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Förord 
I oktober 2007 fick konsulterna1 Marie Rytterstedt, Jörgen Leander och Johan 
Karlsvärd i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram förslag till åtgärder för minskat 
svinn i livsmedelskedjan. Åtgärdsförslagen utgör ett underlag till Naturvårdsver-
kets arbete med framtagande av en strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp. 
Uppdraget har genomförts i samarbete med en referensgrupp bestående av Catarina 
Östlund och Anita Lundström från Naturvårdsverket.  

Naturvårdsverket har inte tagit ställning till innehållet i rapporten. Författarna 
svarar ensamma för innehåll, slutsatser och rekommendationer. 
 
 
 
 
  
                        
 

                                                      
 
1 Som vid den aktuella tidpunkten var anställda vid Grontmij AB. Marie Rytterstedt och Jörgen Leander 
finns numera på Miljö- och Projekteringsbyrån. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna utredning är främst att ge underlag till Naturvårdsverkets arbete 
med en strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp. Utredningen kan även bidra 
till Livsmedelsverkets arbete med miljöanpassade kostråd samt Naturvårdsverkets 
planerade arbete med att ta fram vägledning för att minska avfallsmängderna i 
olika branscher. Utredningen innefattar problembeskrivning, åtgärdsförslag och 
konsekvensbeskrivning. 

I utredningen konstateras att svinn förekommer i alla delar av livsmedelskedjan 
och att detta gör att mer livsmedel måste produceras än vad som konsumeras. En 
del av svinnet är oundvikligt, men en del svinn bedöms kunna undvikas och möj-
ligheterna till att öka resursutnyttjandet i livsmedelskedjan bör undersökas ytterli-
gare. Genom ett minskat svinn och mer optimal produktion, distribution och kon-
sumtion ökar möjligheterna till miljövinster i alla delar av kedjan. Miljövinsterna 
kan uppstå i form av minskade utsläpp av klimatgaser, minskat näringsläckage och 
minskade avfallsmängder. 

I första hand behöver aktörerna i kedjan bli mer medvetna om svinnets betydel-
se för miljön och att ett effektivare utnyttjande både gynnar ekonomi och miljö. En 
av de uppgifter som kan ingå i uppdraget att införa åtgärder för att ytterligare 
minska svinnet i livsmedelskedjan bör vara att utreda olika möjligheter till ett ef-
fektivare utnyttjande av livsmedel och minskat svinn. Denna inledande utredning 
pekar på det finns både möjligheter och ekonomiska incitament att minska svinnet i 
samtliga led i livsmedelskedjan och att det därför finns behov av utbildning och 
andra insatser i alla led. En bedömning är att hushållen svarar för det enskilt största 
flödet av svinn av livsmedel men att merparten av svinnet ändå uppstår hos profes-
sionella aktörer i kedjan såsom livsmedelsindustri, livsmedelsgrossister, matvaru-
butiker, storkök och restauranger. 
 
I utredningen bedöms följande åtgärder vara högst prioriterade: 
• Genomföra en nationell informationssatsning om sambandet mat – miljö 

– hälsa – ekonomi. 
• Kartläggning av mängder och möjliga åtgärder för minskat svinn i livs-

medelskedjan. 

Naturvårdsverket och Livsmedelsverket i samverkan är två nyckelaktörer vid ge-
nomförande av åtgärderna. För att kunna bedöma resursbehovet för genomförande 
av en nationell informationssatsning och kartläggning behöver program för dessa 
åtgärder tas fram. 



 

 7

Summary 
Wastage exists in all parts of the food chain. This means that more food is pro-
duced that what is consumed. Part of the wastage is unavoidable, however, part of 
it is assessed to be avoidable. Wastage can be decreased through optimized  pro-
duction, distribution and consumption. This will increase the possibilities for envi-
ronmental gains in all parts of the food chain. Environmental gains may consist of 
reduced discharge of climate gases, reduced loss of nutrients and reduced amounts 
of waste. 

The actors of the chain have to become more conscious about the consequence 
of wastage for the environment and themselves. More efficient use of resources is 
beneficial both for finance and the environment. This introductory report shows 
that there are possibilities and economic incentives to reduce wastage in all links of 
the food chain. There is therefore a need of education and other preventive meas-
ures throughout the whole chain.  

Our assessment is that households represent the single largest flow of wastage 
of food. However, the majority of wastage occur in the links of production, distri-
bution and cooking facilities, such as the food industry, wholesalers, grocer’s 
shops, canteens and restaurants. We present in this report problem analysis, sugges-
tions for measures and result analysis for various links in the food chain. 

This report mainly aims to support the Swedish Environmental Protection 
Agency (Swedish EPA) in it’s task to develop the Strategy for non-toxic, resource-
saving environmental life cycles. It could also contribute to the National Food 
Administation’s work in making environmentally-adapted dietary advice, and as-
sist the Swedish EPA’s future work in designing guiding principles to reduce the 
multitude of waste in different industries.  
 
Priority should be given to the following measures: 
 
• Carry out a national information campaign about the relationships be-

tween food, environment, health and finance. 
• Assessing the amounts and possible measures to reduce wastage in the 

food chain. 
 
The Swedish EPA and the National Food Administration, are two key actors in 
carrying out the measures. Programmes need to be designed in order to be able to 
assess the requirements of resources for carrying out the two above mentioned 
measures. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en strategi för giftfria och resurssnåla 
kretslopp. I detta arbete har Naturvårdsverket sett ett behov av att ta fram förslag 
till åtgärder för att minska svinnet från livsmedelskedjan. 
 
1.2 Syfte och förutsättningar 
Syftet med denna utredning är främst att ge underlag till Naturvårdsverkets arbete 
med en strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp. Utredningen kan även bidra 
till Livsmedelsverkets arbete med miljöanpassade kostråd samt Naturvårdsverkets 
planerade arbete med att ta fram vägledning för att minska avfallsmängderna i 
olika branscher. 
 
Huvudmomenten i utredningen är: 
• Problembeskrivning 
• Åtgärdsförslag 
• Konsekvensbeskrivning 

 
Utredningen har genomförts under en mycket kort tid, varför beskrivning och ana-
lys har gjorts på en översiktlig nivå. Eftersom minskat svinn i livsmedelskedjan 
kan bidra till förbättrad resurshushållning kan det finnas anledning till fördjupade 
studier. I många fall är potentialen mycket stor och från miljö- och resurshushåll-
ningssynpunkt - kanske till och med större än separat insamling och biologisk be-
handling av det matavfall som uppstår i verksamheterna. 
 
1.3 Metod 
Utredningen baseras till viss del på författarnas egna erfarenheter men innefattar 
även intervjuer med några representanter för verksamheter som kan sägas utgöra 
”goda exempel” inom olika sektorer i livsmedelskedjan, inklusive hushållen. Inter-
vjuerna har genomförts för att bredda författarnas perspektiv på frågeställningarna 
och att fånga upp goda idéer. Följande delar av livsmedelskedjan omfattas av ut-
redningen: 
• Hushåll 
• Restauranger 
• Storkök/skolkök 
• Butiker 
• Grossister och leverantörer 
• Livsmedelsindustrin (exemplet charkuteribranschen) 

 
Vid intervjuer med verksamheterna har frågor ställts om t.ex. i vilken del av verk-
samheten svinn uppstår, svinnets omfattning, vad man gör idag för att minska svin-
net och vilka ytterligare åtgärder man skulle vilja föreslå. 
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En översiktlig litteratursökning har också genomförts i syfte att inhämta uppgifter 
från redan genomförda studier för att dessa ska komma projektet till del och att 
även få en bild av kunskapsläget i stort. Som utgångspunkt för intervjuer och litte-
ratursökning har Naturvårdsverket bidragit med kontaktuppgifter till olika nyckel-
aktörer samt befintligt underlag som Naturvårdsverket har tillgång till. 

Med ”livsmedelskedjan” avses hanteringen av livsmedel från och med produk-
tion till och med konsumtion - d.v.s. hanteringen hos livsmedelsindustri, grossister, 
butiker, storkök, restauranger och hushåll. I denna utredning har transporter mellan 
olika led i livsmedelskedjan samt primärproduktionen undantagits, d.v.s. framställ-
ning av råvaror genom t.ex. jordbruk, djuruppfödning, jakt och fiske. 
 
Begreppet ”svinn” i denna rapport innefattar ej svinn till följd av stölder i butiker 
och lager. 
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2 Svinn i livsmedelskedjan 
Svinn förekommer i alla delar av livsmedelskedjan och gör att mer livsmedel måste 
produceras än vad som konsumeras. Exempel på svinn i livsmedelskedjan är rester 
av tillagad mat, livsmedel med passerat ”bäst-före-datum” samt olika former av 
produktionsspill. En del av svinnet är oundvikligt och kommer alltid att uppstå som 
en direkt följd av livsmedelshantering. Exempel på sådant svinn kan vara skal, ben, 
skinn och kaffe-/tesump. 

Separat insamling av matavfall kan bidra till att tydliggöra omfattningen av 
svinnet. Långt ifrån allt svinn hanteras dock genom de kommunala avfallshanter-
ingssystemen. Flytande avfall hanteras ofta genom avloppssystemet. Stora mängder 
svinn hanteras genom grossisternas retursystem och en del används som råvara vid 
produktion av djurfoder.  
 
2.1 Kunskapsläget 
Studier av svinn av livsmedel i olika delar av livsmedelskedjan eller i en specifik 
verksamhet indikerar att svinnet kan vara omfattande i flera led i livsmedelskedjan, 
särskilt inom livsmedelsindustrin, grossist- och butiksleden men även vid bered-
ning och konsumtion i restauranger, storkök och hushåll. Flera av studierna har 
dock gjorts för flera år sedan och några av de som har gjorts på senare tid har ut-
förts i andra länder. Eftersom svinnet i hög grad beror av grundläggande faktorer i 
samhället – inklusive konsumtionsmönster, attityder, beteende och ekonomi –som 
ändras över tiden bör inte alltför långtgående slutsatser dras från uppgifter i äldre 
studier eller från studier av förhållanden i andra länder. 

Av Naturvårdsverkets rapport ”Fakta om maten och miljön” från 2003 framgår 
också att vi äter alltmer utanför hemmet – på restaurang etc – och att betydelsen av 
svinnet hos restauranger och storkök därmed blir allt viktigare även om större delen 
av livsmedlen fortfarande serveras i enskilda hushåll. Den allt större andelen im-
porterade livsmedel försvårar möjligheterna att påverka svinnet inom livsmedelsin-
dustrin. 

Merparten av de uppgifter som finns om svinn i livsmedelskedjan sammanfat-
tas i rapporten ”Fakta om maten och miljön” från Naturvårdsverket. Vid beräk-
ningar av mängden livsmedel som faktiskt konsumeras görs ett schablonmässigt 
avdrag för svinn i leden t.o.m. detaljhandeln på 5 – 10 % för kött, fisk, frukt och 
grönsaker samt vissa mejeriprodukter. Det saknas i stort sett statistik om det sam-
mantagna svinnet hos slutanvändarna. Det saknas också uppgifter om svinn speci-
fikt från grossister men det kan antas att en stor del av mängden matavfall som 
hanteras i grossistledet egentligen är returnerat livsmedel som uppkommit i butiks-
ledet. 

Mängden svinn har uppskattats i några olika studier som gjorts på något eller 
några enskilda objekt och uppgifter från dessa undersökningar visas i Tabell 1-
Tabell 4 för olika led i livsmedelskedjan: hushåll, restauranger och storkök, butiker 
samt livsmedelsindustri. 
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Tabell 1 Sammanfattning av uppgifter om mängden svinn från hushåll. Källa: Carlsson-
Kanyama (2003): ”Förstudie om spill, svinn och kassation i livsmedelskedjan”, KTH. 

Typ av livsmedel Mängd svinn Kommentar Studie 
Mjölk, kvar i förpack-
ning 

0,5 % Vikt Studie 2001 av Packforsk 

Yoghurt, kvar i för-
packning 

8 % Vikt Studie 2001 av Packforsk 

Potatis, berednings-
spill 

26 % Vikt, inkl oundvikligt spill av 
skal  

Studie 2002 av Carlsson-
Kanyama 

Paprika, berednings-
spill 

14 – 22 % Vikt, inkl oundvikligt spill av 
skal  

Studie 2002 av Carlsson-
Kanyama 

Vitkål, beredningsspill 13 – 19 % Vikt, inkl oundvikligt spill av 
skal  

Studie 2002 av Carlsson-
Kanyama 

Tallrikssvinn, d v s 
serverad mat som 
slängs 

1 – 7 % Vikt Studie 2002 av Carlsson-
Kanyama 

Bröd 3 % Vikt Studie 1984 av Lundgren 
m.fl. 

Potatis 16 % Vikt, inkl oundvikligt spill av 
skal 

Studie 1984 av Lundgren 
m.fl. 

Morot 28 % Vikt, inkl oundvikligt spill av 
skal 

Studie 1984 av Lundgren 
m.fl. 

Mjölk 2 % Vikt Studie 1984 av Lundgren 
m.fl. 

Kött 17 % Vikt, inkl oundvikligt spill av 
ben m m 

Studie 1984 av Lundgren 
m.fl. 

 
Den enda svenska undersökning som genomförts där det totala svinnet från hushål-
len har studerats genomfördes i slutet av 1970-talet. Svinnet uppgick då till 3 – 4 % 
av mängden inköpt mat, exklusive beredningssvinn såsom ben, skal m.m.. Övriga 
svenska studier har fokuserat på enstaka typer av livsmedel. 
      Enligt brittiska uppgifter (WRAP www.wrap.org.uk, ”Simple tips for reducing 
food waste at home” med uppgifter från 2002 - 2006) bedöms hälften av det matav-
fall som uppstår i brittiska hushåll ha kunnat användas för konsumtion istället och 
alltså kastas ”i onödan”. Resten utgörs av skal, ben m m som är oundvikligt svinn. 
 

Tabell 2 Sammanfattning av uppgifter om mängden svinn i restauranger och storkök. 

Typ av kök samt 
typ av livsmedel 

Mängd svinn Kommentar Källa 

Totalt av mängden 
inköpta livsmedel 

15 – 22 % Vikt, inklusive oundvikligt 
svinn av skal m m 

Karlsson Rebecka (2002): 
”Svinn i storhushåll”, Stock-
holms Universitet. 

Tallrikssvinn 9 – 11 % Vikt Samma som ovan. 
 

Skolkök, Tallrikssvinn 0 – 18 % Vikt Carlsson-Kanyama (2003) om 
studie år 2002 av Tyresö 
kommun 

Storhushåll, exempel 
landsting, totalt svinn 

Minskat från 47 
% till 20 % efter 
åtgärder mot 
svinn 

Vikt, inklusive oundvikligt 
svinn av skal, ben  
m m 

Carlsson-Kanyama (2003) om 
studie år 1983  

 

http://www.wrap.org.uk/
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Karlsson R. (2002) refererar till skolor där man arbetat för att minska svinnet och där 
resultatet visat att trots minskat svinn krävs lika stor mängd tillagad mat, vilket kan 
leda tanken till att det inte är produktion av de livsmedel för vilka svinnet minskar 
som påverkas alla gånger, utan kanske efterfrågan av godis och liknande varor. 

Tabell 3 Sammanfattning av uppgifter om mängden svinn från butiker. 

Typ av livsmedel Mängd svinn Kommentar Källa 
Kött styckat och pack-
at i butik 

5 – 25 % Ekonomiskt svinn. Omfattar 
även ben och annat oundvik-
ligt svinn. 

Petersson, Robert (2005): 
”ICAs konsumentpackade 
kött”. SLU 

Kött centralt styckat 
och packat  

3 – 8 % Ekonomiskt svinn. 
Omfattar även ben och annat 
oundvikligt svinn. 

Samma som ovan. 

Mjölk och ägg, varu-
hanteringssvinn 

0 – 1 % Vikt (?) Carlsson-Kanyama (2003) om 
examensarbete 2003 av 
Bjurkull, Stockholms universi-
tet 

Morötter, varuhanter-
ingssvinn 

< 1 % Vikt (?) Samma som ovan. 

Bananer, varuhanter-
ingssvinn 

3 % Vikt (?) Samma som ovan. 

Frukt, grönt och deli-
katess, varuhanter-
ingssvinn 

5 – 10 % Ekonomiskt svinn Carlsson-Kanyama (2003) om 
ICA-förlagets bok om svinn, 
1995. 

 
När redovisningen sker med avseende på ekonomiskt svinn påverkas det även av att 
kött som har köps in med ett högt kilopris kan behövas putsas enligt Petersson, 
Robert (2005). Putsen mals sedan ner till köttfärs som har ett lägre kilopris. 
Detta ekonomiska svinn blir större ju större behov av putsning som förelig-
ger, men det utgör inte ett fysiskt svinn eftersom det används som mat. 

Tabell 4 Sammanfattning av uppgifter om mängden svinn från livsmedelsindustrin. 

Typ av livsmedel Mängd svinn Kommentar Källa 
Mejeriprodukter, tek-
niskt svinn 

0,5 % Oklart om det baseras på vikt 
eller ekonomi. 

Carlsson-Kanyama (2003) 

 
Från andra branscher inom livsmedelsindustrin saknas uppgifter om svinn, annat än 
för enskilda industrier, se nedan. Det finns inga studier som tar ett samlat grepp på 
svinnet inom den svenska livsmedelsindustrin. 

Två fallstudier belyser svinn vid bagerier, (Dyrendahl m.fl. 2007 respektive 
Svenberg och Torgå 2007). Studierna belyser hur restprodukterna kan användas 
och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska svinnet, men ingen av studierna 
har kvantifierat mängden svinn från tillverkningsprocessen i förhållande till pro-
duktionen. I den ena studien värderades svinnet till ca 800 000 kr per år. 
 
Samlad bedömning 
Sammanfattningsvis är osäkerheten betydande om hur mycket svinn som uppstår i 
livsmedelskedjan inklusive konsumentledet, bl.a. beroende på att många studier är 
gamla. Svinnet av livsmedel i Sverige (livsmedel som skulle ha kunnat användas 
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för konsumtion men istället kastats) har 2006 uppskattats till 1 miljon ton per år 
(Goldstein 2006). Denna uppskattning bedöms vara en rimlig storleksordning. 

Enligt beräkningar från Avfall Sverige kastar restauranger, storkök och butiker 
totalt sett mindre matavfall (inkl. fullt användbara livsmedel) än vad hushållen gör. 
Alltså uppstår mer svinn i hushållen än i restauranger och storkök. Om butikerna 
skulle ge upphov till samma mängd matavfall (inkl. fullt användbara livsmedel) 
som hushållen, så skulle det beräkningsmässigt innebära att en orimligt stor mängd 
livsmedel returneras till grossist eller leverantör. De uppgifterna som finns tillgäng-
liga om mängden svinn i livsmedelsindustrin är osäkra. De ekonomiska incitamen-
ten bedöms dock i många fall vara tillräckligt starka för att hålla svinnet på en låg 
nivå men det kan ändå i en del livsmedelsindustrier och vissa branscher behöva 
uppmärksammas. Sammantaget bedöms hushållen svara för det enskilt största flö-
det av svinn av livsmedel. 
 
2.2 Miljö 
Flera studier pekar på att miljöbelastningen från svinnet kan vara betydande, sett ur 
ett livscykelperspektiv. Minskat svinn innebär både förbättrad resurshushållning 
och minskade avfallsmängder. Åtgärder för minskat svinn är därmed högt priorite-
rade enligt EU:s avfallshierarki. Miljöbelastningen från svinnet i livsmedelskedjan 
innebär även ett bidrag till växthuseffekten, genom t.ex. utsläpp från transporter 
och energianvändning i olika processer. 

Av Naturvårdsverkets rapport ”Fakta om maten och miljön” framgår att miljö-
belastningen från livsmedelskedjan ökar, p.g.a. ökad import av t.ex. frukt, ökad 
konsumtion av kött (som är mer miljöbelastande i framförallt produktionsledet än 
grönsaker) och en totalt sett ökad livsmedelskonsumtion (t.ex. godis, läsk och 
glass). Slutsatsen av detta blir att den miljömässiga och ekonomiska betydelsen av 
att minska svinnet ökar. Rapporten diskuterar om svinn och tillagningsmetod kan 
vara mer avgörande från miljösynpunkt än om maten är hemlagad eller industritill-
lagad. I rapporten framhålls också resultat från genomförda studier som visar att 
utveckling av förpackningar som är lätta att tömma och därmed bidrar till minskat 
svinn kan vara viktigare från miljösynpunkt än att minska mängden förpacknings-
material. 

Minskat förpackningsmaterial kan i värsta fall leda till ökad svinn, beroende på 
att förpackningens funktion som skydd för innehållet vid hantering och lagring 
försämras. Synpunkter som bekräftar detta har framförts från en av de grossister 
som intervjuats inom ramen för denna utredning och som menar att de s.k. trans-
portförpackningarna har försämrats. 
 
2.3 Ekonomi 
Svinnet har även en stark koppling till ekonomi. Strävan hos olika aktörer i livsme-
delskedjan, inklusive hushållen, att minimera sina kostnader och maximera sina 
intäkter är grundläggande. Genom svinnet går stora ekonomiska värden förlorade i 
hanteringen. Samtidigt visar erfarenheter, både från tidigare studier och från inter-
vjuer som genomförts inom ramen för denna utredning, att kopplingen mellan 
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svinn och ekonomi inte är uppenbar för konsumenterna och att olika typer av verk-
samheter i många fall saknar kontroll på omfattningen av svinnet och därför har 
svårt att vidta åtgärder. En del av svårigheten kan vara att få kunderna att genom 
sitt beteende motverka att svinn uppstår, eftersom det förutsätter ett större engage-
mang vid inköp och i matlagningen samtidigt som människor som aldrig upplevt 
brist på mat kanske inte tycker att det gör något att man kastar mat. 

Det ekonomiska incitamentet för att minska svinnet i livsmedelskedjan kan 
dock väntas bli allt starkare framöver till följd av stigande världsmarknadspriser på 
jordbruksprodukter. De stigande världsmarknadspriserna förutspås av Jordbruks-
verket i en framtidsstudie avseende jordbrukets miljöeffekter år 2020. Att priserna 
redan har börjat stiga beror till stor del på ökad efterfrågan på biodrivmedel från 
bl.a. etanolproducenter men befolkningstillväxten i världen bidrar också till den 
ökande efterfrågan. Om ogynnsam väderlek gör att skördar slår fel i befolkningstä-
ta länder som t.ex. Kina kan efterfrågan i perioder öka ytterligare av bl.a. vete och 
majs från andra länder och därmed bidra till svängningar i världsmarknadspriserna. 
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3 Hushåll 
Följande redogörelse och diskussion angående svinn av livsmedel i ett hushåll 
baseras på uppgifter från olika studier, författarnas egna erfarenheter samt diskus-
sioner med konsumenter vid genomförande av denna utredning. 
 
3.1 Problembeskrivning 
Omfattningen av svinnet av livsmedel i hushållen har studerats i flera olika utred-
ningar. Av en nyligen publicerad artikel i Svenska Dagbladet framgår att uppskatt-
ningar som gjorts i olika studier i Sverige, Storbritannien och USA pekar på att 10-
20 % av de livsmedel som hushållen köper in kastas – ben, skal etc oräknat. En 
bedömning är att hushållen svarar för det enskilt största flödet av svinn av livsme-
del men att merparten av svinnet ändå uppstår i andra delar av livsmedelskedjan än 
i hushållen. 

Vanliga exempel på mat som kastas i hushållet är överblivet ris, pasta och pota-
tis samt frukt, grönsaker och bröd som lagrats på ett felaktigt sätt eller för länge. 
Tillagad mat som blivit kvar på tallrikarna är en annan mycket vanlig typ av svinn, 
i synnerhet från barnfamiljer. Vid storhelger såsom jul och påsk kan det också 
finnas en särskild ovilja mot att värma upp mat som blivit över från bufféer och 
som därför kastas. Svinnet av kött och fisk är mindre än för övriga livsmedel, enligt 
en artikel i Svenska Dagbladet under hösten 2007. 

Uppkomsten av svinn i hushållen handlar i hög grad om konsumtionsmönster, 
beteende och attityder. Det höga tempot i samhället med allt högre förväntningar 
på materiell standard gör att hushållen idag ofta lider av brist på tid för att mer än 
nödvändigt engagera sig i matlagning. Detta betyder ökad risk för svinn genom att: 
• Planering av inköp blir eftersatt 
• Överinköp leder till att ”bäst-före-datum” passeras 
• Alla delar av råvarorna inte tas tillvara 
• Rester inte tas tillvara 
• Förpackningar inte töms ordentligt 

 
En annan effekt av bristen på tid är den ökade användningen av s.k. halvfabrikat i 
matlagningen. Om halvfabrikaten utgörs av portionsförpackade rätter, kan i viss 
mån svinn motverkas. Det kan dock finnas en ovilja mot att spara rester av mat 
som lagats från halvfabrikat för senare uppvärmning. Förpackningsstorleken hos 
halvfabrikaten kan, liksom hos övriga livsmedel, medverka till uppkomst av svinn. 
Sammantaget är det osäkert vilken inverkan halvfabrikaten har på uppkomsten av 
svinn.  

Det kan tyckas att det teoretiskt borde finnas privatekonomiska drivkrafter mot-
uppkomst av svinn av livsmedel i hushållet. Ökat välstånd kan dock åsidosätta 
sådana drivkrafter och ytterligare bidra till svinnet.  

En del av svinnet kan förklaras av den snabba utvecklingen av handeln vid 
stormarknaderna, som ofta lockar med extrapriser och erbjudanden som ofta gör att 
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konsumenterna köper mer än de behöver. Detta i kombination med svårigheter att 
lagra vissa typer av livsmedel på lämpligt sätt bidrar till att svinn uppstår.  

Härutöver finns en alltmer utbredd uppfattning att mat ska vara nylagad, vilket 
bidrar till att rester ofta inte tas tillvara. Dagens mycket höga krav på livsmedel 
bidrar också till att fullt ätbar mat med passerat ”bäst-före-datum” kastas. Detta 
ligger i linje med samhällets allt högre hygienkrav och en ökad medvetenhet om 
hälsoaspekter. Hushållens kunskap om hur man kan ta tillvara rester kan i många 
fall vara låg och i dagens kokböcker tas normalt inte upp hur rester kan tas tillvara. 
Framförallt barn men även vuxna är ofta kräsna på vad de stoppar i sig. 

En del svinn uppkommer p.g.a. att hållbarheten försämrats hos färskvaror så-
som frukt och grönsaker till följd av felaktig förvaring. Hushållens kunskap om hur 
olika typer av livsmedel ska förvaras kan i många fall vara låg och förvaringsmöj-
ligheterna i moderna bostäder är ofta begränsade till kylskåpet. 
 
3.2 Möjligheter att minska svinnet 
Möjligheter att minska svinnet av livsmedel hos hushåll och som framkommit vid 
diskussioner med några utvalda hushåll kan vara att t.ex.: 
• Planera inköp. Genom planering av inköp undviks att för stora mängder 

av ett visst livsmedel köps in och att fel livsmedel köps in. 
• Kontrollera ”bäst-före-datum” vid inköp, vilket är särskilt viktigt beträf-

fande storpack. Vid val mellan produkter med olika ”bäst-före-datum” 
bör produkten väljas med hänsyn till hur länge det aktuella livsmedlet 
väntas behöva lagras i hemmet innan det förbrukas. 

• Undvika svinn av förpackat livsmedel genom att tömma förpackningarna 
ordentligt. 

• Använda råvaror av hög kvalitet. Detta ger incitament till att verkligen 
använda alla delar av råvarorna, t.ex. stocken på broccolin, eftersom pri-
set ofta är högre på högkvalitativa livsmedel än på andra råvaror. Hög 
kvalitet kan också innebära längre hållbarhet, vilket ytterligare minskar 
risken för svinn. 

• Förvara livsmedel så att de håller sig fräscha. Frukt, grönsaker och bröd 
kan ibland vara svårt att förvara på rätt sätt samtidigt som hållbarheten i 
hög grad beror av hur livsmedlen förvarats. För många livsmedel är för-
varing i kallskafferi bättre än i kylskåp. 

• Göra storkok och frysa in det som blir över för senare servering. Tillag-
ning av större mängder mat samtidigt kan bidra både till minskat svinn 
och i övrigt minskad miljöbelastning från tillagningen men kräver samti-
digt att konsumenterna accepterar mat som inte är nylagad. 

• Tillvarata överbliven mat, s.k. rester. Rester kan bli en matlåda för någon 
i familjen dagen efter eller ett tillbehör vid någon kommande måltid. Det-
ta kräver ökad acceptans för att äta mat som inte är nylagad. Ett avsnitt 
med tips på hur man tar tillvara rester finns i kokboken ”Mat med känsla 
för miljö”, som togs fram 2001genom ett samarbete mellan Konsument-
verket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. 
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• Äta upp maten. Inspiration från t.ex. kokböcker kan bidra till att maten 
smakar bra och att maten därmed äts upp. 

• Utöva ”konsumentmakt”. Förutom att konsumenterna kan minska det di-
rekta svinnet i det egna hushållet har konsumenterna möjligheter att på-
verka butiker och producenter i riktning mot minskat svinn, genom att 
t.ex. köpa livsmedel av hög kvalitet och inte i första hand alltid välja 
storpack. 
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4 Restauranger 
4.1 Problembeskrivning 
I restaurangerna uppkommer svinn både vid beredning i köket och vid servering. 
Svinn från beredning i köket uppkommer i huvudsak som en direkt följd av svårig-
heter förutse hur många gäster som kommer, vilket medför svårigheter att förbere-
da rätt mängd mat. Det kan också vara svårt att hålla en bred meny utan att få en 
del svinn, eftersom många olika råvaror behövs. Lagring av råvaror kan också vara 
ett problem. 

Vid servering är risken särskilt stor vid självservering från bufféer. Maten får 
högst stå framme på buffén i 2 timmar. Det kan vara svårt att förutse om mat 
kommer att bli över och för att den överblivna maten ska kunna tas tillvara måste 
den tas från buffén i god tid. Eftersom gästerna får äta så mycket de vill för samma 
pris och själva tar maten, finns en risk att gästerna tar större portioner än de orkar 
äta upp. Detta leder isåfall till svinn. 

Hög konkurrens mellan restaurangerna och pressade priser på råvaror minskar 
incitamentet att verkligen utnyttja alla delar av råvarorna. I restauranger med hög 
personalomsättning och många anställda som jobbar få timmar kan det vara särskilt 
svårt att upprätthålla rutiner för att minska svinnet. 
 
4.2 Möjligheter att minska svinnet 
Möjligheter att minska svinnet av livsmedel hos restauranger och som framkom-
mit vid genomförda intervjuer kan vara att t.ex.: 
• Planera inköp. 
• Föra statistik över antalet gäster och serverade portioner av olika maträt-

ter och förutse hur många gäster som kan väntas komma. Tillaga om 
möjligt maten efter hand. 

• Köpa in råvaror av hög kvalitet. Det kan betyda bättre hållbarhet och att 
restaurangen är mer mån om att utnyttja alla delar på de inköpta råvaror-
na. Detta bekräftas av en restaurang som intervjuats inom ramen för detta 
projekt. 

• Hantera livsmedlen rätt. 
• Skapa möjligheter att lagra och även använda överskott. 
• Bättre följa upp materialflöden i verksamheten. Separat insamling av 

matavfall kan bidra till att tydliggöra omfattningen av svinnet. 
• Informera personal om svinnets betydelse från miljösynpunkt, så att 

verksamheten kan ta hänsyn till detta och ta fram åtgärder i t.ex. miljö-
ledningsarbetet. 
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5 Storkök/skolkök 
5.1 Problembeskrivning 
Det direkta svinn av livsmedel som uppstår hos storkök/skolkök utgörs av: 
• Dåliga och kasserade råvaror 
• Tillagnings- och beredningsavfall från köket 
• Tallriksavskrap 
• Matavfall från servering av mat (kantinavfall) 

 
En studie från 2001 (Rebecka Engström, Energimyndigheten) visade att ca 20% av 
maten från storköken kastades bort, varav ungefär hälften vid beredning och hälf-
ten vid servering. Lika mycket kastades från vanliga lunchrestauranger. 

En del av svinnet från storkök och skolkök uppstår till följd av att för många 
portioner lagats. Det kan finnas en risk att extraportioner lagas ”för säkerhets skull” 
vid svårigheter att förutse hur mycket mat som kommer att gå åt. I ett s.k. mottag-
ningskök där mat serveras efter att ha levererats från ett centralkök är risken för 
svinn särskilt stor, eftersom möjligheter att tillaga mat efter hand saknas. 

Eleverna har inget ekonomiskt incitament att inte ta mer mat än de äter upp ef-
tersom de inte betalar för maten. Om eleverna inte tycker om maten finns en risk 
att de istället går på Mc Donald’s, vilket både försvårar planeringen av matlagning-
en och betyder mindre näringsriktig kost. I skolkök som serverar t.ex. fil och 
mackor som alternativ till den lagade maten kan planeringen av matlagningen för-
svåras ytterligare och svinnet riskera att öka. Detta bekräftas av en studie som ge-
nomförts av Tyresö kommun. 

En alltför hårt pressad ekonomi ger inte utrymme för att köpa in råvaror av hög 
kvalitet, vilket kan bidra till att svinn uppstår. Lagen om offentlig upphandling 
begränsar möjligheterna att köpa ekologiska eller lokalt producerade livsmedel 
med riktigt hög kvalitet. Detta kan vara sämre både från hälsosynpunkt och bidra 
till svinn, eftersom maten riskerar att smaka sämre och alltför billiga råvaror i hög-
re grad än dyrare riskerar att kastas. 

Ekonomiska rutiner kan dessutom inverka på svinnet av livsmedel från ett stor-
kök. Det kan finnas en risk att man budgeterar för mycket och därmed även gör av 
med för mycket resurser för att inte få mindre anslag nästa år. Det kan även finnas 
en risk att den låga statusen på skolkökspersonalsyrket i en del fall bidrar till 
bristande planering, otillräcklig uppföljning av svinnet och därmed onödigt dålig 
ekonomi. 
 
5.2 Möjligheter att minska svinnet 
Möjligheter att minska svinnet av livsmedel hos storkök och som framkommit vid 
genomförda intervjuer kan vara t.ex.: 
• Tillagningskök istället för mottagningskök. Mottagningskök har svårare 

att anpassa antal portioner till antalet elever som äter skollunch i och med 
att ändring av beställning från centralkök senast kan göras på förmidda-
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gen. I ett tillagningskök kan tillagning ske allteftersom eleverna kommer 
för att äta lunch. 

• Pedagogik gentemot eleverna i matlagningen kan bidra till att eleverna 
verkligen äter på skolan. Ge eleverna möjlighet att påverka skollunchen 
genom t.ex. ett matråd. Matrådet kan bestå av representanter för elever, 
lärare och köket och träffas regelbundet. Samråd med eleverna ang. mat-
sedeln, kan resultera i t.ex. en återkommande ”elevernas vecka” där mat-
sedeln utformas efter elevernas önskemål. 

• Planering av inköp. Det är viktigt ha kunskap om behovet och följa upp 
åtgången av portioner. 

• För att tillaga rätt mängd skolmat kan det finnas behov av att föra stati-
stik för respektive maträtt avseende mängd råvaror som går åt samt anta-
let ätande. Statistiken kan användas vid nästa tillfälle samma mäträtt 
tillagas. 

• Rapportering av elevers frånvaro dagligen till skolköket innan skollun-
chen börjar tillagas, kanske via internet. Avtal mellan storköket och sko-
lan om leverans av ett förutbestämt antal portioner oavsett om färre äter 
ger fel signaler. 

• Gör maten spännande och varierad, genom t.ex. temaveckor med ny mat 
(indiskt, kinesiskt etc). Skolmat som är mindre omtyckt av eleverna och 
där det finns andra bra alternativ kan tas bort från matsedeln. 

• Användning av färska råvaror och mindre halvfabrikat ger en godare mat 
och därmed mindre svinn till följd av att serverad mat ej äts upp eller att 
för mycket mat tillagas. 

• Rätt livsmedelshantering med goda lagringsmöjligheter. 
• Använda överbliven mat som kan tas omhand dagen efter. Exempelvis 

kan den kokta potatisen bli stekt potatis eller en del av en pytt i panna. 
Rullande schema för skollunch, exempelvis 8 veckors schema, för att 
kunna använda överblivna råvaror. 

• Se till att kökspersonalen/-ansvarig är orienterad och känner ansvar för 
ekonomin i den egna verksamheten. Återkoppling som visar på fördelar 
för personalen av att agera så att svinn inte uppstår kan bidra till detta. 

• Information till personal om svinnets betydelse från miljösynpunkt, så att 
verksamheten kan ta hänsyn till detta och ta fram åtgärder i t.ex. miljö-
ledningsarbetet. 

• Uppföljning av materialflöden i verksamheten. Separat insamling av mat-
avfall kan bidra till att tydliggöra omfattningen av svinnet. 
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6 Butiker 
6.1 Problembeskrivning 
Kraven på att livsmedel ska vara färskt ökar och många konsumenter är idag rädda 
för att köpa varor med ”kort datum”. Det råder också delade meningar bland buti-
ker om huruvida produkter vars ”bäst-före-datum” närmar sig ska reas ut, vilket 
bl.a. framgår av ett examensarbete som gjorts vid SLU angående ICA:s kötthanter-
ing. 

Enligt intervjuer som har genomförts inom ramen för detta projekt är en av de 
vanligaste orsakerna till svinn i butiksledet att fel mängd av en vara köpts in. Det 
kan vara svårt köpa in rätt mängd varor vid variationer över tiden, t.ex. inför stor-
helger. En del av det som blir över tas tillbaka av grossisten eller leverantören inom 
ramen för avtal med s.k. full returrätt (se kapitel 7.1) och hanteras därmed inte i 
kommunens avfallshanteringssystem som övrigt svinn. Svårigheten att köpa in rätt 
mängd varor bedöms vara störst i mindre butiker. 

I många fall kräver leverantörerna att butiken säljer ett flertal av leverantörens 
produkter för att få ett bra inköpspris samtidigt som kunderna förväntar sig ett brett 
sortiment. Ett brett sortiment med många olika fabrikat och varianter av samma typ 
av vara kan leda till svinn av många artiklar med passerat utgångsdatum. Risken 
för detta är särskilt stor i en mindre butik. 

Till kundernas förväntningar hör också att backar och hyllor ska vara välfyllda. 
Detta betyder samtidigt att det kan bli svårare att sälja de sista varorna innan nya 
fylls på. När väl nya fyllts på finns en risk att kunderna väljer de nya och att de 
gamla blir kvar. På detta sätt uppstår svinn. Risk finns att nya varor placeras fram-
för varor med sämre datum, isåfall försvårar försäljningen av de äldre varorna. 

Det största svinnet uppstår bland färskvarorna frukt, grönsaker, chark och mat-
bröd. Detta framgår av olika studier och bekräftas av intervjuer som genomförts 
inom ramen för detta projekt. Frukt och grönsaker förvaras inte alltid under ideala 
förhållanden utan läggs ofta upp på bänkar i rumstemperatur, bl.a. därför att buti-
kerna vill exponera frukten på ett mer säljande sätt än vad som är möjligt i en kyl-
disk. Hållbarheten hos butikspackat kött är lägre än centralt förpackat kött. Svinnet 
av s.k. kolonial (torrvaror) är mycket litet eftersom hållbarheten är hög. 

Ett problem som nämnts av en butik som intervjuats i detta projekt är att det 
kan vara svårt att hinna instruera ny personal om hur man ska agera för att minime-
ra svinnet. 
 
6.2 Möjligheter att minska svinnet 
Möjligheter att minska svinnet av livsmedel hos butiker och som framkommit vid 
genomförda intervjuer kan vara att t.ex.: 
• Hantera livsmedlen rätt, t.ex. frukt och grönsaker. En kylanläggning som 

kan hålla rätt temperatur för tillräckligt stora mängder av t.ex. frukt- och 
grönt kan påtagligt minska svinnet. 
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• Planera inköp och ha god kontroll på lagersaldo och försäljningsstatistik. 
Det är viktigt att de avdelningsansvariga skaffar sig känsla för hur myck-
et livsmedel som behöver köpas in och ”lär känna sin butik”. 

• ”Cirkulera” varorna genom att exponera varor med sämst datum. 
• Utnyttja tekniska hjälpmedel för inköpsplanering och påfyllning i hyllor-

na. Tekniska lösningar såsom ”smarta” hyllor som signalerar när en vara 
börjar ta slut och ”smarta” förpackningar som exempelvis byter färg när 
det är ett visst antal dagar kvar till ”bäst-före-datum” kan underlätta in-
köpsplanering. 

• Sälja varor med sämre datum rabatterat, istället för att kasta dem. Ett an-
nat exempel på hur sådana varor kan hanteras kan vara att sälja till en re-
staurang som förbrukar stora mängder råvaror på kort tid. 

• Informera personal om svinnets betydelse från ekonomiska och miljö-
mässiga utgångspunkter, så att verksamheten kan ta hänsyn till detta vid 
introduktion av nyanställda och ta fram åtgärder i t.ex. miljöledningsar-
betet. 
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7 Grossister och leverantörer 
7.1 Problembeskrivning 
Det direkta svinn av livsmedel som uppstår i grossist- och leverantörsledet utgörs av: 
• Produkter som inte kunnat säljas vidare p.g.a. missbedömning av efter-

frågan 
• Produkter som hanterats felaktigt och skadats vid leverans eller hantering 

i lager och därför inte kan säljas vidare 
 
Härutöver hanterar grossister och leverantörer betydande mängder returnerade 
produkter från de butiker som man levererar till. Detta svinn uppstår visserligen i 
butiken men kan ändå hänföras till grossister och leverantörer, eftersom det är hos 
dessa led som det avgörs hur avfallet ska omhändertas samtidigt som utformningen 
av avtalen med butikerna kan inverka på svinnet. 

Från många grossister och leverantörer är mängden produkter som returnerats 
från butikerna betydande, särskilt av vissa typer av livsmedel. Uppgifter om mäng-
den svinn som hanteras genom grossister och leverantörer saknas men följande 
exempel kan illustrera omfattningen: En leverantör av färskbröd av ett visst märke i 
Storstockholm har redovisat en returnerad mängd bröd (huvudsakligen av typen 
tekakor och liknande samt korvbröd) motsvarande ca 30 m3 per vecka. 

Det är vanligt att leverantörer av vissa typer av varor och lokala grossister till-
lämpar avtal med s.k. full returrätt. Leverantören återtar då de produkter som buti-
ken inte lyckats sälja och butiken betalar enbart för det antal produkter som man 
lyckats sälja. Detta minskar butikens incitament att beställa rätt mängd livsmedel 
och därmed ökar risken för svinn av livsmedel. Normalt är dock dessa avtal en del 
av ett koncept där leverantörens säljare flera gånger i veckan besöker butikerna för 
att i samråd med butiken se till att rätt mängd varor levereras och att dessa hanteras 
rätt. Denna typ av lösning tillämpas för bl.a. färskbröd. 

Vid intervju med en grossist har det framkommit att transportförpackningar – 
plastomslag, kartonger, pallar etc – för butiksförpackade konsumentprodukter har 
blivit sämre på senare tid. En bidragande orsak till denna utveckling kan vara strä-
van efter att minimera förpackningsmaterialen med hänsyn till ekonomi och miljö 
inom förpackningsindustrin. 
 
7.2 Möjligheter att minska svinnet 
Möjligheter att minska svinnet av livsmedel hos grossister och leverantörer och 
som framkommit vid genomförda intervjuer kan vara att t.ex.: 
• Säkerställa att avtalen med butikerna om retur ger rätt signaler. Särskilt 

viktigt är fungerande rutiner för uppföljning av försäljning och samråd 
mellan leverantören och butiken vid avtal med s.k. full returrätt. 

• Säkerställa god ”timing” i leveranserna till kunderna. 
• Säkerställa att rätt varor av rätt mängd hålls i lager. 
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• Se till att hålla livsmedel av hög kvalitet, lokalt odlade eller ekologiskt 
odlade. Livsmedel av hög kvalitet kan minska svinnet. Att även erbjuda 
lokalt odlade produkter gör att lokala lantbrukare inte behöver köra själva 
ända fram till de butiker eller restauranger som önskar lokalt odlade pro-
dukter, vilket minskar transporterna. 

• Informera personal och kunder om svinnets betydelse från miljösyn-
punkt, så att grossisten eller leverantören men även dess kunder kan ta 
hänsyn till detta och ta fram åtgärder i t.ex. miljöledningsarbetet. 
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8 Livsmedelsindustrin 
Livsmedelsindustrin utgörs av branscher såsom charkuteri, bageri, mejeri, bryggeri, 
grönsaksberedning och färdigmat. Hanteringen av livsmedel skiljer sig åt mellan 
olika branscher och det är därför svårt att göra en allmängiltig beskrivning av pro-
blemet med svinn inom livsmedelsindustrin och möjligheterna att minska svinnet 
varierar. I det följande beskrivs därför översiktligt problemet med svinn inom livs-
medelsindustrin och för två olika branscher, där svinnet bedömts vara betydande, 
presenteras möjligheter att minska svinnet. 
 
8.1 Problembeskrivning 
Livsmedelsindustrin är ett av de första stegen i livsmedelskedjan på väg mot slut-
konsument. Det är därför viktigt att livsmedlen hanteras rätt, så att konsumenterna 
får ut mesta möjliga av livsmedlets hållbarhet. I annat fall riskerar onödigt svinn att 
uppstå längre fram i kedjan, t.ex. hos grossist, butik eller hushåll. 

Enligt SIK är många livsmedelsindustrier medvetenheten om problemet med 
svinn relativt låg hos många livsmedelsindustrier. Inom vissa branscher, däribland 
mejeribranschen, har dock svinnet uppmärksammats. 

Svinn av livsmedel i livsmedelsindustrier kan uppstå vid t.ex. leverans av ska-
dade råvaror, byte av produkt i en produktionslinje eller fel i produktionen. 

Eftersom livsmedelsindustrin ligger tidigt i livsmedelskedjan kan det vara svårt 
att fånga upp signaler från t.ex. konsument- eller butiksleden om vilka förpack-
ningsstorlekar eller typer av produkter som efterfrågas. 
 
Exemplet charkuteribranschen 
Svinn i charkuteribranschen kan vara av stor betydelse från miljösynpunkt, efter-
som köttproduktionen är den totalt sett mest energikrävande delen av livsmedels-
produktionen om alla led i kedjan inräknas. Eftersom köttråvarorna har kort håll-
barhet är det särskilt viktigt ur svinnsynpunkt att ledtiderna i charkuteribranschen 
inte blir längre än nödvändigt. 

Svinn av köttråvara kan uppstå vid t.ex. leverans av skadat kött, byte av pro-
dukt i en produktionslinje eller fel i produktionen. Idag efterfrågas inte heller alla 
delar av djuret i samma utsträckning som förr, exempelvis lagas enklare rätter och 
mera sällan långkok. Av sådant kött och olika typer av spillbitar kan ofta produkter 
av mindre ekonomiskt värde tillverkas, t.ex. salami eller pizzaskinka. De ekono-
miska incitamenten att minimera svinn av köttråvara bedöms vara goda. 

Bland det svinn från charkuteribranschen och som är mer eller mindre oundvik-
ligt märks t.ex. blod, fett, skinn, ben och tarminnehåll. 
 
Exemplet bageribranschen 
Bageribranschen har i andra studier identifierats som betydelsefull när det gäller 
svinn inom livsmedelsindustrin. 
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I ett examensarbete från Luleå Tekniska Universitet 2007 studerades svinn från 
Lantmännen Axas tillverkning av matbröd och kaffebröd. Vanliga orsaker till svinn 
var: 
• Viktvariation p.g.a. varierande degvikter, felaktig tillförsel av fyllning 

och problem vid paketering 
• Defekta enheter till följd av t.ex. felformning, felaktig tillförsel av fyll-

ning, felgräddning och problem vid paketering. 
• Spill av deg och produkter som ramlar av transportband 

 
Svinnet bedömdes kunna minska genom bl.a. bättre skydd som förhindrar att pro-
dukter ramlar av transportband, förändrade inställningar på vissa maskiner samt 
ändrade rutiner för inställning av maskinerna. 
 
8.2 Möjligheter att minska svinnet 
Möjligheter att minska svinnet av livsmedel hos livsmedelsindustrin och som fram-
kommit vid genomförda intervjuer kan vara att t.ex.: 
• Bättre följa upp materialflöden i verksamheten. 
• Informera personal om svinnets betydelse från miljösynpunkt, så att 

verksamheten kan ta hänsyn till detta vid utformning av rutiner inom 
t.ex. ett miljöledningssystem. 

• Bättre hygien i verksamheten minskar risken för kassationer och ökar 
hållbarheten längre fram i livsmedelskedjan. 

• Säkerställa att ledtiderna i verksamheten är korta, så att så mycket som 
möjligt av livsmedlets hållbarhet kommer restaurangen, storköket eller 
hushållet till del. 

• Bättre kontroll och rengöring vid byte mellan produkter i en produktions-
linje, i de fall där utrustningen används för framställning av flera olika 
produkter. 

• Förbättra rutiner för att ställa in och anpassa maskiner för minskat svinn, 
genom t.ex. mindre felproduktion och ökad driftsäkerhet. 

• Bättre försöka få återkoppling från andre led i livsmedelskedjan för att 
producera och förpacka livsmedel efter kundernas önskemål. 
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9 Förslag till åtgärder 
Svinn förekommer i alla delar av livsmedelskedjan och gör att mer livsmedel måste 
produceras än vad som konsumeras. En del av svinnet är oundvikligt, men en del 
svinn bedöms kunna undvikas och möjligheterna till att öka resursutnyttjandet i 
livsmedelskedjan bör undersökas ytterligare. Genom ett minskat svinn och mer 
optimal produktion, distribution och konsumtion ökar möjligheterna till miljövins-
ter i alla delar av kedjan. Miljövinsterna kan uppstå i form av minskade utsläpp av 
klimatgaser, minskat näringsläckage och minskade avfallsmängder. 
 
9.1 Åtgärder som samhället kan vidta 
I första hand behöver aktörerna i kedjan bli mer medvetna om svinnets betydelse 
för miljön och att ett effektivare utnyttjande både gynnar ekonomi och miljö. En av 
de uppgifter som kan ingå i uppdraget att införa åtgärder för att ytterligare minska 
svinnet i livsmedelskedjan bör vara att utreda olika möjligheter till ett effektivare 
utnyttjande av livsmedel och minskat svinn. Denna inledande utredning pekar på 
det finns både möjligheter och ekonomiska incitament att minska svinnet i samtliga 
led i livsmedelskedjan och att det därför finns behov av utbildning och andra insatser 
i alla led. En bedömning är att hushållen svarar för det enskilt största flödet av svinn 
av livsmedel men att merparten av svinnet ändå uppstår hos professionella aktörer i 
kedjan såsom livsmedelsindustri, livsmedelsgrossister, matvarubutiker, storkök och 
restauranger. 
 
Följande åtgärder, syftande till att underlätta och påskynda möjligheterna att minska 
svinnet i livsmedelskedjan och som framkommit under arbetet med denna utredning, 
bedöms vara högst prioriterade: 
• Genomföra en nationell informationssatsning om sambandet mat – 

miljö – hälsa – ekonomi. Moraliska överväganden snarare än ekonomiska 
har ofta visat sig vara starka drivkrafter för ett miljömässigt beteende 
men då förutsätts att medborgarna är upplysta. Kopplingen till klimatpå-
verkan bör särskilt uppmärksammas. Informationssatsningen kan innefat-
ta: 
- Allmän informationskampanj till samtliga aktörer i livsmedelskedjan 
om bl.a. koppling mellan kastad mat och miljöpåverkan, inköpsplanering, 
hantering och förvaring av livsmedel, innebörden av ”bäst-före-datum”, 
miljöanpassade kostråd inklusive hur man tillvaratar rester. Naturvårds-
verket i samarbete med Livsmedelsverket föreslås ansvara för kampan-
jen. 
- Framtagande av informationsmaterial med information och råd med 
samma inriktning som ovan. Materialet kan användas av t.ex. kommuner 
och verksamheter inklusive livsmedelsindustri vid utbildning av perso-
nal. Materialet, som föreslås tas fram i samarbete mellan Naturvårdsver-
ket och Livsmedelsverket kan även lämnas ut i samband med tillsyn en-
ligt Miljöbalken och/eller livsmedelslagstiftningen (se nedan). ”Goda ex-
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empel” från olika delar av livsmedelskedjan kan bidra till trovärdighet.  
- Information i samband med tillsyn enligt Miljöbalken och/eller livsme-
delslagstiftningen om möjligheter att minska svinnet i olika verksamhe-
ter. Betydelsen av åtgärder för minskat svinn kan understrykas genom 
Naturvårdsverkets och Livsmedelsverkets tillsynsvägledning. 

• Kartläggning av mängder och möjliga åtgärder för minskat svinn i 
livsmedelskedjan. Naturvårdsverket och Livsmedelsverket i samverkan 
kan initiera, planera och genomföra projekt tillsammans med olika aktö-
rer inom t.ex. forskning, handel, storkök och olika livsmedelsindustrier 
med syfte att minska svinn. Ett exempel från Storbritannien visar ett pro-
jekt med syfte att minska svinn i livsmedels- och dryckesindustrin där 5 
ton livsmedelssvinn kunde undvikas årligen, enligt Carlsson-Kanyama 
(2003). 
Ett av projekten kan vara en större studie av hur stor mängd svinn som 
uppstår i olika led. Med ett väl genomtänkt upplägg kan en sådan studie 
bidra till att problemet med svinn uppmärksammas i samhället och ge 
stor genomslagskraft i media. Praktiska exempel kan tydliggöra proble-
met och vad man kan göra åt det.  

 
Andra idéer till åtgärder syftande till att underlätta och påskynda möjligheter att 
minska svinnet i livsmedelskedjan och som framkommit under arbetet med denna 
utredning är: 
• Engagera fler myndigheter i de delmål och åtgärder som rör minsk-

ning av avfallsmängder. Exempelvis skulle ett ökat samarbete mellan 
Naturvårdsverket och Livsmedelsverket kunna bidra till att tillsynsväg-
ledning utformas så att frågan om åtgärder för att minska svinn av livs-
medel kan hanteras på ett resurseffektivt sätt inom ramen för den tillsyn 
som bedrivs enligt Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 

• Kommunerna kan föregå med gott exempel i sin egen livsmedelshanter-
ing. 

• Särskild information till föräldrar och skolelever där vikten av att äta 
i skolan (och äta upp maten) framhålls – både med hänsyn till hälsa, mil-
jö och ekonomi. 

• Integrera kunskap om svinn i skolundervisningen. Detta kan bli en 
naturlig del i t.ex. hemkunskaps-, miljökunskaps- och naturkunskapsun-
dervisningen. Genom att påverka barnen nås även föräldrarna. Utbild-
ningsinsatserna kan höja statusen på att t.ex. laga maten till skolbarn. 

• Införa krav på miljödeklaration av livsmedel. Diskussioner pågår om 
miljömärkning av livsmedel, med fokus på klimatpåverkan. Miljödekla-
ration, eller miljömärkning, skulle kunna tydliggöra betydelsen av att 
minska svinnet av livsmedel och därmed underlätta för konsumenter som 
vill beakta miljö- och resurshushållningsaspekter vid inköp. 

• Införa krav på redovisning av åtgärder för minskat svinn. Kraven 
kan ställas i samband med tillsyn av avfallshanteringen i verksamheten 
enligt Miljöbalken och eventuellt livsmedelslagstiftningen. Miljökvali-
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tetsmålen ska vara vägledande för tillsynen. De allmänna hänsynsregler-
na, särskilt den s.k. hushållningsprincipen, kan åberopas. En eventuell 
lagstiftning om EU:s avfallshierarki, vilket diskuteras, skulle lyfta fram 
behovet av åtgärder för att minska avfallsmängderna och samtidigt kunna 
stärka tillsynsarbetet. 

• Införa krav i tillståndsansökan och miljörapportering. Krav på att 
åtgärder för minskat svinn av livsmedel redovisas i tillståndsansökan och 
i miljörapporten för en livsmedelsindustri. 

• Planera för bra förvaringsmöjligheter för livsmedel vid nybyggnation 
av bostäder och livsmedelslokaler. I bostäder kan kallskafferi vara ett 
komplement till kylskåp för att ge bättre förhållanden för lagring av t.ex. 
frukt och rotsaker. Kanske kan krav ställas vid bygglov. 

• Påverka avtal med s.k. full returrätt. Påverka grossister och leverantö-
rer så att deras avtal med s.k. full returrätt med butikerna utformas för att 
ge butikerna incitament att minska svinnet till följd av returnerade osålda 
varor. Idag ligger incitamentet i huvudsak inte hos butikerna som ska säl-
ja varorna utan hos leverantören. 

• Påverka förpackningsindustrin att ta fram ändamålsenliga förpack-
ningar. Förpackningarna bör vara både lätta att tömma, fylla sin funktion 
som skydd för varan under hela hanteringen och inte vara onödigt resurs-
krävande. Detta gäller inte minst de s.k. transportförpackningar som an-
vänds för transporter mellan t.ex. livsmedelsindustrier och grossister. 
Fungerande transportförpackningar kan vara viktigare från miljösynpunkt 
än att minska mängden förpackningsmaterial. Standardiserade transport-
förpackningar kan ytterligare bidra till minskat svinn genom att underlät-
ta packning av pallar och balar så att dessa blir stabila och därmed kan 
hanteras av truckar och personal utan risk för skador på innehållet. 

• Införa ekonomiska styrmedel, som t.ex. skatt på matavfall från verk-
samheter eller skatt på livsmedel som returneras till grossist eller leveran-
tör skulle kunna förstärka redan befintliga ekonomiska incitament att 
minska svinnet av livsmedel.  

 
9.2 Konsekvenser av föreslagna åtgärder 
I det följande görs en övergripande beskrivning av konsekvenserna för olika aktö-
rer och samhället av de två åtgärder som bedömts vara högst prioriterade: 
 
Myndigheter 
• Samhällets kunskap om omfattningen av svinnet av livsmedel ökar, vil-

ket underlättar myndigheternas prioritering mellan olika åtgärder för att 
minska svinnet. Därmed kan de mest kostnadseffektiva åtgärderna väljas. 

• Ekonomiska och personella resurser från Naturvårdsverket och Livsme-
delsverket måste avsättas för informationssatsningen och för att initiera, 
planera och genomföra projekt. 
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• De lokala tillsynsmyndigheterna förväntas bidra till informationssats-
ningen genom att t.ex. använda framtaget informationsmaterial i sam-
band med tillsyn enligt Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. För att 
möjliggöra och understryka detta behöver eventuellt Naturvårdsverkets 
och Livsmedelsverkets tillsynsvägledning anpassas. De kostnader som 
uppstår för de lokala tillsynsmyndigheterna beror av på i vilken omfatt-
ning och på vilket sätt dessa engageras i informationssatsningen. 

 
Hushåll 
• Hushållen förväntas vidta åtgärder enligt informationssatsningens re-

kommendationer. Åtgärderna bedöms i huvudsak handla om förändrade 
rutiner. 

• En del av de åtgärder som vidtas till följd av bl.a. informationssatsningen 
kan bidra till inte enbart minskad miljöpåverkan utan även bättre hälsa. 
Exempel på detta kan vara att skolbarnen äter mat i skolan och att bättre 
råvaror används vid matlagning. 

• Eftersom det livsmedel som kastas har ett ekonomiskt värde, så kan ett 
minskat svinn i hushållen betyda minskade livsmedelskostnader för hus-
hållen. 

 
Restauranger och storkök 
• Restaurangerna och storköken förväntas vidta åtgärder enligt informa-

tionssatsningens rekommendationer. Åtgärderna bedöms i huvudsak 
handla om utbildning till personal och förändrade rutiner men kan även 
handla om att t.ex. förbättra förvaringsmöjligheterna för vissa typer av 
livsmedel och därmed medföra kostnader. 

• De företag och kommunala organisationer (t.ex. skolkök) som väljer att 
arbeta aktivt för att minska svinnet kan både minska sina kostnader och 
stärka sin miljöprofil. Eftersom svinnet utgör en ekonomiskt värdefull 
resurs, så kan det mycket väl vara så att åtgärderna är företagsekonomiskt 
lönsamma för verksamheten. 

 
Butiker, grossister och leverantörer 
Konsekvenserna bedöms i stort vara desamma som för ”Restauranger och storkök”. 
 
Livsmedelsindustri 
• En del av den produktion som idag sker för den svenska marknaden mås-

te ställas om för andra marknader. För en del livsmedelsindustrier kan 
därför resurser krävas för att etablera sig på nya marknader. 

 
Konsekvenserna bedöms i övrigt vara desamma som för ”Restauranger och stor-
kök”. 
 



 

 31

Kommunal verksamhet 
• Kommunerna förväntas bidra till informationssatsningen genom att t.ex. i 

skolundervisningen integrera information om betydelsen av svinn av livs-
medel och hur detta kan motverkas samt i den egna verksamheten i skol-
köken. Se därför även ovan beskrivna konsekvenser för storkök. 

 
Samhället i stort 
• Eftersom svinnet av livsmedel förväntas minska och kommer också mil-

jöpåverkan från olika processer och transporter i livsmedelskedjan att 
minska. 

• Det minskade svinnet kommer att medföra bättre resurshushållning. Den 
odlingsbara marken och haven räcker till att producera råvaror till livs-
medel för fler människor. Samtidigt krävs en mindre mängd energi för att 
framställa en viss mängd livsmedel. 

• Konsumenternas och andra aktörers medvetenhet om den miljömässiga 
betydelsen av att minska avfallsmängderna ökar. Detta kan även leda till 
miljöpedagogiska effekter i form av ändrade konsumtionsmönster. 

• Till följd av att mängden matavfall minskar, minskar samtidigt behovet 
av biologisk behandlingskapacitet. Detta innebär dels att kapacitet frigörs 
i befintliga biologiska behandlingsanläggningar och att behovet av att 
uppföra nya anläggningar minskar. På motsvarande sätt minskar produk-
tionen av biogas i befintliga anläggningar. 

• Eftersom minskat svinn bedöms ge betydande miljö- och resurshushåll-
ningsmässiga fördelar och svinnet samtidigt utgör en ekonomiskt värde-
full resurs, så kan det mycket väl vara så att åtgärderna är samhällseko-
nomiskt lönsamma. 
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Svinn i livsmedelskedjan
Möjligheter till minskade mängder

Svinn förekommer i alla delar av livsmedelskedjan. Detta 

gör att mer livsmedel produceras än vad som konsume-

ras. En del av svinnet är oundvikligt, men en del svinn 

bedöms kunna undvikas. Denna rapport pekar på att det 

finns möjligheter att minska svinnet i samtliga led i livs-

medelskedjan. Rapporten innefattar problembeskrivning, 

åtgärdsförslag och konsekvensbeskrivning.

En bedömning är att hushållen svarar för det enskilt 

största flödet svinn av livsmedel men att merparten av 

svinnet ändå uppstår hos professionella aktörer i kedjan 

såsom livsmedelsindustri, livsmedelsgrossister, matvaru-

butiker, storkök och restauranger.

I rapporten bedöms följande åtgärder vara högst 

prioriterade:

• Genomföra en nationell informationssatsning                                                                                

              om sambanden mat – miljö – hälsa – ekonomi.

• Kartläggning av mängder och möjliga åtgärder                                                                                            

              för minskat svinn i livsmedelskedjan.

rapport 5885

nATUrvÅrDSverKeT

iSbn 978-91-620-5885-2 

iSSn  0282-7298

Naturvårdsverket 106 48 Stockholm. besöksadress: Stockholm - valhallavägen 195, Östersund - Forskarens väg 5 hus Ub, Kiruna - Kaserngatan 14.  
Tel: +46 8-698 10 00, fax: +46 8-20 29 25, e-post: registrator@naturvardsverket.se  internet: www.naturvardsverket.se  Beställningar ordertel: +46 8-505 933 40, 
orderfax: +46 8-505 933 99, e-post: natur@cm.se  Postadress: CM-Gruppen, box 110 93, 161 11 bromma. internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln


