
Nr B 2383 
Februari 2020 

Svensk frivillig 
överenskommelse för minskat 
matsvinn och förluster i 
livsmedelsbranschen

Åsa Stenmarck, Tova Andersson och Ambjörn Lätt 

I samarbete med Orkla foods, Martin & Servera, Avfall Sverige, 
Sodexo, Visita, Sveriges bryggerier, Livsmedelsföretagen, 
Svensk Dagligvaruhandel, Arla Foods, Atria Sweden AB, LRF, 
Compass Group AB, Menigo Foodservice AB 



Författare: Åsa Stenmarck, Tova Andersson och Ambjörn Lätt 
Medel från: Orkla foods, Martin & Servera, Avfall Sverige, Sodexo, Visita, Sveriges bryggerier, 
Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Arla Foods, Atria Sweden AB, LRF, Compass Group AB, 
Menigo Foodservice AB och SIVL 
Grafisk formgivare: Anna Köpmans 
Rapportnummer B 2383  
ISBN 978-91-7883-179-1 
Upplaga Finns endast som PDF-fil för egen utskrift 
 
© IVL Svenska Miljöinstitutet 2020 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm 
Tel 010-788 65 00  //  www.ivl.se 
 
Rapporten har granskats och godkänts i enlighet med IVL:s ledningssystem 

 



 

 

Förord 
Detta projekt har som syfte att sätta grunderna för en frivillig överenskommelse. En 
överenskommelse vars syfte är att genom samarbete minska förluster, matavfall och matsvinn i 
hela livsmedelskedjan.  

Referensgruppen har bestått av parter från Orkla Foods, Martin & Servera, Avfall Sverige, Sodexo, 
Visita, Sveriges bryggerier, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Arla Foods, Atria 
Sweden AB, LRF, Compass Group AB, Menigo Foodservice AB samt från myndighetssidan 
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Näringsdepartementet.  

Statistikmyndigheten (SCB) och WRAP har varit medverkande i projektet.  

Vi vill tacka hela referensgruppen för stort engagemang och för att vi till slut stod den 12 mars och 
kunde lansera en nationell överenskommelse för minskat matsvinn och förluster i 
livsmedelskedjan. Nu kör vi så det ryker mot Agenda 2030:s mål 12.3. 
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Sammanfattning 
I EU projektet REFRESH skapades en ”Blue Print” för hur man kan skapa en frivillig 
överenskommelse för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. Där Agenda 2030 och målet 
12.3 om halvering av matavfallet är en del av målbilden. Intresset från både bransch och 
myndigheter att genomföra detta i Sverige var stort och på en workshop i december 2018 med 
myndigheter, departement och företrädare för branschen såg samtliga deltagare en start av 
nedan beskrivet projekt som ett bra första steg mot en svensk frivillig överenskommelse.  

Tanken med detta projekt var att skapa en bas för en överenskommelse under 2019. Målet har 
varit att arbetet sedan ska fortsätta med en etablering av en frivillig överenskommelse under 
2020, något som nu också sker.  

Den svenska överenskommelsen (Samarbete för minskat matsvinn) lanserades 12 mars 2020.  

Överenskommelsen består av tre olika delar: 

1. Mål: Som mål har överenskommelsen antagit Agenda 2030:s mål 12.31. Om förslaget till 
svenskt miljömål beslutas under 2020 så kommer det utgöra ett viktigt delmål även för 
överenskommelsen. 

2. Datarapportering: kommer att ske från partnerna till överenskommelsen. 
3. Arbetsgrupper: kommer att startas med syftet att hitta möjligheter till att minska 

matsvinnet och förlusterna längs livsmedelskedjan.  

De företag och organisationer som är med i överenskommelsen från start är: Arla, Compass 
Group AB, Coor, Fazer, Linas matkasse, Livsmedelsindustrierna, LRF, Martin & Servera, Menigo, 
Norrmejerier, Orkla Foods Sverige, Potatisodlarna, Sodexo, Svenska köttföretagen och Visita.  

  

                                                           

1 Agenda 2030:s mål 12.3 lyder: Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska 
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. 



   
 

   
 

Summary 
In the EU project REFRESH, a "Blue Print" was created for how to create a voluntary agreement 
to reduce food waste throughout the food chain. Where Agenda 2030 and target 12.3 on halving 
food waste are part of the target picture. The interest from both the industry and the authorities 
to implement this agreement in Sweden was great and at a workshop in December 2018 with 
representatives of authorities, ministries and industry, all participants agreed that the start of the 
project described below as a good first step towards a Swedish voluntary agreement. 

The aim of this project was to create a basis for an agreement in 2019. The goal has been for the 
work to continue with the establishment of a voluntary agreement in 2020, which is now also 
happening. 

The Swedish agreement (Cooperation for reduced food waste) was launched on March 12, 2020. 

The agreement consists of three different parts: 

1. Objective: As an objective, the agreement has adopted Agenda 2030's objective 12.3. If the 
proposal for a Swedish environmental target is decided in 2020, it will also constitute an 
important interim target for the agreement. 

2. Data reporting: will be done from the partners to the agreement. 

3. Working groups: will be started with the aim of finding opportunities to reduce food waste 
and losses along the food chain. 

The companies and organizations that are part of the agreement from the start are: Arla, Compass 
Group AB, Coor, Fazer, Linas matkasse, Livsmedelsindustrierna, LRF, Martin & Servera, Menigo, 
Norrmejerier, Orkla Foods Sverige, Potatisodlarna, Sodexo, Svenska köttföretagen and Visita.   



   
 

   
 

1 Bakgrund 
I EU projektet REFRESH skapades en ”Blue Print” för hur man kan skapa en frivillig 
överenskommelse för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. Där Agenda 2030 och målet 
12.3 om halvering av matavfallet/matsvinnet är en del av målbilden2. Inspirerade av det och med 
möjlighet till stöd från WRAP i arbetet startade hösten 2018 en process med att sjösätta en svensk 
frivillig överenskommelse.  

Intresset från både bransch och myndigheter att genomföra detta var stort och på en workshop i 
december 2018 med myndigheter, departement och företrädare för branschen såg samtliga 
deltagare en start av nedan beskrivet projekt som ett bra första steg mot en svensk frivillig 
överenskommelse. Tanken med detta projekt var att skapa en bas för en överenskommelse under 
2019. Målet har varit att arbetet sedan ska fortsätta med en etablering av en frivillig 
överenskommelse under 2020.  

Projektet har genomförts inom IVL:s så kallade samfinansiering, vilket innebär att hälften av 
pengarna är tillförda via SIVL och hälften från de deltagande näringslivspartnerna.  

1.1 Vad är en frivillig överenskommelse 
Frivilliga överenskommelser (på engelska Voluntary Agreements) har visat sig vara ett effektivt 
sätt att minska matsvinn och förluster. Utan behov av ytterligare lagstiftning samarbetar aktörer i 
livsmedelskedjan för att identifiera var matsvinn och förluster uppstår och var orsaken finns, det 
är inte alltid i samma led av kedjan. Problemen kan åtgärdas och lösningar spridas till fler.  

Det äldsta och mest utvecklade exemplet på frivillig överenskommelse rörande matsvinn och 
förluster är Courtauld Commitment i Storbritannien som idag är påskrivet av över 160 
organisationer. Därmed är lejonparten av handeln och producenterna representerade, och de i sin 
tur påverkar leverantörer och konsumenter att agera för ökad resurseffektivitet. Sedan 2012 har 
matsvinnet minskat med 20 procent genom en stor mängd projekt och åtgärder. Även Norge har 
haft en överenskommelse under en längre tid vilken också visar på stora framgångar i att minska 
matsvinnet över livsmedelskedjan. 

Samarbete har även visat sig vara kostnadseffektivt, enligt en stor studie utförd av World 
Resources Institute och brittiska WRAP sparar företag som investerar för minskat matsvinn och 
förluster i genomsnitt 14 gånger investeringen och besparingar i samhället är mer än 250 gånger 
högre än investeringen, framförallt minskade utgifter i hushållen (Hansen och Mitchell, 2017).  

Mer om frivilliga överenskommelser finns att läsa på EU-projektet REFRESH:s hemsida3.  

                                                           

2 Agenda 2030:s mål 12.3 lyder: Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska 
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. 
33 https://eu-refresh.org/VAblueprint 

https://eu-refresh.org/VAblueprint


   
 

   
 

1.2 Kärt barn har många namn 
Det vi vill arbeta för att minska har många olika namn med ibland samma och ibland olika 
innebörd. Matavfall (livsmedelsavfall), matsvinn och förluster är det vi vill täcka in.  

 

Figur 1 Livsmedelskedjan och var förluster, matsvinn och matavfall uppstår (baserad på IVA 2020) 
 

Som synes i Figur 1 menar vi att livsmedelsavfall (matavfall) kan uppstå efter att 
primärproduktionen levererar till tillverkning/distribution av livsmedel. Dessförinnan uppstår 
förluster av olika slag som ibland går till någon form av behandling (inklusive nedplöjning) eller 
till djurfoder. Matavfall kan i sin tur delas upp i oundvikligt matavfall (delar av livsmedlet som 
vi av olika orsaker inte äter) och onödigt matavfall/ matsvinn (som är livsmedel som vi hade 
kunnat äta). Både matsvinn och matavfall går oftast till samma typ av behandling ”destination” i 
figuren. Allt detta finns utförligt beskrivet i rapporten från projektet ”Resurseffektiv och cirkulär 
ekonomi” drivet av IVA under 2018–2019 (IVA 2020).  

Inom överenskommelsen arbetar vi både med förluster, det som går till foder och de olika 
delarna av matavfallet. För att inte göra definitionen allt för lång kallar vi det ”matsvinn och 
förluster”. ”Matsvinn” för att det är det som vi oftast säger i dagligt tal när vi talar om både 
matavfall och matsvinn och ”förluster” för att det är viktigt att vi också inkluderar det som sker i 
primärproduktionen.  

2 Mål för projektet 
Projektets mål har varit följande: 

1. Leverera ett förslag till frivillig överenskommelse. Beskrivning av vad som ska ingå i den 
frivilliga överenskommelsen och hur man bäst organiserar det i Sverige. Det inkluderar 



   
 

   
 

även förslag på hur en sådan överenskommelse kan drivas vidare och vilken finansiering 
som krävs. 

2. Involvera aktörer längs hela livsmedelskedjan. 
3. Ge en bild av pågående arbete inom området och hur en frivillig överenskommelse kan 

bidra till att påskynda utvecklingen. 

Innehållet i den frivilliga överenskommelsen har tagits fram i nära samarbete med en 
referensgrupp bestående av intressenter från livsmedelskedjan samt berörda myndigheter och 
departement.  

3 Genomförande 
En nulägesanalys kring vad som görs idag hos de olika aktörerna genomfördes genom ett 
frågeformulär som skickades ut. Även en utblick kring hur andra frivilliga överenskommelser är 
uppbyggda och organiserade gjordes.  

Till projektet har en referensgrupp knutits bestående av representanter från både staten och 
näringslivet: Arla, Atria, Avfall Sverige, Compass Group AB, Jordbruksverket, 
Livsmedelsindustrierna, Livsmedelsverket, LRF, Naturvårdsverket, Näringsdepartementet 
Martin & Servera, Menigo, Orkla foods, Statistikmyndigheten (SCB), Sodexo, Svensk 
Dagligvaruhandel, Sveriges Bryggerier och Visita. 

Genom projektet har vi också haft stöd av WRAP som har kommit med bakgrundsfakta kring 
hur de har byggt upp överenskommelsen i Storbritannien samt varit med på workshop 1 och 2 
(se nedan) för processledning och inspiration.  

I projektet har framtagna förslag diskuterats och förankrats på tre workshops innehållande 
följande: 

1. Start för projektet, beskrivning av upplägg och inspiration från Storbritannien 
2. Ett första förslag till innehåll i överenskommelsen. Diskussion kring innehåll och 

finansiering.  
3. Slutförslag till innehåll och budget. 

Närvarolista och agenda till workshoparna finns i Bilaga 6. Slutförslaget är det som presenteras 
nedan i kapitel 5.  

Ett mål som sattes upp var att lansera överenskommelsen den 12 mars 2020 (som en anspelning 
på Agenda 2030:s mål 12.3). 

Källor till arbetet har främst varit litteratur och erfarenheter från REFRESH, direkta erfarenheter 
från WRAP samt att vi har varit i kontakt med andra länder som jobbar med överenskommelser.  

  



   
 

   
 

4 Nuläge 

4.1 Svenskt miljömål 
Naturvårdsverket hade under 2019 uppdraget att ta fram ett förslag på svenskt etappmål för att 
minska matsvinn/matavfall/förluster utifrån Agenda 2030:s mål 12.3. Det föreslagna målet lyder:  

"Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per 
capita från år 2020 till år 2025 samtidigt som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når 
butik och konsument till år 2025." 

Förslaget överlämnades till regeringen 20 februari 2020 och beslut väntas tas till sommaren.  

Redovisningen av målet kan läsas på Naturvårdsverkets hemsida4  

4.2 Mål inom näringslivet 
Uppgifter kring mål och arbete kring matsvinn och förluster från näringslivets sida samlades in 
från samtliga projektpartners. Sammanställningen visar att målbilden i branschen är spridd, vissa 
saknar mål medan andra har antagit ambitiösa sådana. Det finns stor variation på målen och de 
rör sig från övergripande mål såsom -50%, halvering av matsvinn med basår och slutår, men 
även detaljerade viktmål med g/portion samt rörliga mål så som procent i förhållande till 
försäljning samt uppföljning av utförsäljning på grund av kort datum.  

4.3 Frivilliga överenskommelser 
Föregångare har varit Storbritannien och WRAPs arbete med ”Courtauld commitment” samt 
Norges arbete med ”Matvett” drivet av Östfoldforskning.  

En sammanställning gjord inom projektet visar att överenskommelser, eller starten till 
överenskommelser finns i flera länder. Sprungna ur REFRESH är överenskommelser i 
Nederländerna, Kina, Tyskland, Spanien och Ungern. Andra EU-länder som har påbörjat arbetet 
är Belgien, Grekland, Danmark, Finland, Rumänien och Italien. Också i resten av världen växer 
intresset och arbete med att sätta upp överenskommelser pågår i bland annat Mexico, PCC 
(Pacific Coast Collective), Indonesien och Sydafrika. 

Överenskommelserna har Agenda 2030s mål 12.3 som gemensamt mål ofta med mål för 2025 
eller liknande som ”delmål”. De varierar något i ambitionsnivå kring vilka åtagande de olika 
parterna gör, vilket engagemang som förväntas samt vilka delar av livsmedelskedjan som är 
involverad. Gemensamt är också att staten och näringslivet delar på finansieringen, men 

                                                           

4 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2020/redovisning-ru-
etappmal-forebyggande-avfall.pdf 

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2020/redovisning-ru-etappmal-forebyggande-avfall.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2020/redovisning-ru-etappmal-forebyggande-avfall.pdf


   
 

   
 

andelarna varierar mellan länderna. Varierar gör också engagemanget från 
branschorganisationer, i Storbritannien är det begränsat medan det i Sveriges fall är stort.  

4.4 Pågående initiativ för att minska 
matsvinnet 
En delrapport har publicerats av Avfall Sverige ”Kartläggning av matsvinnsinitiativ” (Andersson 
och Stenmarck, 2019, Bilaga 1) främst avseende vilket arbete som görs i kommunerna. Den 
sammanfattas här:  

”Fokus för de initiativ som beskrivits har varit att de ska ha genomförts av offentliga aktörer med 
kommunala verksamheter eller privatpersoner som målgrupp för aktiviteterna. I vissa fall har 
andra initiativ lyfts då de kan vara av intresse för kommunala aktörer. Totalt har 47 mats-
vinnsaktiviteter undersökts. Initiativen har beskrivits kortfattat med syfte att få en mer 
heltäckande bild av vad som gjorts/görs kring matsvinn än en omfattande beskrivning av 
respektive initiativ.  

Initiativen pekar på att viktiga framgångsfaktorer är att mäta, motivera, engagera, förankra, anta 
och följa nya rutiner samt att fira framgångarna. Det är även dessa framgångsfaktorer som lyfts i 
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn som nu ska bli nationell modell.  

Vägningen av matavfallet är viktigt för att synliggöra vad som slängs men också för att kunna 
visa resultatet av arbetet med att minska matavfallet. Att förankra de förändringar som ska göras 
i ledningen är viktigt för att kunna göra nödvändiga förändringar. Ofta är målen i initiativen 
ambitiösa med reduceringar kring 50 %. Vilket stämmer väl in med Agenda 2030s mål 12.3.  

Då fokuset på denna undersökning varit kommunala aktörer är en stor del av initiativen 
kopplade till storkök. För sjukhus och äldreboenden lyfts, förutom framgångsfaktorerna ovan, 
vikten av att skapa en trevlig atmosfär vid måltiden, såsom att servera mat i karotter, möjligheten 
att själv välja mat samt att anpassa näringsinnehållet efter hur mycket individen äter.  

Anledningar till matsvinn är till exempel att man beställer eller lägger upp lite extra mat, dålig 
koll på lager, bristande uppföljningar och misstolkning av regler. För skolor och storkök kan en 
utformad nationell modell användas som ett verktyg med åtgärder, checklistor och goda exempel 
för att minska matsvinnet i hela kedjan från menyplanering till resthantering. Åtgärderna täcker 
menyplanering, portionsberäkning, rapportering av frånvaro och närvaro, inköp, förvaring, 
tillagning, resthantering och uppföljning.  

En viktig analys efter genomgång av initiativen är att trots att den största delen av matsvinnet 
uppstår i hushållen (SMED, 2018) är det inte så många initiativ som fokuserar på hur detta ska 
minska. Hushållen är en målgrupp som behöver ett större fokus i framtida aktiviteter.  

Samverkan är viktigt då matsvinnet uppstår i hela kedjan och viktiga synergieffekter kan hittas 
om en utökad samverkan sker.” 



   
 

   
 

4.5 Miljönytta 
Som framkommer av Naturvårdsverkets rapport Matavfall i Sverige uppstod 2018 1,3 miljoner 
ton matavfall5 (Andersson et.al 2020). Produktionen och förädling av mat har en stor påverkan på 
miljön och i Tabell 1 visas ett urval av produkter för att ge en bild av vilken påverkan olika 
livsmedel ger upphov till. Eftersom vi inte vet exakt vilken typ av livsmedel som matavfallet 
består av kan vi inte räkna ut en totalsiffra på koldioxidbelastningen från matavfallet. Genom att 
undvika matsvinn och förluster kan således stora miljövinster göras.  Detta är naturligtvis en stor 
anledning till vikten av att driva detta arbete.  

Tabell 1. Klimatavtryck, försurning och övergödning för olika livsmedel, avrundat till två decimaler 
(urval från Martin, Brando, 2017) 

Livsmedel Nötkött Fläskkött Ägg Mjölk Potatis Grönsaker 

Klimatavtryck 
vid svensk produktion 
vid produktion utomlands 
(kilo/CO2-eq per kilo produkt) 

 
14,04 
22,50 

 
4,00 
5,59 

 
1,70 
2,92 

 
1,10 
1,50 

 
0,22 
0,31 

 
1,15 
1,15 

Försurning 
vid svensk produktion 
vid produktion utomlands 
(kilo/SO2-eq per kilo produkt) 

 
0,28 
0,47 

 
0,05 
0,88 

 
0,03 
0,05 

 
0,02 
0,02 

 
0,00 
0,00 

 
0,02 
0,02 

Övergödning 
vid svensk produktion 
vid produktion utomlands 
(kilo/PO4-eq per kilo produkt) 

 
0,09 
0,16 

 
0,02 
0,17 

 
0,13 
0,02 

 
0,01 
0,01 

 
0,00 
0,00 

 
0,01 
0,01 

CO2-eq= koldioxidekvivalenter SO2-eq=svaveldioxidekvivalenter  PO4-eq=fosfatekvivalenter 

  

                                                           

5 Notera att här är det endast matavfall som redovisas. Förluster ingår inte i statistiken. Matsvinn är generellt en delmängd av 
matavfallet men redovisas inte separat.  



   
 

   
 

5 Resultat – förslag till en svensk 
överenskommelse 

Nedan presenteras förslaget till en svensk överenskommelse. Vad den föreslås innehålla, hur 
organisationen kan byggas upp samt hur den ska finansieras och vilken budget som behövs 
under första året.  

5.1 Innehåll i överenskommelsen 
Det finns tre delar i överenskommelsen; mål, datarapportering och forum. Nedan beskrivs de 
olika delarna var för sig.  

5.1.1 Mål  
Ett av huvudsyftena med en överenskommelse är att påskynda arbetet med att minska 
matsvinnet och förlusterna i hela livsmedelskedjan och att undvika effekten av att åtgärder i ett 
led istället orsakar svinn i en annan del av kedjan (den numer kallade vattenballongeffekten). För 
att åstadkomma detta är det nödvändigt med ett gemensamt mål.  

Agenda 2030s mål 12.3 fungerar som mål för samtliga delar i kedjan. Som tillägg till detta föreslås 
överenskommelsen anta det svenska föreslagna etappmålet som redovisas ovan.  

Varje organisation sätter, om de ser behov, egna mål och motiverar hur de förhåller sig till det 
övergripande målet. Organisationernas målsättningar kan revideras efterhand.  

Kansliet sammanställer årligen data för uppföljningen av överenskommelsens mål. 

5.1.2 Rapportering av data 
Datarapporteringen ska fylla fyra syften: 

1. Synliggöra matsvinn och förluster för att på så sätt kunna arbeta med åtgärder inom 
överenskommelsen. 

2. Utgöra underlag för uppföljningen av överenskommelsens mål.  
3. I aggregerad form fungera som benchmark.  
4. Användas som underlag för uppföljning av Sveriges nationella miljömål samt för 

rapportering till EU. För att detta ska vara möjligt behövs dock uppräkningar, se nedan.  

För överenskommelsen är punkt 1 viktigast. Att genom data på bransch och/ eller produkt-nivå 
kunna hitta förluster/matsvinn och följa dem över kedjan för att på så sätt kunna arbeta aktivt 
med åtgärder och också följa åtgärdernas effekter och därmed undvika ”vattenballongeffekten”. 

Rapporteringen av data sker till överenskommelsens kansli. Enskilda aktörers data rapporteras 
under sekretess och kommer aldrig att synliggöras.  



   
 

   
 

I IVA projektet ReCE togs ett ramverk fram för rapportering (IVA 2020). Huvuddelen i ramverket 
är definitionen beskriven ovan under kapitel 1.2. Överenskommelsen avser att använda sig av det 
ramverket som utgångspunkt för datainsamlingen. Data rapporteras in årligen via Excelark 
(Bilaga 2). Excelarken kommer utvecklas till att passa respektive bransch/delbransch. På sikt 
utvärderas om ett internetbaserat inrapporteringsverktyg ska användas. För offentliga måltider 
finns redan formulär utvecklade av Livsmedelsverket som kommer användas.  

Vad gäller punkt 4 så är ambitionen att relevanta underlagsdata för olika rapporteringar/ 
uppföljningar skickas vidare av kansliet till berörd myndighet (till exempel Naturvårdsverket 
eller Jordbruksverket) för vidare behandling för den svenska rapporteringen till EU samt 
uppföljning av det kommande nationella målet. Ingen aktör som rapporterar till 
överenskommelsen kommer att behöva rapportera till någon myndighet eftersom kansliet sköter 
det. Det är värt att poängtera att de data som rapporteras inte kan användas rakt av för 
rapporteringen (eftersom de inte kommer att täcka alla svenska aktörer). Uppräkning behövs till 
nationella totaler. För detta behövs uppräkningsmetoder utvecklas, vilket inte ingår i den 
frivilliga överenskommelsens arbete utan föreslås skötas av SMED på uppdrag av 
Naturvårdsverket.  

5.1.3 Forum - arbetsgrupper 
Ett forum ses av flertalet aktörer som nödvändigt för att hitta åtgärder som minskar matsvinnet 
och förlusterna i hela kedjan och undvika suboptimering, helt enkelt som ett bra sätt att skapa 
samverkan, vilket ju är en av de främsta vinsterna med en överenskommelse. Den 
bakomliggande tanken är att skapa en samarbetsmöjlighet och en möjlighet att utbyta kunskap 
över livsmedelskedjan samt även mellan bransch och myndigheter/ departement. Ett forum ger 
följande möjligheter:  

• Skala upp goda exempel och designa nya lösningar i samverkan. Forumet kan identifiera 
potentialen och vara språngbräda för vidare samarbeten för en delmängd av deltagarna. 

• Samla kunskap och information om finansieringsmöjligheter för projekt, även 
forskningsprojekt kan kanaliseras denna väg.  

• Genom samarbetet öka resurseffektiviteten, det vill säga identifiera till exempel 
restströmmar/ biprodukter som kan användas smartare. 

• Assistans för att hjälpa företag både med datainsamling och att driva minskningsprojekt.  

Det är fortsatt viktigt att fånga även de aktörer som inte har möjlighet att delta i ett forum på 
grund av bristande resurser. Här har branschorganisationer en roll att spela i att både föra in och 
sprida ut kunskap och insikter etcetera.  

Forumet organiseras i form av arbetsgrupper som arbetar med mer specifika frågor ur ett längre 
perspektiv. Arbete i grupperna tar fram guider och principer som kan användas i respektive 
sektorer. Projekten i arbetsgrupperna är tidsatta och fokuserar på specifika problem och 
lösningar. Arbetsgrupperna kommer till största del söka extern finansiering för projekt de ser 
behov av att starta om inte styrgruppen och medlemmarna beslutar om att delar ska finansieras 
från innevarande budget till exempel genom att fler medlemmar tillkommer/ avgifterna höjs.  

Möjliga arbetsgrupper är:  

• Datainsamling för de olika sektorerna  
o Datamätning inom olika sektorer  



   
 

   
 

o Uppdatering och instruktioner av rapporteringsramverket (IVAs) 
• Hantera befintligt förlust/svinn/avfall genom valorisation, (till exempel matdonationer, 

utveckling av produkter)  
• Specifika livsmedel som vi anser har hög potential att minska 

matavfallet/matsvinnet/matförlusterna kring (till exempel frukt, grönsaker och potatis) 
• Kommunikation t.ex. riktad mot allmänheten   
• Beteendeförändringar (till exempel datummärkning, förvaringsinformation på paket)  
• Från den nationella handlingsplanen ”Fler gör mer”: punkterna: 32. kyltemperatur, 35. 

optimering av logistikkedjorna och 36. effektiva flöden.  
• Mejeri  
• Kött  
• Färskvaror  
• Unfair trading practicies 

Ett tillägg till arbetsgrupperna kan vara spetsgrupper, en undergrupp som jobbar med korta 
projekt och rapporterar tillbaka sitt arbete till arbetsgruppen.  

5.1.4 Expert-pool 
För att kunna genomföra projekt som man ser behov av inom respektive arbetsgrupp så avser vi 
att starta en ”expert-pool” knuten till överenskommelsen. Tanken är att man genom den ska 
kunna hitta relevanta forskare och konsulter som kan bidra med kunskap och kraft att genomföra 
projekt.  Genom att knyta forskare/ konsulter som arbetar med frågorna till överenskommelsen 
kan vi på så sätt smidigt förmedla kontakterna mellan överenskommelsens parter och experterna.  

Vi vill knyta till oss forskare från bland annat SLU och RISE. Men även att ha ett samarbete med 
till exempel ”Sweden food arena” för att hjälpas åt att hitta finansiering och fördjupa kunskapen 
inom området.  

5.2 Organisation 
Överenskommelsen organiseras som ett kansli som utför det dagliga arbetet samt hantering av 
insamlade data och drift av hemsida med mera. Arbetet prioriteras och styrs av 
överenskommelsens styrgrupp. Ett komplement till styrgruppen är arbetsgrupperna (forumet) 
där specifika frågor hanteras ur ett längre perspektiv men även med möjlighet till kortare projekt 
och även mycket specifikt arbete genom spetsgruppernas arbete.  

5.2.1 Parterna, de som skriver på  
Det föreslås finnas två typer av deltagare i överenskommelsen:   

Part: Är företag/ organisationer som kan arbeta aktivt för att faktiskt minska matsvinnet i sin 
verksamhet. Det är både privata och offentliga aktörer (berörda myndigheter och departement). 
Som part betalar man in en avgift och har möjlighet att påverka till exempel inriktningen på 
arbetsgrupper. För avgifterna se nedan under ”finansiering”. Utöver avgiften förväntas också in-
kind tid läggas av aktörerna i relation till storleken på verksamheten. 



   
 

   
 

Parter åtar sig att delta genom att Sätta mål, Mäta, Rapportera och Agera kring sina 
matavfalls/matsvinns/matförlust-mängder.  

• Sätta mål; att på styrelsenivå fatta beslut att arbeta som en del av det frivilliga 
avtalet för att nå målen. 

• Mäta; åtar sig att mäta matförlust/matsvinn/matavfall enligt överenskommen 
mall. 

• Rapportera, årligen rapportera data och framsteg, sekretess gäller. 
• Agera; Att använda sig av mätning, forskningsresultat och insikter för att minska 

matförlusterna/matsvinnet/matavfallet   
Partneravtalet finns i Bilaga 3. Avtalet skrivs på för tre år.  
 
Supporter: Är företag, organisationer etc. som kan underlätta delar av arbetet med att minska 
matsvinn/förluster alternativt få matsvinn/förluster att nyttjas bättre. Det kan vara till exempel 
matbanker, mät-företag, avfallsföretag etc. Dessa företag/organisationer betalar inte någon avgift, 
utan bidrar till överenskommelsen på förfrågan (till exempel genom att bli inbjudna till 
arbetsgrupper och möten om behov finns). Som supporter har man inget mandat att besluta om 
arbetet inom överenskommelsen. Supportrar får löpande information från överenskommelsen.   

Supporteravtalet finns i Bilaga 4.  

5.2.2 Styrgrupp 
Styrgruppen leder arbetet med överenskommelsen och prioriterar arbetet för att nå målet. 
Styrgruppen består av två representanter från respektive del i livsmedelskedjan samt två 
representanter från myndigheterna. Totalt består styrgruppen av nio personer. Berörda 
departement erbjuds att sitta med som observatörer (det vill säga utan rösträtt) utöver 
myndighetsrepresentanterna. Ordföranden väntas vara ansiktet utåt och en förkämpe för frågan.  

Styrgruppen träffas 4 gånger per år. En arbetsordning tas fram under 2020.  

5.2.3 Kansli 
För att överenskommelsen ska fungera och syftena ska uppnås behövs också samordning i form 
av ett kansli. Kansliets arbetsuppgifter föreslås innehålla följande:  

Kommunikation 
• Hemsida 
• Kommunikation (PR, nyhetsbrev, årlig rapport, kontakter med media) 
• Sammankalla till en årsstämma  
• Ordna relevanta seminarier ca 2 per år. 
• Samordning med andra initiativ (SaMMa, Hållbar livsmedelskedja, Sweden Food arena, 

Hållbara restauranger etc.) 

Data-relaterat 
• Ansvar för datainsamlingen inkl. kontroll av inrapporterad data.  
• Hjälpa parter med mindre frågor kring data och datarapportering. 
• Uppföljning av överenskommelsens mål med hjälp av inrapporterade data.  



   
 

   
 

• Rapportering av rådata gällande avfall till Naturvårdsverket och eventuellt annan data 
till exempelvis Jordbruksverket eller andra statistikansvariga myndigheter. 

Administration 
• Administration av påskrivna avtal/ parter i överenskommelsen 
• Administration av styrgruppen (kallelser och andra praktiska åtgärder inför, under och 

efter styrgruppsmöten och arbetsgruppsmöten. Inklusive sekreterarroll under möten) 
• Uppdatering av dokument 
• Vara behjälpliga med frågor från parterna.  

Om beslut tas kring att vidareutveckla arbetsgruppernas arbete och/ eller möjlighet till stöd i 
förebyggande arbete kan ytterligare arbetsuppgifter tillkomma till kansliet.  

IVL kommer sköta kansliet.  

5.3 Finansiering  
För att få möjligheten att vara en part i överenskommelsen utgår en medlemsavgift för att täcka 
kostnader med arbetet för att driva överenskommelsen.  

Som deltagande part i överenskommelsen finns tre typer: 

• Företag: Betalar en medlemsavgift i förhållande till omsättning.  
• Branschorganisationer: betalar in en fast summa som beror av branschorganisationens 

storlek, två nivåer finns.  
• Kommuner/civilsamhälle: Betalar in en fast summa. 

 
Finansieringsmodellen utgår från att näringsliv och myndigheter betalar lika mycket till 
projektet. Endast deltagande parter har möjlighet att påverka i överenskommelsen. Avgifterna 
visas i Tabell 2. 

Organisation Årlig avgift 
Företag >25 MSEK oms 30 000 
Företag 12–25 MSEK oms 10 000 
Företag <12 MSEK oms 5 000 
Bransch org. större 50 000 
Bransch org. mindre 5 000 
Kommuner 25 000 

Tabell 2 Avgifter till överenskommelsen 

 

Vid fler tillkommande parter så kommer inte den enskilda partens avgift att minska, 
överskjutande budget kommer istället användas till att skapa fler projekt inom arbetsgrupperna.  



   
 

   
 

Vad gäller finansieringen från staten fick myndigheterna ett förlängt regeringsuppdrag kopplat 
till matsvinn. Det finns att läsa på regeringens hemsida6. Styrgruppen för regeringsuppdraget har 
beslutat att de ska använda delar av de medlen för att finansiera den statliga delen av 
överenskommelsen.  

5.3.1 Aktivitetsplan och finansiering 
Beskrivning av kansliets uppgifter och tillhörande kostnader för år 2020 finns nedan. Efter 
uppstartsåret kan kostnaderna revideras och förslag till budget för kommande år tas fram.  

Kostnaderna är beräknade utifrån två olika scenarier beroende på antal anslutna parter. I 
scenario ett är 15–30 parter anslutna och i scenario 2 30-60 parter anslutna.  

Det är värt att notera att vi per part har en ”administrativ kostnad” på cirka 5000 kr/ år (hantering 
av faktura, administration av partens avtal etc.).  

Projektbudgeten utgår ifrån det behov som referensgruppen har samt nödvändig administration 
för att upprätthålla överenskommelsen. Budgetens storlek utgår från hur mycket 
referensgruppen parter är beredda att betala, efter det matchas den budgeten med 50% från 
staten.  Om projektbudgeten inte skulle uppnås förbehåller sig IVL rätten att skala ner på arbetet 
för kansliet 

                                                           

6 https://www.regeringen.se/4b0b7f/contentassets/a6ae89b8a38d41d1900feb9038681bbb/uppdrag-till-livsmedelsverket-att-
genomfora-atgarder-under-20202025-inom-ramen-for-livsmedelsstrategin 

https://www.regeringen.se/4b0b7f/contentassets/a6ae89b8a38d41d1900feb9038681bbb/uppdrag-till-livsmedelsverket-att-genomfora-atgarder-under-20202025-inom-ramen-for-livsmedelsstrategin
https://www.regeringen.se/4b0b7f/contentassets/a6ae89b8a38d41d1900feb9038681bbb/uppdrag-till-livsmedelsverket-att-genomfora-atgarder-under-20202025-inom-ramen-for-livsmedelsstrategin


Arbetsuppgift Kostnad 2020 - 
15-30 parter (SEK)

Kostnad 2020 - 
30-60 parter (SEK)

Förväntas öka/minska i framtiden7 

Mål för överenskommelsen: 
Redovisning av data och uppföljning / år. 

30 000 45 000 I princip lika (förutsatt att 
sammanslagning sker automatiserat) 

Datainsamling: 
Kontroll av inrapporterade data, sammanställning och rapportering av 
rådata till NV/Jordbruksverket, svar på frågor etc.  

150 000 250 000 Öka (vid ökat antal inrapporterande 
parter) 

Datainsamling: 
Utveckling av Excelark etc. 

85 000 85 000 Försvinner, mindre uppdateringar 
förutsätts rymmas i det övergripande 
arbetet 

Kommunikation:  
Hemsida, Grafisk profil 

165 000 165 000 Grafisk profil och hemsida är en 
engångskostnad i starten. Följande år 
består kostnaden i att hålla hemsidan 
uppdaterad etc.  

Kostnaden då uppskattas till 50 000 

Kommunikation:  
PR, nyhetsbrev, årlig rapport, kontakter med media 

100 000 100 000 Oförändrat om inte innehållet i arbetet 
ändras 

Kommunikation: 
Ordna relevanta seminarier samt minst ett gemensamt möte för alla 
ingående parter per år 

140 000 140 000 Beror på antalet seminarier. I detta 
förslag är det 2 seminarier och ett 
årsmöte.  

7 Antaganden gjorda på att innehåll och antal parter är detsamma som i detta förslag  



Kommunikation:  
Samordning med andra initiativ etc. 

20 000 20 000 Oförändrat 

Administration: 
Påskrivna avtal etc., fakturering parter 

5 000 / partner 

150 000 

5 000/ partner 

300 000 

Oförändrat 

Administration: 
Styrgruppen + arbetsgrupper: kallelser och andra praktiska åtgärder inför, 
under och efter styrgruppsmöten och arbetsgruppsmöten. Inklusive 
sekreterarroll under möten. 

100 000 100 000 Oförändrat 

Administration: 
Intern samordning, hjälp till parterna etc. 

60 000 80 000 Beroende av antalet parter, men inte 
linjärt ökande. 

Sätta upp expertpoolen 70 000 70 000 Övergår till att vara administration av 
expertpoolen på sikt.  

Projekt inom arbetsgrupperna 50 000 50 000 Tillkommer ytterligare budget om det 
bedöms av parter som något som ska 
tillkomma. 

Upprättande av formell organisation etc. 80 000 80 000 Endast en kostnad under 2020 

TOTAL 1 200 000 1 465 000 
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5.4 Extern kommunikation 
I arbetet har följande externa kommunikations material tagits fram: 

• Kortbeskrivning av vad överenskommelsen innebär (Bilaga 5) 
• Hemsida https://www.ivl.se/projektwebbar/samarbete-for-minskat-matsvinn.html 
• Debattartikel i DN vid lanseringen 12 mars ”Matsvinnet ska halveras inom 10 år”. 

https://www.dn.se/debatt/matsvinnet-ska-halveras-inom-tio-ar/ 

Utöver detta har pressmeddelanden gjorts vid start och slut av projektet. Överenskommelsen har 
också presenterats på seminariet Resurseffektivitet ger hållbar lönsamhet i januari 2019 och på 
SaMMa-möten under 2019.  

  

https://www.ivl.se/projektwebbar/samarbete-for-minskat-matsvinn.html
https://www.dn.se/debatt/matsvinnet-ska-halveras-inom-tio-ar/
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6 Samarbete för minskat matsvinn 
(SaMs) 

Figur 2 Logga för överenskommelsen 

Den 12.3 2020 lanserades överenskommelsen ”Samarbete för minskat matsvinn”. 

Medverkande parter är: Arla, Comapss Group AB, Coor, Fazer, Linas matkasse, 
Livsmedelsindustrierna, LRF, Martin & Servera, Menigo, Norrmejerier, Orkla Foods Sverige, 
Potatisodlarna, Sodexo, Svenska köttföretagen och Visita. 

Supporterorganisationer är: Avfall Sverige, föreningen Matsvinnet, Konsumentföreningen 
Stockholm och Generation Waste. 

En styrgrupp har bildats där varje steg i livsmedelskedjan bör ha två representanter, plus att 
myndigheterna har två. I styrgruppen ingår följande personer:   

Organisation Namn 

Compass group Henrik Strinning Ordförande 

LRF Kjell Ivarsson 

Svenska Köttföretagen Theres Strand 

Norrmejerier Anna-Karin Karlsson 

Orkla Agneta Påander 

Menigo Fredric Andersson 

Coor Ann-Charlott Sjökvist 

Livsmedelsverket Ulla Nordström 

Jordbruksverket Ingrid Eiliertz 

Följande platser är vakanta: 1 för handeln 
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Arbetet fortskrider nu under 2020 med att ta fram arbetsplaner, förslag på arbetsgrupper etc. 

För partnerna i överenskommelsen har det skapats en SharePoint sida där aktuell information och 
kommunikation sker. Det finns även en extern hemsida för överenskommelsen www.ivl.se/sams. 

http://www.ivl.se/sams
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Antalet aktörer som på olika sätt arbetar med att minska matsvinn, antingen i sina egna 
verksamheter eller genom att stöttar andra, ökar – och det behövs för att vi ska kunna nå FNs 
miljömål om halverat matsvinn. En viktig del av detta arbete är att också sprida information om 
vad som görs och erfarenheterna av aktiviteterna, allt för att öka takten i arbetet och inspirera och 
stimulera fler till att göra mer.

För att sprida kunskap om matsvinnsaktiviteter lät Avfall Sverige göra en kartläggning av olika 
matsvinnsinitiativ för att ge en översiktlig bild av vem som gör vad. Kartläggningen genomfördes 
av Tova Andersson och Åsa Stenmarck vid IVL, Svenska Miljöinsitutet och presenterades på 
Avfall Sveriges årsmöte 2019. I denna rapport beskrivs kortfattat de aktiviteter som undersöktes. 
Utöver att vara en inspiration för de som vill arbeta med matsvinn kommer rapporten också att 
vara ett underlag i ett pågående arbete om en eventuell frivillig överenskommelse kring matsvinn 
som IVL ansvarar för. 

Kartläggningen har fokus på initiativ som är användbara för kommuner och kommunala 
verksamheter men kan också vara intressanta för alla aktörer som har snarlika verksamheter 
oavsett om de är kommunala eller inte.

Projektet har finansierats av Avfall Sveriges utvecklingssatsning.

Malmö augusti 2019

Maria Sigroth Tony Clark
Ordförande Avfall Sveriges VD Avfall Sverige
Utvecklingskommitté 

Förord



Sammanfattning

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat 
säljas eller ätas om den hanterats annorlunda. En 
kartläggning av olika initiativ kring matsvinnsföre-
byggande i Sverige har gjorts. Fokus för de initiativ 
som beskrivits har varit att de ska ha genomförts av 
offentliga aktörer med kommunala verksamheter 
eller privatpersoner som målgrupp för aktiviteterna. 
I vissa fall har andra initiativ lyfts då de kan vara av 
intresse för kommunala aktörer. Totalt har 47 mats-
vinnsaktiviteter undersökts. Initiativen har beskrivits 
kortfattat med syfte att få en mer heltäckande bild av 
vad som gjorts/görs kring matsvinn än en omfattande 
beskrivning av respektive initiativ. 

Initiativen pekar på att viktiga framgångsfaktorer är 
att mäta, motivera, engagera, förankra, anta och följa 
nya rutiner samt att fira framgångarna. Det är även 
dessa framgångsfaktorer som lyfts i Göteborgsmo-
dellen för mindre matsvinn som nu ska bli nationell 
modell. Vägningen av matavfallet är viktigt för att 
synliggöra vad som slängs men också för att kunna 
visa resultatet av arbetet med att minska matavfal-
let. Att förankra de förändringar som ska göras i 
ledningen är viktigt för att kunna göra nödvändiga 
förändringar. Ofta är målen i initiativen ambitiösa 
med reduceringar kring 50 % men man når också 
resultat i den nivån i flertalet initiativ till exempel då 
Göteborgsmodellen använts. Det här stämmer väl in 
med FNs miljömål 12.3. 

”Till 2030, halvera det globala matsvinnet per 
person i butik- och konsumentledet, och minska 
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även 
förlusterna efter skörd. (UNDP, 2019).”

Då fokuset på denna undersökning varit kommu-
nala aktörer är en stor del av initiativen kopplade till 
storkök. För sjukhus och äldreboenden lyfts, förutom 
framgångsfaktorerna ovan, vikten av att skapa en 
trevlig atmosfär vid måltiden, såsom att servera mat 
i karotter, möjligheten att själv välja mat samt att 
anpassa näringsinnehållet efter hur mycket individen 
äter. Anledningar till matsvinn är t.ex. att man bestäl-
ler eller lägger upp lite extra mat, dålig koll på lager, 
bristande uppföljningar och misstolkning av regler. 
För skolor och storkök kan en utformad nationell mo-
dell användas som ett verktyg med åtgärder, checklis-
tor och goda exempel för att minska matsvinnet i hela 
kedjan från menyplanering till resthantering.  Åtgär-
derna täcker menyplanering, portionsberäkning, rap-
portering av frånvaro och närvaro, inköp, förvaring, 
tillagning, resthantering och uppföljning. 

En viktig analys efter genomgång av initiativen är att 
trots att den största delen av matsvinnet uppstår i 
hushållen (SMED, 2018) är det inte så många initiativ 
som fokuserar på hur detta ska minska. Hushållen är 
en målgrupp som behöver ett större fokus i framtida 
aktiviteter. 

Samverkan är viktigt då matsvinnet uppstår i hela 
kedjan och viktiga synergieffekter kan hittas om en 
utökad samverkan sker. Denna rapport kommer 
utgöra underlag i det vidare arbetet med kartläggning 
av matsvinnsaktiviteter i Sverige för projektet Frivil-
lig överenskommelse i livsmedelskedjan.



Summary

Food waste is food that is thrown away but that could 
have been sold or consumed if treated differently. 
A survey of different food waste reducing initiatives 
in Sweden has been done with focus on municipal 
activities. A total of 47 initiatives have been explored. 
The initiatives are described briefly, the purpose have 
been to get a more comprehensive picture of what 
kind of initiatives that are taken place rather than a 
deep description of each initiative. 

The initiatives point to important success factors 
being: Measure, Motivate, Commitment, Anchor, 
Adopt and follow new routines and to Celebrate the 
successes. These are also the success factors that the 
Gothenburg model for reduced food waste, soon a 
national model, promote. The weighing of food waste 
is important. 

The actual weighing of the food waste is important 
to make the food waste visible and tangible. It is also 
important to be able to follow-up the work with food 
waste reduction. To anchor the changes that need to 
be done within management it is important to have 
the mandate to implement important changes. Most 
often the targets are ambitious in the initiatives with 
reduction up to 50 % but they do often reach them as 
well as in the example of the Gothenburg model. It 
does also align well with SDG 12.3

”By 2030, halve per capita global food waste 
at the retail and consumer levels and reduce 
food losses along production and supply chains, 
including post-harvest losses” (UNDP, 2019)

Since the focus of this investigation has been 
municipal actors, a large part of the initiatives 
is connected to public large-scale catering 
establishment. For hospital and retirement home in 
addition to the success factors above, the emphasis 
is on creating a pleasant atmosphere at the meal, 
which can be achieved through serving food in deep 
dish, the possibility for the patient to choose the food 
and to adapt the nutritional contents depending on 
how much the patient eats. The reason behind the 
occurrence of food waste is that too much food is 
plated, failing stock management, failing to do follow-
ups and misinterpretation of the rules. For schools 
and large-scale catering establishment a ready to use 
national model can be utilized. The model contains 
tools with actions, checklist and good examples on 
how to reduce food waste from menu planning to 
leftovers. The activities include; menu planning, 
portion calculations, reporting on absence and 
presence, purchase, storage, cooking, what to do with 
leftovers and follow-up.

An important analysis after a review of the initiatives 
is that even though most of the food waste arise 
in households (SMED, 2018) there aren’t many 
initiatives that focus on how this waste will be 
reduced. The households are a target group that 
needs a larger focus in future activities. 

Collaboration along the food chain is important 
since food waste arise along the entire chain and 
important synergy effects can be found when 
extended collaboration takes place. This report will be 
developed further in the ongoing work for a Swedish 
voluntary agreement in the food chain.
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Projektet har kartlagt olika initiativ kring mat-
svinnsförebyggande i Sverige. Fokus på de initiativ 
som beskrivs har varit att de ska ha genomförts av 
offentliga aktörer där målgruppen för aktiviteterna 
har varit antigen kommunala verksamheter eller 
privatpersoner. I vissa fall har andra initiativ har 
lyfts då de kan vara av intresse för kommunala 
aktörer. 

Denna rapport kommer utgöra underlag i det 
vidare arbetet med kartläggning av matsvinnsakti-
viteter i Sverige för projektet Frivillig överenskom-
melse i livsmedelskedjan.

Totalt har 47 matsvinnsaktiviteter undersökts. 
Initiativen har beskrivits kortfattat med syfte att få 
en mer täckande bild av vad som gjorts/görs kring 
matsvinn än en omfattande beskrivning av respek-
tive initiativ. 

Initiativen har beskrivits med följande ramar: 
• Hur kan initiativen hjälpa kommuner i sitt 

arbete med att förebygga avfall
• Organisation
• Namn
• Kort beskrivning
• Kontaktuppgifter
• År (genomförd under)
• Engagerade parter
• Mål
• Resultat
• ev. framgångsfaktorer
• ev. utmaningar
• ev. länkar
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Kartläggning 
av initiativ 
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Det finns ett stort antal initiativ i Sverige med syfte 
att minska matavfall och matsvinn. Denna rapport 
ska inte betraktas som heltäckande utan fokus har 
varit på initiativ som utförts inom eller kring den 
kommunala sektorn eller som den kommunala 
sektorn kan inspireras av.  

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat 
säljas eller ätas om den hanterats annorlunda. Det 
norska ordet ”Nyttbart matavfall” är en bra positiv 
beskrivning att detta avfall istället hade kunnat 
användas. 

Initiativen som undersökts finns i Tabell 1. Initia-
tiven finns även listade i Bilaga 1 där de beskrivs 
något mer utförligt. För källor för de olika initiati-
ven hänvisas till Bilaga 1. 

Tabell 1. Undersökta matsvinnsinitiativ

Namn
Hur kan initiativen hjälpa kommuner i sitt 
arbete med att förebygga avfall Organisation

Kassation Sundsvall 
Landstinget Västernorrlands 
miljöeffektiviseringsprojekt 
kring matavfall

En arbetsmodell för att reducera matspill i olika 
organisationer, gjord för sjukhus men bör vara 
applicerbar på t.ex. äldreboende. Innehåller 
strukturella och designrelaterade faktorer som 
behöver vara på plats

Landstinget Västernorrland

Göteborgsmodellen för 
mindre matsvinn

Ett färdigt verktyg som kan användas av storkök för 
att minska matsvinnet. Kommer att utvecklas till en 
nationell modell

Göteborgs Stad

Maten är värdefull Inspiration kring hur matavfall kan minska i storkök IKEA
Svinnsmart Inspiration kring andra flöden för mat som skulle 

blivit matavfall
Willys

Sweden Food Arena Samverkan kring forskning och innovation i 
livsmedelskedjan

Sweden Food Arena

MealMan En app med maträttsval för skolelever Front End Strategy AB
Det smarta köket En inspirerande kokbok till hushållen Stockholms stad
Karma Kan användas av hushåll för att rädda mat Karma
Frivillig överenskommelse Delta som en del i livsmedelskedjan. Alternativt 

inspireras av det innehåll som tas fram
IVL Svenska Miljöinstitutet 

- Möjliggöra beställning av måltidens olika 
komponenter separat

Tiohundra AB, vårdbolag

Mata inte sopmonstret Identifierade nyckelfaktorer för att få mindre 
matsvinn i skolor

Fazer

Matakuten Inspirera att skänka överskott till behövande Matakuten
Matmissionen Inspirera att skänka överskott till behövande Stockholms Stadsmission
- Väg matsvinnet och engagera eleverna Halmstads kommun
Rädda maten Skåne Ansluta sig för att samverka och dela kunskap med 

andra aktörer
Länsstyrelsen Skåne, Hållbar 
Utveckling Skåne och 
Sparbanken Syd

Minimeringsmästarna Koncept för hushållen att utmanas minska sitt avfall Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Räkna till 10 Beteende kampanj om att stanna upp och tänka 
innan du köper/slänger något

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Klimatsmart mat Minska matsvinn från kommunens kök Malmö
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Namn
Hur kan initiativen hjälpa kommuner i sitt 
arbete med att förebygga avfall Organisation

Försvinn svinn Användning av vågar och informationskampanj i 
skolor för att minska matsvinn

Sollentuna kommun

Det avfallssnåla äldreboendet, 
Sekelbo

Ett färdigt verktyg som kan användas av storkök för 
att minska avfallet på äldreboende

Göteborgs Stad

Klimatsmart mat Att minska matavfallet i skolor Karlstad kommun
Mindre matsvinn Här finns samlad information om hur matsvinn kan 

minskas i offentliga kök
Hushållningssällskapet

Översta steget kommuner Dels konkreta åtgärder som användes för att minska 
svinnet men även beskrivning av hur det är att 
arbeta efter Avfall Sveriges metod för att förebygga 
avfall.

Hållbar Utveckling Skåne 
(HUT)

ReCe (resurseffektiv cirkulär 
ekonomi)

Pågående projektet för att utveckla en frivillig 
mätstandard för att mäta matavfall. Den kan 
användas av kommunens verksamheter 

IVA (m fl)

- Exempel på nudging genom mindre tallrikar och 
information kan reducera matavfallsmängderna

Nordic Choice

Handbok för förebyggande av 
avfall 

En metod/arbetssätt att förebygga avfall i en 
kommunal verksamhet

Avfall Sverige

Nationell metod för att mäta 
och följa upp matsvinnet i 
storkök

En nationell mätmetod för matsvinnsmätningar Livsmedelsverket

Säker mat inom vård, skola 
och omsorg

Ny branschriktlinje för säkra offentliga måltider 
med uppmjukning kring hur rester får hanteras

SKL

MATtanken Nätverk inspireras av andra, här finns bland annat 
information om matsvinn

Landsbygdsnätverket

Matsvinn i storkök, en analys 
av riskfaktorer och föreslagna 
åtgärder

Se vilka riskfaktorer och åtgärder som påverkar 
matsvinn som t.ex. begränsa antalet serverade 
lunchalternativ, konvertera mottagningskök 
till tillagningskök samt lägga in ett flexibelt 
alternativ i menyn och informerar elever om 
matsvinnsmätningar

SLU

Fler gör mer Nationell handlingsplan för minskat matsvinn som 
innehåller åtgärder som t.ex. kommuner kan göra 
för att nå Agenda 2030 målet om minskat matsvinn

Livsmedelsverket, 
Naturvårdsverket och 
Jordbruksverket

Svinniska Nyord som syftar till att minska matsvinnet Livsmedelsverket
Minskat matsvinn och mer 
ekologisk mat

Förslag för att minska svinn på sjukhus Västra Götalandsregionen 
(VGR)

SmartMat HBg Inspiration kring hur matavfall kan halveras i 
skolkök och hur andelen klimatsmart mat kan öka

Helsingborgs stad

Kök som räddar käk Koncept för hur restauranger kan minska sitt 
matavfall och öka sin återvinning

NSR AB

ResQ Club Kan användas av restauranger och medborgare för 
att rädda mat 

ResQ Club

Nordiskt matsvinnsprojekt Rapporter kring datummärkning och matdonationer Livsmedelsverket/Nordiska 
ministerrådet

Livsmedelsdonationer Ta fram en guidande vägledning gällande 
möjligheterna till livsmedelsdonationer som ett led i 
”Fler gör mer” och det nya Avfallsdirektivet

Livsmedelsverket

International day of awareness 
of food loss and waste

Internationell dag för matsvinn FN
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Namn
Hur kan initiativen hjälpa kommuner i sitt 
arbete med att förebygga avfall Organisation

Råd för offentliga måltider: 
Förskola, Skola, Äldreomsorg, 
Sjukhus

Vägledning till måltider inom skola, vård, omsorg Livsmedelsverket

Webbinarier matsvinn i 
storhushåll 

Underlätta att ta del av kunskap Livsmedelsverket, 
Jordbruksverket/
MATtanken

Food loop system Inspireras att arbeta med behovsägarna för att hitta 
innovativa lösningar från matsvinn

Malmö stad och SYSAV 
Utveckling

Rude Food Inspiration kring hur man kan rädda mat Rude Food
Resterkocken Tävling för skolbarn som inspireras att minska 

matsvinn
Sysav, NSR och LSR med 
ägarkommuner

Restaurang Spill Restaurang som serverar lunch tillagad på främst 
matsvinn

Restaurang Spill

Genomgång av internationell 
forskning

”Ät mig” låda i kylskåpet för mat med kortare 
hållbarhet

KTH

Koncernmål ICA Informationskampanj till allmänheten ICA gruppen

Gemensamma framgångsfaktorer för många pro-
jekt är att mäta, motivera, engagera, förankra, anta 
och följa nya rutiner samt att fira framgångarna. I 
flertalet initiativ nämns att vägningen av matavfal-
let är viktigt för att synliggöra vad som slängs men 
också för att kunna visa resultatet av arbetet med 
att minska matsvinn. Ofta visade sig behovet av 
mätningar vara större än man först trott. Det är 
även viktigt att förankra de förändringar som ska 
göras i ledningen. Ett exempel är när man hittar åt-
gärder att minska matsvinnet då behövs mandat för 
att göra förändringar eller införa nya rutiner. Där 
är Halmstad ett exempel med sitt inriktningsbeslut 
att kommunens restauranger ska ha ett tillagnings-
kök då mottagningskök ger mer matsvinn. 

Ofta är målen i initiativen ambitiösa med redu-
ceringar kring 50 % men man når också resultat 
i den nivån i flertalet initiativ till exempel med 
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn. Det här 
stämmer väl in med FNs miljömål 12.3. 

”Till 2030, halvera det globala matsvinnet per 
person i butik- och konsumentledet, och minska 
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även 
förlusterna efter skörd. (UNDP, 2019).”

Verktyg som kan användas i arbetet mot matsvinn 
är Avfall Sveriges Handbok för förebyggande av 
avfall. Metoden beskrivs i sex steg. 1: utgå ifrån 
befintliga mål o statistik, 2: välj en produkt som 
används, 3: rita ett flödesschema för produkten, 4: 
ta reda på varför produkten ger upphov till avfall o 
hitta förebyggandeåtgärder, 5: skriv handlingsplan, 
6: skapa förutsättningar för framgång. Metoden 
har bland annat använts av projektet Översta 
steget kommunerna, vilket är ett av initiativen 
som beskrivs i Bilaga 1. Ett annat initiativ som kan 
reducera matsvinn är SKLs nya riktlinjer kring 
mathanteringen vid tillredning och servering som 
möjliggör att mat kan användas vid nästa servering 
om den hanteras korrekt. 

Trots att den största delen (75 %) av matsvinnet 
uppstår i hushållen (SMED, 2018) är det dock inte 
så många initiativ som fokuserar på hur detta ska 
minska. Hushållen är en målgrupp som behöver 
ett större fokus. Ett alternativ kan vara att använda 
nudging för att visa hur man kan göra för att uppnå 
ett önskat beteende, minskat matavfall. Nordic 
Choice använde sig av nudging med mindre storlek 
på tallrikar och informationsskyltar vid buffén med 
matavfallsminskningar som resultat.
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Samverkan är viktig då matsvinnet uppstår i hela 
kedjan och viktiga synergieffekter kan hittas vid 
samverkan. Detta sker i olika samverkansforum 
såsom Sweden food arena, Rädda maten Skåne, 
SaMMa och MATtanken. 

Initiativen från Tabell 1 sammanfattas nedan 
uppdelade upp på målgrupperna; sjukhus, skolor, 
hushåll etc. 

Sjukhus och äldreboende
Det finns ett antal initiativ kring matsvinn på 
sjukhus och äldreboende som har tagit fram olika 
arbetsmodeller för att minska matsvinnet. Att moti-
vera, engagera, förankra, anta och följa nya rutiner 
samt att fira framgångarna är viktiga framgångs-
faktorer för att lyckas med att minska matsvinnet. 
Andra framgångsfaktorer är ständig förbättring av 
menyerna med anpassningar av portionsstorlekar 
och näringsinnehåll samt kontinuerligt arbete med 
minskning av produktionssvinn i köket.

Vikten av att mäta matavfallet för att synliggöra 
nyttan av arbetet med att minska matavfallet lyfts. 
Även utbildning och information för vårdpersona-
len är viktigt. Arbetet behöver pågå kontinuerligt 
då personalomsättningen inom vården är stor. 

Att se till måltidssituationen och att skapa en 
trevlig atmosfär och servera mat i karotter istället 
för kantiner har en positiv effekt. I Norrtälje var en 
framgångsfaktor möjligheten att beställa måltidens 
olika komponenter separat. I VGR är en stor del 
av matsvinnet från sjukhus orörd mat, var sjunde 
matbricka kommer tillbaka orörd där betonar man 
vikten av att patienten själv kan välja mat, då mat 
man själv valt är man mer benägen att äta.

En utmaning som många initiativ listar är rädslan 
att maten ska ta slut när man vässar sina beställ-
ningar, men det har inte hänt. Det finns alltid 
andra avdelningar eller frysta matlådor att ta till 

om så skulle ske. Anledningar till att matsvinnet 
uppstår kan vara att man beställer eller lägger upp 
lite extra mat, dålig koll på lager, rutiner saknas, 
misstolkning av regler, bristande uppföljning samt 
ett behov av kunskap.  

Skolor och storkök
Många kommuner har arbetat med minskat mat-
svinn från skolkök och storkök. Flera av kommu-
nerna har haft ambitiösa mål med sitt arbete med 
50 % reduceringar och flertalet har även lyckats 
med detta mål, andra har minskat matavfallet med 
mer än 50 % och andra med mindre. 

De kommuner som har listats i denna genomgång 
är Göteborg, Linköping, Halmstad, Sala, Sollen-
tuna, Karlstad, Helsingborg och Malmö. 

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn är ett 
färdigt verktyg som kan användas av storkök för att 
minska matsvinnet. Modellen innebär ett verktyg 
med åtgärder, checklistor och goda exempel för 
att minska matsvinnet i hela kedjan från meny-
planering till resthantering.  Åtgärderna täcker 
menyplanering, portionsberäkning, rapportering av 
frånvaro och närvaro, inköp, förvaring, tillagning, 
resthantering och uppföljning. Livsmedelsverket 
ska nu vidareutveckla metoden till en nationell 
modell och kompletterar den med avsnitt om tall-
riksvinn, konsumtionsmätning och den nationella 
metoden för mätning av matsvinn. 

Mindre Matsvinn var ett nationellt projekt i 
Hushållningssällskapets regi som verkade för att 
minimera matsvinn i offentliga kök samt hur det 
oundvikliga livsmedelsavfallet hanteras på bästa 
sätt. Syftet var att öka kompetensen och inspirera 
till åtgärder samt sprida erfarenheter från goda 
exempel. Då projektet inte längre drivs finns de 
dokument som samlades in idag tillgängliga på 
Hushållningssällskapets hemsida. 
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För att minska matsvinnet behövs både kunskap, 
engagemang och motivation. Identifierade nyckel-
faktorer för minskning av svinn på skolor är:
• Involvera alla på skolan det vill säga engagera

eleverna, lärarna och kökspersonalen och infor-
mera om matsvinnsmätningarna. I Sollentunas
arbete Försvinn svinn användes talande vågar i
skolmatsalar som återkopplade med animatio-
ner till barnen med positiv eller negativ feed-
back beroende på hur mycket som slängs,

• Sätt upp en tidsgräns för hur länge eleverna
måste sitta kvar vid bordet (15-20 min är ett
bra riktmärke),

• Låt en vuxen servera de yngre eleverna,
• Minska sopkärlet,
• Påminn eleverna om att de får ta om,
• Visa tallriksmodellen,
• Prata om mat och miljö i klassrummen och
• Inför matråd på skolan.

Flera av initiativen hänvisade till att svinn i mot-
tagningskök är större än i tillagningskök, då det 
är svårare att planera måltiderna. Detta visade 
även en studie som speciellt tittade på olika risk-
faktorer (SLU, 2016). Studien kring riskfaktorer 
för matsvinn visade att begränsa antalet serverade 
lunchalternativ, konvertera mottagningskök till 
tillagningskök samt lägga in ett flexibelt alternativ 
i menyn och informerar elever om matsvinnsmät-
ningar är effektiva åtgärder för att minska mat-
svinnet. Halmstad kommun har tagit ett inrikt-
ningsbeslut att kommunens restauranger ska ha 
tillagningskök. Livsmedelsverket har även råd för 
offentliga måltider där det finns avsnitt om mat-
svinn. De anordnar även, i samarbete med Jord-
bruksverket och MATtanken, två webinarium med 
tema matsvinn. 

Hushåll
För att påverka hushållen att minska matsvinnet 
finns en del initiativ. Livsmedelsverket nya kam-
panj Svinninska är en ordlek med nyord för att 
uppmärksamma olika aktiviteter man kan göra för 
att minska sitt avfall. En annan informationskam-
panj är Räkna till 10.  Det är en satsning för att på-
verka medborgarna att tänka efter innan köp/släng 
situation. Bakom kampanjen står Ale, Alingsås, 
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 
Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 
och Öckerö kommun med en gemensam regional 
avfallsplan vars syfte dels är att minska avfallet.

Stockholms stad har tagit fram en kokbok ”Det 
smarta köket” som är nedladdningsbar. I boken 
finns det bland annat information om matsvinn och 
resträtter. 

Karma och ResQClub är appar för att rädda osåld 
mat från att slängas. Restauranger, kaféer, mataffä-
rer och bagerier är ansluta. Apparna länkar företa-
gen med kunder som köper mat som skulle slängts 
till ett lägre pris. 

I tävlingen Minimeringsmästarna utmanas privat-
personer att minimera bland annat sitt matavfall 
under ett år. I den första omgången lyckades de 
deltagande hushållen halvera sina avfallsmängder 
med 50 %.

En annan tävling är för skolbarn i södra och nord-
västra Skåne. I Resterkocken uppmuntras skolbarn 
att tävla med sina bästa restrecept, det finns även 
material för att undervisa i klassrummen. 
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Näringsliv
Fokus i detta projekt har varit på initiativ genom-
förda av offentliga aktörer, därav ska denna del en-
bart betraktas som en beskrivning av olika initiativ 
inom näringslivet som kan tjäna som inspiration 
till kommuner/offentliga verksamheter. 

Hotellkedjan Nordic Choice har undersökt konse-
kvenserna av olika nudging åtgärder. Där mindre 
tallrikar minskade matavfallet i buffén med 19,5 % 
och informationsskyltar vid buffén minskade mat-
avfallet med 20,5 %. Studien visade dock inte om 
effekten skulle vara bestående över en längre tid.

NSR i Helsingborg arbetar i projektet Kök som räd-
dar käk med ett koncept som genom att testa-gör-
lär utvecklar metoder för att stötta restauranger i 
deras arbete att minska matsvinnet och öka källsor-
teringen och samtidigt få bättre lönsamhet, stoltare 
medarbetare och nöjdare gäster. NSR erbjuder 
rådgivning och stöd, utbildning, lån av vågar och 
källsorteringsutrustning, nätverkande, PR-möjlig-
heter, m.m. Malmö stad och SYSAV utveckling har 
projektet Food Loop system där de arbetar med 
branschen för att hitta innovativa lösningar kring 
minskat matsvinn. 

Matkedjan Willys har i sitt arbete Svinn smart olika 
initiativ för att minska matsvinnet i sina butiker. 
Utförsäljning av varor med kort datum och dag-
färskt bröd på kvällen. Man har också samarbeten 
med lokala hjälporganisation till exempel soppkök 
och matkassar. Bra rutiner och utbildning i order-
system för att beställa rätt mängd varor. Försäljning 
av frukt och grönt med skönhetsfläckar. Samarbete 
med juicetillverkaren Rescued för bortrensad frukt. 
Tillverkning och försäljning av bröd och öl från 
bröd som skulle ha slängts. De har även gjort en 
undersökning av vilka matvaror som slängs mest 
hos hushållen och de erbjuder restrecept för dessa 
matvaror. ICA- gruppen har antagit ett koncernmål 
att halveras sitt matsvinn från lager och butik till 
2025 och har olika aktiviteter för att nå målet. 

IKEA har som mål att minska sitt matavfall med 
50 % före den sista augusti 2020. De har i en första 
fas fokuserat på matavfallet som förekommer i va-
ruhusens dagliga verksamhet men kommer även att 
jobba med matsvinnet på gästernas tallrikar. IKEA 
jobbar med ett vågsystem med direkt återkoppling 
och har även återkommande möten för att löpande 
rätta till de fel som hittas. 

Andra exempel på företag som arbetar med mat
svinn är cateringfirman Rude Food och Restaurang 
Spill som använder mat som annars skulle slängts 
för att laga sina rätter. 

Samverkan 
Flertalet initiativ består av samverkansformer för 
att främja nätverkande och kunskapsspridning. 
Sweden food arena är en Nationell samverkans-
arena för livsmedelsbranschen. Där sker samver-
kan kring forskning och innovation för en innova-
tiv, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. 
MATtanken är ett annat projekt som genom nätver-
kande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte 
vill bidra till hållbara offentliga måltider. Här finns 
inspirerande exempel och webinarium om mats-
vinn. Rädda maten Skåne ett annat projekt som 
bland annat arbetar med att samla och förmedla 
goda exempel på matsvinnsarbete, folkbildning, 
möjligheter att upphandla mat med kort datum 
m.m.  SaMMa har inte listats bland initiativen men
är en nationell samverkansgrupp för minskat mat-
avfall. Syftet med SaMMA är att vara en kontaktyta
för samverkan och informationsutbyte som verkar
för minskat matsvinn.

Två projekt avser standarder för mätning av mat-
avfall. Livsmedelverket har tagit fram en natio-
nell mätmetod för matsvinnsmätningar för att få 
jämföra matsvinnsdata i storkök. IVA arbetar i 
projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 
(ReCe) med att utveckla en frivillig mätstandard för 
matavfall och matsvinn för hela livsmedelskedjan. 
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SKL har tagit fram en ny branschriktlinje för säkra 
offentliga måltider med uppmjukning kring hur 
rester får hanteras. De nya riktlinjerna lyfter: 
• Förebygg matrester genom att fylla på efter

hand,
• Använd mindre kärl mot slutet av serveringen,
• Mat som stått på servering mindre än två tim-

mar och med ”hostskydd/skärm” och aktiv
kylning/varmhållning kan sparas,

• Mat på en avdelning som skyddats med lock
och stått på servering mindre än en timme kan
sparas. Den skall förvaras kyld och övertäckt.
Den värms upp till kokning vid nästa servering
i syfte att oskadliggöra eventuella virus,

• Mat som sparats från salladsbuffén används i
varma rätter som kokas/steks/bakas strax före
nästa servering.

Fler gör mer är handlingsplanen för minskat mat-
svinn i Sverige, det är en del i regeringsuppdraget 
om minskat matsvinn. Fyra avgörande punkter är: 
• Ett nationellt mål och utveckling av uppfölj-

ningsmetoder,
• Ett aktivt samarbete mellan branschaktörer i

livsmedelskedjan,
• Ett förändrat konsumentbeteende,
• Utredning, forskning och innovation.

Frivillig överenskommelse är ett nystartat projekt 
där ett förslag till en frivillig överenskommelse i 
livsmedelsbranschen ska tas fram med syfte att 
minska matavfall och matsvinn i hela livsmedels-
kedjan. I projektet har ett antal aktörer från olika 
delar av livsmedelskedjan gått samman för att 
skapa en gemensam överenskommelse och mål för 
att minska matsvinnet och få bättre matavfallsdata.

Välgörenhet
En del av de undersökta initiativen var av välgö-
renhetskaraktär. De handlade om att ge mat som 
riskerade att slängas till välgörenhet istället. Några 
exempel är Matakuten i Gävle vars motto är ”Mot 
hunger för hållbarhet”, och Matmissionen i Stock-
holm som är en social matbutik där donationer 
från livsmedelsbranschen säljs för lägre priser till 
medlemmar samtidigt som arbetsträningen sker. 
I Europa är matbanker i stil med dessa initiativ 
mycket mer vanligt förekommande än i Sverige. 

Nordiska ministerrådet och Livsmedelsverket har 
tagit fram en rapport kring matdonationer (Nord-
iska Ministerrådet, 2016) och livsmedelsverket 
kommer under 2019 ta fram en nationell guide som 
kan underlätta arbetet i framtiden.  
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Källor
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Undersökta initiativ som återfinns i Bilaga 1

(Nordiska Ministerrådet, 2016) http://norden.
diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A90
2211&dswid=-3311 hämtad 2019-06-12

(SLU 2016), https://pub.epsilon.slu.se/13648/7/
eriksson_m_et_al_160910.pdf

(SMED, 2018), https://www.
naturvardsverket.se/Documents/
publikationer6400/978-91-620-8811-8.
pdf?pid=22466 ISBN: 9789162088118

UNDP, 2019, https://www.globalamalen.se/om-
globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-
produktion/ hämtad: 2019-05-03
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Fyll i antigen mängder för 
2019 eller omsättning för 2019 Destination (%)

Uppkomst ton omsättning(miljoner) omräkningsfaktor Resultat (ton)

Redistribution till 
matbanker eller 
liknande Djurfoder

Biobaserade
material/biokemis
ka processer Rötning & Fermentering Kompostering Förbränning

Dumpning/u
tkast Jordförbättring Avlopp Annat

Matavfall* (ton) 100 Företagsinfo
Namn

Oundviklig matavfall (ton) Bransch 
Onödigt matavfall/Matsvinn 
(ton) Organisationsnummer

Omsättning (miljoner)
1. Bröd Kontaktperson vid frågor
2. Färdigmat snabbmat Mailadress
3. Frukt och grönt Tfn
4. Mejeri (exkl. ost)
5. Ost
6. Chark
7. Kött
8. Fisk
9. Specerier
10. Barnmat
11. Drycker(exkl alkohol)
12. Djupfryst
13. Snacks
14. Konfektyr
15. Kylt vegetariskt
16. Öl/vin/sprit

* Livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn beroende på vilka möjligheter som finns

Här specifika produker per bransch. 
Svinn/oundvikligt

Bilaga 2



Data planeras att rapporteras för livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn 
beroende på möjlighet i respektive organisation.
I startskedet kommer möjligheteten variera inom respektive bransch och 
organisation. 
I arbetsgrupper kommer denna modell att utvecklas för respektive branschs 
möjligheter

UPPKOMST

Matavfall: all mat och alla de oätliga delar som kan vara en del av ett livsmedel, 
eller som är förknippat med tillverkningen at ett livsmedel, men som lämnar 
livsmedelskedjan utan att ätas eller drickas upp av människor. 

Oundviklig matavfall vilket utgöre av ”oätliga delar” dvs sådant som inte rimligt kan 
förväntas ätas eller drickas av männikskor. Det kan till excempel vara skal, ben, 
brosk, hud, kaffesump eller vissa sorters inälvor.

Onödigt matavfall eller Matsvinn. Det utgörs av mat som hade kunat förtäras av 
människor, men som av olika skäl lämnat livsmedelkedjan för att gå till annat.

svinn
Om en ”oätlig del” av ett livsmedel fortfarande sitter ihop  med den ”ätliga” delen av 
livsmedlet när detta slängs, bör allt mätas som matsvinn. 

matavfall
Om en ”oätlig del” är separerad  från de ätliga delarna av livsmedlet när den slängs, bör 
den inte räknas som matsvinn, utan som matavfall. 

Livsmedel avses allt material som lämnar primärproduktionen för att gå till 
produktion av ”mat”. Termen livsmedel inkluderar även de ”oätliga delar” som kan 
följa med som ska bli mat och dryck.
Med termen ”Mat” avses alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är 
bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att, eller rimligen 
kan förväntas att ätas av människor
”oätliga delar” aves allt material som kan höra ihop med maten, alltså de ätliga 
delarna av ett livsmedel, men som inte anses vara ätbara för människor. Det kan till 
exempel vara ben, brosk, hud, fjädrar, skal, kroppsvätskor, inälvor eller annat som 
blir över när livsmedlen skördas, slaktas, fångas, processas, tillverkas, hanteras, äts 
eller dricks.

Mätning sker i ton , uppföljning för ett år 1jan-31 dec. 
För varje aktörsled som inte kan leverera data på årsbasis ska det tas fram en 
standard för att räkna om, eller anpassa denna avvikande data så att den blir 
kompatibel med de andra aktörerna för att kunna följa upp 
överenskommelsens mål. 
Hur det ska gå till bestäms i arbetsgrupper/styrgrupp.

Gränsen för Livmedelskedjan syns i bilden nedan. På sikt är det även 
intressant att fånga Primärproduktion och Skörd.
Det är även intressant att lägga till miljöpåverkan på sikt, förslagsvis kan då 
FLW value calulator då användas som bas med ev. anpassningar.

DESTINATION
För att utnyttja matavfallet som uppstår bäst utgår vi från matavfall/dryck hiearkin. 
Det är även därför vi frågar om vart matavfallet tar vägen. 

Redistrubition- Mat som räddas från att slängas genom redistribution till ex. 
matbanker

Foder – Här avses bara foder som framställts av matavfall eller matsvinn,
Alltså av biologiskt material som ursprungligen varit ämnat att bli livsmedel.
Foder som framställts av grödor eller animalier som aldrig avsetts att bli
Livsmedel räknas inte in här (se flöde 2 figur 2). 

Biobaserade material/biokemiska processer - Här avses matavfall och
matsvinn som rycks ur livsmedelskedjan för att gå in som resurs i
framställning av biobaserade material och biokemiska produkter. Till
exempel: läder, fjädrar, tvål, kosmetika och biodiesel. 

Rötning/fermentering – Hit räknas bland annat tillverkning av biobränslen  och
biogödsel som framställts av matavfall under anaeroba (syrefria) förhållanden. Till
exempel biogas och bioetanol. Rötning/fermentering kan även ge upphov till
protienrika produkter som går in i tillverkning av djurfoder.

Kompostering – Bakteriell nedbrytning av matavfall under aeroba (syrerika)
förhållanden. Slutprodukten blir biologiskt material som kan användas som
jordförbättringsmedel.

Förbränning – Matavfall och matsvinn som går till kontrollerade
förbränningsanläggningar där det kan omvandlas till energi.

Dumpning/Utkast - Livsmedel som skördats, fångats eller slaktats, men som
slängs eller dumpas för att dessa inte bedöms vara av rätt sort, kvalitet,
eller av tillräckligt kommersiellt värde. Det kan till exempel gälla fisk som
kastas död tillbaka efter fångst, eller om grödor & animaliska produkter som
dumpas eller eldas upp utanför kontrollerade anläggningar för detta. Till
denna kategori räknas också redan skördade grödor som äts upp av
skadedjur.

Jordförbättring/ej skördat – Redan skördat organiskt material (potentiella
livsmedel) som sprids, sprutas eller plöjs ner med avsikt att förbättra jordkvalitén 
på markytor avsedda för livsmedelsproduktion. 

Avlopp – Matavfall och matsvinn (i fast eller flytande form) som spolas ner i
avlopp. Detta inkluderar även matavfall och matsvinn som går till
anläggningar för avloppsrening.

Annat – Hit räknas matavfall och matsvinn som går till destinationer som
inte är listade ovan. 



Villkor för deltagande i överenskommelsen 
om minskat matsvinn i livsmedelskedjan 

Överenskommelse för minskat matsvinn i livsmedelskedjan är ett ambitiöst avtal som 
koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet i form av ett fristående kansli. 
Överenskommelsen samlar organisationer över livsmedelskedjan - från producent till 
konsument - för att göra produktion och konsumtion av mat och dryck mer hållbar. Kärnan 
ligger i ett åtagande, att identifiera prioriteringar, utveckla lösningar och genomföra 
förändringar, både inom undertecknande organisationer och genom att sprida ny bästa 
praxis över hela Sverige.  

Villkoren nedan gäller för undertecknare av överenskommelsen. 

När du registrerar dig kommer din organisation att:  

 Bädda in överenskommelsens mål inom din organisation
 Samarbeta med andra företag i hela livsmedelskedjan för att ta itu med de stora

utmaningarna för att uppfylla de gemensamma målen
 Utvärdera dina resultat mot målen - framsteg från år till år.
 Kommunicera till IVL kring de arbete och framsteg som görs från år till år för att

uppnå målen.
 Rapportera in data kring livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn årligen till

IVL.

IVL kommer genom överenskommelsens kansli att samla in sammanfattande data för att 
rapportera om framsteg i överenskommelsen. All data kommer att lagras i enlighet med 
sekretessvillkoren nedan, och all publicerad rapportering kommer att använda aggregerade 
och anonymiserade uppgifter.  

Undertecknares medlemsavgift 

1. Underteckningsstatus börjar gälla när IVL accepterat det ifyllda och undertecknade
åtagandeformuläret och mottagit betalning. Alla avgifter är momspliktiga.

2. Medlemsavgifterna bygger på företagets omsättning och är inte förhandlingsbar.
Medlemsavgiften gäller mars-mars och avgift betalas senast den 31 mars för det kommande
året. Avgiften regleras enligt K84 index med januari 2020 som basmånad.

3. Styrgruppen har rätten att revidera medlemsavgiften. Undertecknaren kommer att
meddelas skriftligen om sådana förändringar.

4. Det finns en större förväntan på de större företag att de ska aktivt lägger mer in-kind tid
än de mindre företagen.

Förnyelse medlemsavgift 

Bilaga 3



5. Engagemanget fortlöper i tre år eller tills det återkallas skriftligen av undertecknaren före
den 31 januari och bekräftas av IVL. Denna återkallelse kommer att hindra att den årliga
medlemsfakturan att upprättas för följande budgetår. Det kommer dock inte att återbetalas
några medlemsavgifter. Vid återkallelse kommer undertecknaren att tas bort från e-
postlistorna, undertecknarens företagsnamn och logotyp kommer att tas bort från
överenskommelsens webbplats, och undertecknaren upphör med användningen av
uttrycket Frivillig överenskommelse för minskat matsvinn i livsmedelskedjan inklusive på
sin webbplats och på affärskorrespondens från och med det avtalade datumet.

6. IVL kommer att utfärda en faktura som anger de årliga erforderliga avgifterna som ska
betalas till IVL senast den 31 mars (”förfallodag”) för det kommande budgetåret. I händelse
av att ett referensnummer/person krävs av undertecknaren, ska sådant nummer skickas till
IVL av parten i tid för att den erforderliga betalningen ska mottas av IVL vid förfallodagen.
Varje försening eller utebliven betalning av de erforderliga bidragsbetalningarna som
orsakas av det nödvändiga referensnumret som inte mottagits av IVL i tid kan leda till att
medlemsförmånerna upphävs enligt punkt 7.

7. Medlemsavgifter som inte erhållits mer än en månad efter förfallodagen kan leda till att
undertecknande förmåner avbryts tills betalningen har erhållits. Undertecknaren kan tas
bort från fördelningsdistributionen och e-postlistorna, undertecknarens företagsnamn och
logotyp kan tas bort från överenskommelsens hemsida och dylikt om det årliga bidraget
inte erhålls av IVL senast den 30 juni.

Projektbidrag 

8. Om en undertecknare vill finansiellt stödja ett extraarbete eller projekt kan den när som
helst ge ett bidrag separat från medlemsavgift. IVL kommer då att upprätta en faktura som
anger undertecknarens projektbidrag som ska omfattas av villkoren 9 till 28 nedan.

Sekretess 

9. All information, inklusive men inte begränsad till e-post, rapporter, material, bilder och
data som tillhandahålls av IVL kommer att betraktas som konfidentiell information såvida
inte informationen är eller blir allmänt tillgänglig för allmänheten eller IVL anger något
annat.

10. Med förbehåll för punkt 12, kommer all konfidentiell information som tillhandahålls
IVL, inklusive uppgifter om rapportering av åtaganden, förvaras säkert av IVL och inte
lämnas ut till tredje part utan uttryckligt skriftligt tillstånd från den levererande
undertecknaren. Undantaget är statistikmyndigheter såsom Naturvårdsverket och
Jordbruksverket, undertecknaren kommer att informeras om utskick till myndigheter som
även de har sekretess på informationen de tar emot.

11. All konfidentiell information (som beskrivs i punkt 9) som erhållits av en undertecknare
i relation till överenskommelsen, IVL eller annan undertecknande måste förvaras och inte
lämnas ut till tredje part utan uttryckligt skriftligt tillstånd från den part som den
konfidentiella informationen avser. Undantaget är statistikmyndigheter såsom
Naturvårdsverket och Jordbruksverket, undertecknaren kommer att informeras om utskick
till myndigheter som även de har sekretess på informationen de tar emot.



12. All personlig information som tillhandahålls IVL kommer att lagras och behandlas i
enlighet med IVL: s sekretesspolicy.

Allmänt 

13. Medlemsavgiftsstrukturen bestäms av styrgruppen efter samråd med IVL och är inte
förhandlingsbar.

14. Undertecknarna tillåter uttryckligen IVL att visa sitt företagsnamn och sin godkända
logotyp på överenskommelsens webbplats. IVL godkänner uttryckligen undertecknaren att
visa överenskommelsens logotyp på deras webbplats så länge de förblir en undertecknande.

15. Undertecknarna som publicerar rapporter eller material som bär överenskommelsen
logotyp får göra det endast i enlighet med instruktioner från kansliet eller styrgruppen.

16. Undertecknare som deltar i projekt erkänner och samtycker till att tillhandahålla
begärda uppgifter om tidslinjen som fastställts av IVL och IVL har ett ansvar att dela god
praxis och därför samtycker undertecknarna till att IVL publicerar rapporter och fallstudier
av de aggregerade eller generaliserade anonymiserade resultaten baserat på deltagare från
projekten som kan inkludera parters namn, logotyp och anonymiserade uppgifter. IVL
kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att rensa fallstudier med upphovsmän före
publicering och kommer endast att använda en parts företagsnamn och godkända logotyp i
alla överenskommelse-relaterade publikationer och fallstudier med undertecknarens
tidigare godkännanden.

17. De immateriella rättigheterna i allt överenskommelse-material och -produkter som
skapats av överenskommelsen ska ägas av överenskommelsen. IVL har en vederlagsfri och
icke-exklusiv rätt att nyttja resultatet och härtill hänförliga immateriella rättigheter.
Nyttjanderätten är inte begränsad geografiskt eller i tid och innefattar en rätt att göra
erforderliga anpassningar och förändringar. Nyttjanderätten får överlåtas i samband med
överlåtelse av verksamheten eller del av verksamheten.

18. Undertecknarna är överens om att all verksamhet i överenskommelsen ska bedrivas i
strikt överensstämmelse med alla tillämpliga konkurrenslagar och handelsregler

19. Undertecknare får inte användas som en kanal för att underlätta
konkurrensbegränsande åtgärder eller möjliggöra utbyte av konkurrenskänslig information,
såsom, men inte begränsat till, information om pris, kunder, produktionsdata,
konkurrensstrategier eller planer eller någon annan icke-offentlig, konkurrenskänslig
information.

20. IVL förbehåller sig rätten att ta bort undertecknare från överenskommelsen, om några
eller alla villkor som anges i dessa villkor inte har uppfyllts, och / eller undertecknarna inte
kan visa att de har ett aktivt arbete att minska matavfallet.

Organisation 

21. Beslut i styrgrupp och arbetsgrupp sker enligt majoritetsbeslut (enkel majoritet)

22. Styrgruppen är beslutsför om 2/3 av dess ledamöter är närvarande eller representerade



23. För organisationsstruktur, se dokumentet ”En Svensk överenskommelse” bilaga 1

24. Vid ett eventuellt beslut om förtida upphörande av överenskommelsen i styrgruppen
ska styrgruppen utarbeta en avvecklingsplan. IVL har då rätt till skäliga
avvecklingskostnader.

Lagval och tvistlösning 

25. Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
(SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att
Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm
och språket för förfarandet ska vara svenska.

Övrigt 

26. Villkoren kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att meddelas
undertecknarna skriftligen och finns tillgängliga på websidan.

27. Som ett led i utförandet av uppdraget i kansliet kommer IVL att behandla
personuppgifter beträffande kontaktpersoner inom företag och organisationer. I enlighet
med EU-förordningen om Dataskydd (EU 2016/679) ("Dataskyddsförordningen") kan IVL
bli personuppgifts-ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter. Den behandling av
personuppgifter som sker för utförandet av uppdraget i kansliet, för vilka IVL är
personuppgiftsansvarig, framgår av IVL:s integritetspolicy, www.ivl.se.

28. IVL:s sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget inom kansliet är begränsad
till IVLs: arvode för uppdraget. Ansvar för skada omfattar inte indirekta skador, såsom
utebliven vinst, produktionsbortfall m.m.

Datum och ort: _____________________________________________________________

Namnteckning:_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande och position:__________________________________________________ 

Kontaktperson: 
Namn: 
E-mail:
Telefon:

http://www.ivl.se/
http://www.ivl.se/


En svensk överenskommelse 
Det finns tre delar i överenskommelsen; mål, datarapportering och Forum. Nedan beskrivs 
de olika delarna var för sig. Under rubriken ”Organisation” beskrivs hur arbetet är tänkt att 
organiseras med en styrgrupp och kansli samt de arbetsuppgifter som ett kansli utför både 
kopplat till de tre delarna samt för att hålla själva arbetet med överenskommelsen levande. 
Vi har lagt kommentarer och diskussionspunkter till vissa texter i ”noter”. 

Överenskommelsen lanseras 12e mars 2020. 

Mål 
Ett gemensamt mål sätts och ingår som övergripande åtagande för de ingående partnerna. 
Målet i överenskommelsen föreslås vara samma som det svenska, föreslagna etappmålet 
och för att till 2030 uppnå SDG 12.3. Delmål kommer tas fram för att bättre kunna följa 
utvecklingen mot överenskommelsens mål. 

Varje organisation sätter sedan egna mål och motiverar hur de förhåller sig till det 
övergripande målet. Målsättning på organisationsnivå kan vara något som en frivillig 
överenskommelse kan bidra till att uppfylla. Organisationernas målsättningar kan revideras 
efterhand.  

Kansliet sammanställer årligen data för uppföljningen av överenskommelsens mål. 

Rapportering av data 
Datarapporteringen ska fylla tre syften: 

1. Synliggöra svinn respektive avfall för att på så sätt kunna arbeta med åtgärder inom
överenskommelsen.

2. Inrapporterad data kan i aggregerad form fungera som benchmark.
3. Utgöra underlag för uppföljningen av överenskommelsens mål. Inrapporterade data

kan också efter uppräkningar användas till uppföljning av Sveriges kommande
nationella miljömål samt för nationell rapportering till EU.

För överenskommelsen är punkt 1 den viktigaste punkten. Att genom data på bransch och/ 
eller produktnivå kunna hitta förlust/svinn/avfallsflöden och flöja dem över kedjan för att 
på så sätt kunna arbeta aktivt med åtgärder och också följa åtgärdernas effekter (och 
därmed undvika ”vattenballongeffekten”).1  

Rapporteringen av data sker till överenskommelsens kansli och relevanta underlagsdata för 
olika rapporteringar/ uppföljningar skickas vidare till berörd myndighet (t.ex. 

1 Inga enskilda företagsdata kommer någonsin synas för andra än det egna företaget och 
överenskommelsens kansli. 



Naturvårdsverket eller Jordbruksverket) för vidare behandling2 för den svenska 
rapporteringen till EU samt uppföljning av det kommande nationella målet.  

Rapportering av data sker under sekretess. Enskilda aktörers data kommer aldrig att synas i 
sammanställningar eller liknande.  

IVAs ramverk föreslås användas som utgångspunkt för rapporteringen. Data rapporteras 
under 2020 in via Excelark (förslag bifogas som bilaga). Data ska avse 2019 som testår. Data 
rapporteras sedan årligen. Excelarken kommer utvecklas till att passa respektive bransch.3 
På sikt utvärderas om ett internetbaserat inrapporteringsverktyg ska användas.  

Det är värt att poängtera att de data som rapporteras inte kan användas rakt av för 
rapporteringen (eftersom de inte kommer att vara fullständiga). Uppräkning behövs till 
nationella totaler. För detta behövs uppräkningsmetoder utvecklas, vilket inte ingår i den 
frivilliga överenskommelsens arbete utan föreslås skötas av SMED på uppdrag av 
Naturvårdsverket.  

Forum 
Ett forum ses av flertalet aktörer som nödvändigt för att hitta åtgärder som minskar svinnet 
i hela kedjan och undvika suboptimering, helt enkelt som ett bra sätt att skapa samverkan, 
vilket ju är en av de främsta vinsterna med en överenskommelse. Den bakomliggande 
tanken är att skapa en samarbetsmöjlighet och en möjlighet att utbyta kunskap över 
livsmedelskedjan samt även mellan bransch och myndigheter/ departement. Ett forum ger 
följande möjligheter:  

• Skala upp goda exempel och designa nya lösningar i samverkan. Forumet kan
identifiera potentialen och vara språngbräda för vidare samarbeten för en delmängd
av deltagarna.

• Samla kunskap/info om finansieringsmöjligheter för projekt, även forskningsprojekt
kan kanaliseras denna väg.

• Genom samarbetet öka resurseffektiviteten dvs identifiera ”restströmmar/
biprodukter” som kan användas smartare.

Ett forum kan också innehålla: 

• Kompetenscentrum ”expertpool”, tillgång till rådgivning och konsulter.

2 Detta är vad vi antar är en bra rapporteringsgång just nu. Anledningen till det är att vi 
bara vill ha ett ställe som data ska rapporteras till. Data från enskilda aktörer som 
rapporteras in till Naturvårdsverket och andra relevanta statistikansvariga myndigheter 
kommer hamna under sekretess och blir då omöjliga för frivillig överenskommelse att få ta 
del av, vilket gör att vi i så fall inte kan arbeta med data på det sätt som önskas för punkt 1. 
I överenskommelsens åtagande ingår inte uppskalning av data till nationella nivåer.  
3 Excelark låter kanske som om att en massa handpåläggning behövs, men man kan 
programmera rätt avancerat i Excel så sammanslagningar etc. kommer att kunna ske 
automatiskt.  
Det finns redan mallar för offentliga måltider.  



• Assistans för att hjälpa företag både med datainsamling och att driva
minskningsprojekt.

Det är fortsatt viktigt att fånga även de aktörer som inte har möjlighet att delta i ett forum 
p.g.a. bristande resurser här har branschorganisationer en roll att spela i att både föra in och
sprida ut kunskap/ insikter etc.

Forumet organiseras i form av arbetsgrupper som arbetar med mer specifika frågor ur ett 
längre perspektiv. Arbete i grupperna tar fram guider och principer som kan användas i 
respektive sektorer. Projekten i arbetsgrupperna är tidsatta och fokuserar på specifika 
problem och lösningar. Arbetsgrupperna kommer till största del söka extern finansiering för 
projekt de ser behov av att starta4, expertkunskap kan sökas via ”expertpoolen” se nedan.  

Möjliga arbetsgrupper är: 

• Datainsamling för de olika sektorerna
o Datamätning inom olika sektorer
o Uppdatering och instruktioner av rapporteringsramverket (IVAs)

• Hantera befintligt förlust/svinn/avfall genom valorisation, (t.ex. Matdonationer,
utveckling av produkter)

• Specifika livsmedel som vi anser har hög potential att minska
matavfallet//matsvinnet/matförlusterna kring (t.ex frukt, grönsaker och potatis)

• Kommunikation t.ex. riktade mot allmänheten
• Beteendeförändringar (t.ex. datummärkning, förvaringsinformation på paket)
• Från handlingsplanen: punkterna: 32 kyltemperatur, 35. optimering av

logistikkedjorna, 36 effektiva flöden.
• Mejeri
• Kött
• Färskvaror
• Unfair trading practicies

Ett tillägg till arbetsgrupperna kan vara spetsgrupper, en undergrupp som jobbar med korta 
projekt och rapporterar tillbaka sitt arbete till arbetsgruppen.  

Förslagsvis börjar man under 2020 med följande arbetsgrupper:5 

• Datainsamling för de olika sektorerna
• Hantera befintligt matavfall/ matsvinn /matförluster genom valorisation, (t.ex.

utveckling av andra produkter, matdonationer etc.)
• Beteendeförändringar
• Specifika livsmedel som vi anser har hög potential att minska

matförlusterna/matsvinnet/matavfallet för

4 I vår budget ingår bara en del av detta – om alla ingående parter tycker att det är viktigt 
kan man succesivt utöka budgeten för att till viss del också täcka detta.  
5 För prioritering på mötet i december, tillägg möjliga! 



Under 2021-2023 kan följande vara intressant att överväga att lägga till: 

• Beteendeförändringar (t.ex. datummärkning, förvaringsinformation på paket)

Under 2020 kommer också ett arbete för att få igång ”expertpoolen” att göras. Tanken med 
den är att knyta forskare/ konsulter som arbetar med frågorna till överenskommelsen för att 
på så sätt smidigt kunna förmedla kontakter mellan överenskommelsen parter och 
experterna. Här är samarbete med till exempel ”Sweden food arena” viktigt.  

Organisation 
Arbetet i den överenskommelsen leds av en styrgrupp som fattar strategiska beslut. 
Kansliet står för det administrativa arbetet samt hantering av insamlade data och drift av 
hemsida med mera. Ett komplement till styrgruppen är arbetsgrupperna (forumet) där 
specifika frågor hanteras ur ett längre perspektiv men även med möjlighet till kortare 
projekt och även mycket specifikt arbete genom spetsgruppernas arbete.  

Parterna, de som skriver på 
Det föreslås finnas två typer av deltagare i överenskommelsen:  

Part6: Är företag/ organisationer som kan göra skillnad och arbeta för att minska matsvinnet i sin 
verksamhet. Det är både privata och offentliga aktörer (berörda myndigheter och departement). 
Som part betalar man in en avgift och man har påverkansmöjlighet för t.ex. inriktningen på 
arbetsgrupper. För avgifterna se nedan under ”finansiering”. Det finns en förväntan att de större 
företagen lägger mer in-kind tid.  
Parter åtar sig att delta genom arbete med Mål, Mäta, Rapportera och Agera kring sina 
matavfalls/matsvinns/matförlust-mängder7.  

• Mål; att på styrelsenivå fatta beslut att arbeta som en del av det frivilliga avtalet
för att nå målen

• Mäta; åtar sig att mäta matförlust/matsvinn/matavfall
• Rapportera, årligen rapportera data och framsteg, sekretess gäller
• Agera; Att använda sig av mätning och forskningsresultat och insikter för att

minska matförlusterna/matsvinnet/matavfallet

Supporter: Är företag, organisationer etc. som kan underlätta delar av arbetet med att minska 
matförlusterna/matsvinnet/matavfallet alternativt få matförlusterna/matsvinnet/matavfallet att 
nyttjas bättre. Det kan vara t.ex. Stadsmissionen, mät-företag, forskning och universitet, 
avfallsföretag etc. Dessa företag/organisationer betalar inte någon avgift, utan bidrar till 
överenskommelsen på förfrågan (t.ex. genom att bli inbjudna till arbetsgrupper och möten om 
behov finns). Som supporter har man inget mandat att besluta om arbetet inom 
överenskommelsen. Får löpande information från överenskommelsen.   

6 Vi skulle gärna ha ett namn som signalerar mer ”pondus” – fritt fram för förslag 
7 Vi kommer innan jul att skicka förslag på en mer detaljerad avsiktsförklaring samt ett 
förslag till avtal för genomläsning 



Styrgrupp 
Styrgruppen leder arbetet med överenskommelsen och prioriterar arbetet för att nå målet. 
Styrgruppen består av representanter från hela livsmedelskedjan och myndigheter.   

Förslaget är 9 personer i styrgruppen inklusive ordföranden8. Styrgruppen ska innehålla 
representanter från hela värdekedjan samt representanter från myndigheterna och departement. 
Förslagsvis 2 representanter per del av kedjan.  

Styrgruppen träffas 4 gånger per år.9 

En ordförande väljs som också blir ansiktet utåt för överenskommelsen, här föreslår vi en 
förkämpe som vi alla kan ställa oss bakom. Nomineringar sker efter mötet i december.   

Kansli 
För att överenskommelsen ska fungera och syftena ska uppnås behövs också samordning i 
form av ett kansli. Kansliets arbetsuppgifter föreslås innehålla följande:  

Kommunikation 
• Hemsida
• Kommunikation (PR, nyhetsbrev, årlig rapport, kontakter med media)
• Sammankalla till en årsstämma
• Ordna relevanta seminarier ca 2 per år.
• Samordning med andra initiativ (SaMMa, Hållbar livsmedelskedja, Sweden Food

arena, Hållbara restauranger etc.)

Data-relaterat 
• Ansvar för datainsamlingen inkl. kontroll av inrapporterad data.
• Hjälpa parter med mindre frågor kring data och datarapportering.
• Uppföljning av överenskommelsens mål med hjälp av inrapporterade data.
• Rapportering av rådata gällande avfall till Naturvårdsverket och eventuellt annan

data till exempelvis Jordbruksverket eller andra statistikansvariga myndigheter.

Administration 
• Administration av påskrivna avtal/ parter i överenskommelsen
• Administration av styrgruppen (kallelser och andra praktiska åtgärder inför, under

och efter styrgruppsmöten och arbetsgruppsmöten. Inklusive sekreterarroll under
möten)

• Uppdatering av dokument
• Vara behjälpliga med frågor från parterna.

Om beslut tas kring att vidareutveckla arbetsgruppernas arbete och/ eller möjligheten till 
stöd i förebyggande arbete kan ytterligare arbetsuppgifter tillkomma till kansliet.  

8 Vi vill diskutera antalet och vilka typer av organisationer som ska ingå på decembermötet. 
Det är viktigt att alla hinner förankra.  
9 Ett förslag på mer detaljerad arbetsordning kommer skickas ut innan jul 



Aktivitetsplan och finansiering 
Beskrivning av kansliets uppgifter och tillhörande kostnader för år 2020. Efter uppstartsåret 
kan kostnaderna revideras och förslag till budget för kommande år tas fram.  

Kostnaderna är beräknade utifrån två olika scenarier beroende på antal anslutna parter. I 
scenario ett är 15-30 parter anslutna och i scenario 2 30-60 parter anslutna.  

Det är värt att notera att vi per part har en ”administrativ kostnad” på ca 5000 kr/ år 
(hantering av faktura, administration av partens avtal etc.).  

Om vi skulle överskrida antalet parter med mer än så här skulle den del av budgeten som 
blir överskjutande användas till utvecklingsprojekt som bestäms av styrgruppen.  

Projektbudgeten utgår ifrån det behov som referensgruppen har samt nödvändig 
administration för att upprätthålla överenskommelsen. Budgetens storlek utgår från hur 
mycket referensgruppen parter är beredda att betala, efter det matchas den budgeten med 
50% från staten.  Om projektbudgeten inte skulle uppnås förbehåller sig IVL rätten att skala 
ner på arbetet för kansliet 

Finansiering 
För att få möjligheten att vara en part i överenskommelsen utgår en medlemsavgift för att 
täcka kostnader med arbetet för att driva överenskommelsen.  

Som deltagande part i överenskommelsen finns tre typer: 

• Företag: Betalar en medlemsavgift i förhållande till omsättning.
• Branschorganisationer: betalar in en fast summa som beror av branschorganisationens

storlek, två nivåer finns.
• Kommuner/civilsamhälle: Betalar in en fast summa.

Finansieringsmodellen utgår från att näringsliv och myndigheter betalar lika mycket till 
projektet. Endast deltagande parter har möjlighet att påverka i överenskommelsen.  

Vid fler tillkommande parter så kommer inte den enskilda partens avgift att minska, 
överskjutande budget kommer istället användas till att skapa fler projekt inom arbetsgrupperna. 
Underskjutande budget kommer istället leda till neddragningar inom vissa aktiviteter.  

Organisation Årlig avgift 
Företag >25 MSEK oms 30 000 
Företag 12-25 MSEK oms 10 000 
Företag <12 MSEK oms 5 000 
Kommuner/ civilsamhälle 25 000 
Bransch org. mindre 5 000 
Bransch org. större 50 000 



Supporteravtal – Samarbete för 
minskat matsvinn 
Samarbete för minskat matsvinn är ett ambitiöst samarbetsprogram som koordineras av 
IVL Svenska Miljöinstitutet i form av ett fristående kansli. Samarbetet samlar organisationer 
över livsmedelskedjan - från producent till konsument - för att göra produktion och 
konsumtion av mat och dryck mer hållbar. Kärnan ligger i ett åtagande, att identifiera 
prioriteringar, utveckla lösningar och genomföra förändringar, både inom undertecknande 
organisationer och genom att sprida ny bästa praxis över hela Sverige.  

Som supporter: 

• Vi kommer att hjälpa till att kommunicera de aktiviteter som kan
genomföras för att skillnad och att utrusta och uppmuntra människor att
göra förändringar.

• Vi kommer att hjälpa genom att sprida information i våra nätverk och till
medlemmar och andra intressenter. Vi kommer att dela bästa praxis och
stödja förändringsarbete.

• Vi kan bli inbjuda till arbetsgrupper och kommer då förväntas dela med sig
av våra erfarenheter och delta i projekt i den mån vi har möjlighet

• Vi kan även bli inbjudna till konferenser och seminarier.
• Vi kommer rapportera årligen till IVL kring de åtgärder vi har gjort under

året för att främja förändringar som kan hjälpa till att uppnå
överenskommelsen mål och när det är möjligt vilka resultatåtgärderna har
gett

För närvarande utgår ingen avgift för supporters, skulle detta förändras meddelas Ni och 
kan ta ställning till hur Ni vill agera. Finansieringsnivån kommer ses över från år till år och 
kommer beslutas av styrgruppen.  

Underskrift avser Support för året 2020 

Datum och ort: _____________________________________________________________

Namnteckning:_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande och position:__________________________________________________ 

Kontaktperson: 
Namn: 
E-mail:
Telefon:

Bilaga 4



Samarbete för minskat 
matsvinn 

För att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn i hela livsmedelskedjan har 
bransch och myndigheter skapat Samarbetet för minskat matsvinn. Arbete i Storbritannien 
och Norge har visat att detta är en väg till framgång för att minska svinnet och nå SDG 12.3. 

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. 

Överenskommelsen innehåller följande tre komponenter: 
1. Målsättningar kring minskning av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn
2. Datainsamling1 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.  

Samarbete har även visat sig vara kostnadseffektivt, enligt en stor studie utförd av World 
Resources Institute och brittiska WRAP2. 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. 

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

1 Kommer ske i linje med det ramverk som tagits fram inom IVAs projekt ReCE. Ett visst stöd för datainsamlingen i företaget finns från kansliet.
2 The business case for reducing food loss and waste. 2017. Champions 12.3. 
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Bilaga 6 
Närvarolista och agenda till 

workshopparna

IVL SVENSKA 
MILJÖINSTITUTET AB 

Org.nr: 556116-2446 
VAT no: SE556116244601 
Säte: Stockholm  
www.ivl.se 

Box 21060, SE-100 31 Stockholm 
Valhallavägen 81, 114 27 Stockholm 
Tel: +46 (0)10-788 65 00 

Box 53021, SE-400 14 Göteborg 
Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg 
Tel: +46 (0)10-788 65 00 

Agenda 
Datum: 20 maj 2019 
Tid: 09.30 - 12.00  
Plats: IVL Stockholm, Valhallavägen 82 

Program 
09.30-10.00 Välkomna, presentationsrunda 

10.00-11.30 Genomgång av förslaget till projektplan 

• Mål
• Tidplan
• Genomförande
• Förändringar
• Viktiga parametrar att ta hänsyn till
• Svenska postkodlotteriet, söka pengar
• Pressmeddelande

11.30 -12.00 Övriga frågor 

Varmt välkommen! 

Åsa Stenmarck  
Tova Andersson 
Ambjörn Lätt 
Närvarande: Karin Fuhr Lindqvist- Näringsdepartementet, Agneta Påander- Orklafoods, Anna-Karin 
Modin-Edman-Arla foods, Annalena Norrman -Martin&Servera, Anna Burholm -Sodexo, Caroline 
Strindmar -Visita, Sara Sundquist – Livsmedelsföretagen, Åsa Sandberg- Svensk dagligvaruhandel, 
Erika Danckwardt-Lillieström -Sveriges bryggerier, Ida Adolfsson -Naturvårdsverket, Karin Lindow -
Jordbruksverket, Karin Fritz -Livsmedelsverket, Anita Lundström- Naturvårdsverket, Lotta Ermer -
ATRIA, Louise Sörme-SCB, Kjell Ivarsson -LRF, Åsa Stenmarck och Tova Andersson IVL 
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IVL SVENSKA 
MILJÖINSTITUTET AB 

Org.nr: 556116-2446 
VAT no: SE556116244601 
Säte: Stockholm  
www.ivl.se 

Box 21060, SE-100 31 Stockholm 
Valhallavägen 81, 114 27 Stockholm 
Tel: +46 (0)10-788 65 00 

Box 53021, SE-400 14 Göteborg 
Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg 
Tel: +46 (0)10-788 65 00 

Agenda 9th october meeting 
• Inspiration from WRAP
• Data
• Content of a VA
• Administration and financing
• Presentation of ”Food waste and the shift in society”

Deltagare: Ann-Karin Modin-EdmanArla foods, Karin Bildsten och Johan Alvarsson, Axfood, Karin 
Lindow Jordbruksverket, Karin Fritz Livsmedelsverket, Kjell Ivarsson LRF, AnnaLena Norrman, 
Christoffer Carlsmose Menigo, Ida Adolfsson Anita Lundström och Teresia Sibo Lindberg 
Naturvårdsverket, Karin Fuhr Lindqvist Näringsdepartementet, Agneta Påander Orkla Foods, Louise 
Sörme SCB, Per Liljedahl Sodexo, Monica Kereby COOP, Katarina Rosenqvist SVDH, Kate Bygrave 
and Rebecca Tay WRAP ,Åsa Stenmarck Ambjörn Lätt och Tova Andersson, IVL 

Agenda 2 december 
• Genomgång av innehållet
• Väg framåt
• Övrig info

Inför mötet skickades förlag på hur en överenskommelse kan se ut till 
medlemmarna i projektgruppen, det är denna och eventuella justeringar som 
diskuterades på mötet 

Deltagare: Christoffer Carlsmose, Erika Moberg, Kjell Ivarsson, Ida Adolfson, Katarina Rosenqvist, 
Anna-Karin Modin-Edman, Monica Kereby, Karin Lindow, Sara Sundqvist, Karin Fritz, Annalena 
Norrman, Karin Führ Lindqvist, Agneta Påander, Louise Sörme, Erika Moberg, Anna Burholm, Åsa 
Stenmarck, Ambjörn Lätt och Tova Andersson 



IVL Svenska Miljöinstitutet AB  //  Box 210 60  //  100 31 Stockholm 
Tel 010-788 65 00  //  www.ivl.se 
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