och handels
kedjors specifikationer.
Kommer troligen täckas av den
förstudie kring värdekedjor
som pågår inom arbetsgruppen
Åtgärder.
26. Utreda om mer livsmedel
som inte äts av människor kan
användas till foder.
Sker indirekt genom att destina
tioner för livsmedelsavfall och
livsmedelsförluster ska anges
i den årliga datarapporteringen.

33. Kylvaror märks med optimal
förvaringstemperatur som hålls
genom hela kylkedjan.
Kylkedjan har angetts som en
viktig punkt att diskutera på ett
seminarium kring hindrande
lagstiftning.
36. Effektivisera flödena genom
livsmedelskedjan.
Förbättrad prognosdata har
angetts som en viktig punkt
för att minska svinnet hos
medlemmarna.
42. Stöd till genomförandet av
handlingsplanens åtgärdsförslag
genom utredningar, forskning
och innovation.
Inom SAMS har guider för
mätning av livsmedelsavfall och
förluster tagits fram och rappor
tering av data kommer att ske
årligen. Kansliet har även arbetat
med Jordbruksverket och Natur
vårdsverket kring förbättrad
statistik.

 Examensarbete: Samarbete för
minskat matsvinn – en analys av
utmaningar, framgångsfaktorer
och vägen framåt
Annelie Erlingstam och Sofie
Harald, Lunds tekniska högskola.
Förstudie till arbetsgruppen
Åtgärder. Visar genomförda
åtgärder för minskat matsvinn
och deras effekter, samt förut
sättningar för andra frivilliga
överenskommelser som Courtauld
Commitment (Storbritannien) och
Matvett (Norge).
 Examensarbete: Följa produkter
genom värdekedjan
Lily Gao och Emelie Johansson,
Kungliga Tekniska Högskolan.
Undersökning för arbetsgruppen
Åtgärder. Är inriktad på rot
orsaker till svinn i värdekedjorna
för nötkött och potatis. Arbetet
planeras bli klart juni 2021.
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VI BEHÖVER BLI FLER FÖR ATT M
 ATSVINNET SKA BLI MINDRE

Välkommen att vara med!
Vi behöver bli fler för att
matsvinnet ska bli mindre!
SAMS framgång är beroende av
medlemmarnas engagemang.
Ju fler vi blir desto mer kan vi
påverka.
Välkommen att vara med!

britannien och Norge har visat
att detta är en lönsam väg till
framgång och att nå det globala
hållbarhetsmålet att halvera mat
svinnet till 2030.

företag som investerar i minskat
matsvinn sparar i genomsnitt 14
gånger sin investering.

Vilka är fördelarna?

Medlemmar i SAMS åtar sig att:

Vad är SAMS?

Vilka är fördelarna med att
delta i Samarbete för minskat
matsvinn?

 Samarbete för minskat mat
svinn (SAMS) är en frivillig
överenskommelse.
 Deltagare är företag och
branschorganisationer från hela
livsmedelskedjan samt myndig
heter och departement.
 En överenskommelse är mer
flexibel än lagstiftning då den
enklare kan justeras och anpassas
till förändrade omständigheter.
 Överenskommelsen gör att pro
blem med matsvinn kan åtgärdas
och lösningar spridas till fler.
 Liknande samarbeten i Stor
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 Ert företag eller organisation
får en arena där ni kan visa att
ni arbetar med att minska ert
matsvinn.
 Genom mätningsarbetet får ni
koll på ert livsmedelsavfall, era
matförluster och ert matsvinn.
 Genom forumet kan ni jämföra
era data med andra i branschen.
 Genom forumet och arbets
grupperna får ni möjlighet att vara
med i projekt med andra aktörer
inom området.
 Samarbete är kostnadseffektivt:

Vad krävs?
... jobba med att minska mat
svinnet i sin egen verksamhet
– att arbeta mot det mål som
överenskommelsen har.
... rapportera in data om mat
svinn, matavfall och förluster från
den egna verksamheten.
... delta i arbetsgrupper (exakt hur
mycket är upp till var och en, men
samverkan kräver ju att man är
lite aktiv).
... kommunicera till kansliet kring
det arbete och framsteg som görs
för att nå målen.
...betala en medlemsavgift
baserat på organisationstyp och
omsättning.
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Kontakta oss
Kansli
SAMS kansli drivs av IVL S venska Miljöinstitutet. 
Kansliet sköter administrationen, samordnar arbetet i styr- och arbets
grupper, hanterar insamlade data och medlemmarnas statistik samt sköter
kommunikationen.
Kansliet bedriver även omvärldsbevakning och sprider kunskap om goda
exempel och resultat från projekt.
Under första året har kansliet på flera sätt samverkat med Jordbruks
verket och Naturvårdsverket kring deras arbete med nationell statistik över
livsmedelsförluster och livsmedelsavfall.
Kansliet har även haft dialog med Matvett, den norska överenskommelsen
som har samma inriktning som SAMS.

Webbsida
www.ivl.se/sams
På webbsidan finns publikationer från Samarbete för minskat matsvinn,
information om experterna i kunskapspoolen och mycket mer.

E-post
sams@ivl.se

EXPERTER
STÖTTAR
Utöver den expertis
på IVL Svenska
Miljöinstitutet som deltar
i samarbetet har SAMS
skapat en kunskapspool
med dessa framstående
experter inom
matsvinnsområdet:
 Docent Mattias
Eriksson, Sveriges
lantbruksuniversitet
 Dr Kristina Liljestrand,
Chalmers Industriteknik
 Dr Ingrid Strid, Sveriges
lantbruksuniversitet
 Lantmästare Louise
Ungerth, Ungerth & Co
 Dr Helén Williams,
Karlstads universitet
 Professor Karin
Östergren, RISE

LinkedIn
Följ oss på kontot SAMS – Samarbete för minskat matsvinn

Kontaktpersoner
Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet,
maria.ahlm@ivl.se, telefon 010-788 67 49
Maja Nellström, IVL Svenska Miljöinstitutet,
maja.nellstrom@ivl.se, 010-788 66 88
Elvira Molin, IVL Svenska Miljöinstitutet,
elvira.molin@ivl.se, 010-788 67 39
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En överenskommelse
mellan aktörer i livsmedelskedjan
som vill minska matsvinnet

www.ivl.se/sams

