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E R K Ä N N A N D E

Vi som faciliterade skapandet av detta White Paper är:

Den 20 november 2019 samlades Malmös aktiva matsvinnsaktörer för att tillsammans
arbeta fram grunden till detta White Paper om matsvinn i vår stad. Arbetsmötet organiseras
i samverkan med Rädda Maten – det ettåriga regionala matsvinnsprojektet (projektperiod
januari 2019–december 2019) som drivs av Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen och
Sparbanken Syd med finansiering av Miljövårdsfonden. Och Food Malmö – det treåriga
samarbetsprojektet (projektperiod maj 2019–mars 2021) som drivs av Malmö stads
Miljöförvaltning med finansiering av Jordbruksverket och EU.

&

Samt följande mat-, hållbarhets- och matsvinnsaktörer i Malmö:

Med stöd från Göteborgs ledande
matsvinnsexperter på:

Förskoleförvaltningen
Frostmätarens förskola
TAMU
Opalens förskola
Sofielundsförskola

 

Holma Folkhögskola



Kort om de två projekten som möjliggjorde detta:

Rädda Maten, det regionala
tvärsektoriella samverkansprojektet om
matsvinn, har under ett års tid inspirerat
och katalyserat aktörer att tillsammans
hitta nya vägar för att minska
matsvinnet inom Skåne. Detta har vi
gjort enlighet med Agenda 2030 delmål
12:3.  Initiativet till projektet togs av
Skånes Landshövding Anneli Hulthén
som i januari 2018 utmanade sin region
samt sin motpart Anders Danielsson i
Västra Götaland till en vänskaplig duell i
kampen mot matsvinn.  Genom att
ansluta sin organisation till Rädda
Maten har olika aktörer haft
möjligheten att samverka och
kunskapsdela med andra aktörer inom
olika sektorer samt att skapa kontakter i
hela matsystemet. Det är så vi har
kunnat bjuda på givande diskussioner
kring vilka möjligheter och utmaningar
det finns i arbetet med att halvera
matsvinnet till 2030!  Rädda Maten
drevs och finansirades av Hållbar
Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne
och Sparbanken Syd.

Food Malmö är ett samarbetsprojekt
med målet att öka kunskapen om och
tillgång på god, nyttig, lokalt
producerad hållbar mat och dryck för
alla malmöbor. Detta gör vi genom att
samla lokala producenter, näringslivet,
den offentlig sektor och ideella
organisationer samt läroverk för att
tillsammans skapa världens bästa mat i
Malmö. I Malmö finns det gott om
hållbar, hälsosam och lokalt producerad
som lätt hamnar i skuggan på grund av
ett föråldrat matsystem. Genom att
samla alla de ovannämnda
aktörsgrupperna skapar vi ett kraftfullt
samarbete för att tillsammans gynna ett
lokalt matsystem i vår stad. Våra
intressenter ska känna en delaktighet
och sakkunnighet i livsmedelsfrågor för
att kunna göra medvetna val av mat.
Inom Food Malmö arbetar vi utifrån tre
 fokusområden: Samverkan,
Mötesplatser samt Marknads-
möjligheter.



I N N E H Å L L

Vi behöver mat, inte matsvinn

Svinntratten & Avfallstrappan

Ordförrådet

 Problembeskrivning: Varför har vi fortfarande så mycket matsvinn?

 Utmaningen: En kortfattad analys av nuläge i Malmö enligt oss

 Argument: Så här resonerar vi kring matsvinn

 Förslag på lösning: Detta önskar vi ska hända!

 Slutsats: Vi är redo, är ni?

Introduktion: 
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V I  B E H Ö V E R  M A T ,  I N T E  M A T S V I N N

Mat slösas bort under produktion och skörd:

Mat slösas bort under diverse processer efter skörden:

Mat slösas bort under transport och hos grossister:

Mat slösas bort på detaljhandelsnivå: 

Mat slösas bort hos slutkonsumenterna:

Vilka frön som används, hur vi bevattnar, beskär och befruktar grödor

kan påverka skörden och leda till enorma förluster. Många jordbruks-

produkter blir aldrig skördade, alternativt skördas för tidigt eller för sent.

Vi har dålig koll på “åkersvinnet”.

 

Vissa grödor på åkern sorteras bort på grund av tuffa krav från handeln,

exempelvis fel storlek och form. Mat går även förlorad på grund av

felaktig behandling efter skörd, felaktig lagring, sortering och

förpackning. 

 

Mycket mat dumpas på grund av fel märkning, misslyckande transporter,

brutna kylkedjor, felaktiga beställningar eller helt enkelt genom

försummelse.

 

Återförsäljare och cateringfirmor kastar råvaror och förädlad mat i stora

mängder bland annat på grund av estetiska brister, felaktiga

uppskattningar av åtgång, för många valmöjligheter.

 

Hur mycket mat kastar du bort från kylen varje vecka? Förlusterna

uppgår till miljoner ton varje år.

Hur och var slösar vi med mat?



S V I N N T R A T T E N  &  A V F A L L S T R A P P A N

Svinntratten är en ypperlig referens
för att förstå hur man på bästa möjliga
vis motverkar matsvinn i alla led och
inom hela matsystemet. Det är en
visualisering som matsvinnet.se tagit
fram utifrån ”The Food Waste
Hierarcy”, som det amerikanska
motsvarigheten till Naturvårdsverket,
EPA, se har skapat.  

Avfallstrappan är EU:s gemensamma
prioritering som visar i vilken ordning
olika behandlingsmetoder för avfall bör
användas för att minimera
miljöpåverkan. Avfallstrappan kallas
ibland även för avfallshierarkin och
består av fem nivåer som stegvis
beskriver hur avfall ska hanteras och
behandlas. Det översta steget som vi
strävar mot är att minska avfallet genom
att förebygga för att bäst vore att 
 överhuvudtaget inte producera sådant
som senare bara ska kastas. 

Bildkälla: Renova, 2019. Klicka här.

E=Energi

https://www.renova.se/hallbarhet1/miljo/avfallstrappan/
https://www.renova.se/hallbarhet1/miljo/avfallstrappan/


O R D F Ö R R Å D E T

Håll koll på orden och begreppen Du väljer att använda när du pratar om matsvinn.
Problematiken och missförtståenden kopplat till matsvinn rotar sig ofta i fel eller missledande
ordval. Därför vill vi i samband med detta White Paper tydliggöra vissa centrala definitioner och
skillnaderna mellan dem. Detta för att vi som en enad stad mot matsvinn ska bli ännu bättre på
hur vi kommunicerar och delar information med varandra. Se källorna till definitionerna i slutet av
dokumentet.

Matsvinn Matavfall

Matförlust

Förebygga

Källsortera

Återvinna

Matsvinn är mat i olika former som slängs i onödan och
som fortfarande är ätbar, oberoende av några
preferenser, om den exemplevis skulle ha hanterats
annorlunda.

Matavfallet utgörs av sådant som inte räknas som
människoföda eller oätliga delar av mat och dryck,
såsom vissa skal, kärnor, köttben, kaffesump och
teblad.

Matfattigdom Matsäkerhet

Matfattigdom handlar om att människor inte har råd
att handla mat, de prioriterar bort mat, de köper
systematiskt näringsfattig mat och/eller de saknar
sociala sammanhang för ätande. Utöver den
ekonomiska bristen saknas också sällskapet vid
måltiden. Behovet av mat i Sverige (och Malmö) har
ökat under de senaste åren, framförallt vad det gäller
barnfamiljer.

Matsäkerhet finns när alla människor, vid alla
tidpunkter, har fysisk och ekonomisk tillgång till
tillräcklig, säker och näringsrik mat som uppfyller
deras dietbehov och matpreferenser för ett aktivt
och hälsosamt liv.

Matförlust är ett begrepp som än mindre etablerat i
Sverige men som betyder en minskning i massa
(kvantitativ) eller i näringsvärde (kvalitativ) av livsmedel –
ätliga delar – i hela ledet som var avsedd att användas som
mat. Livsmedel som ursprungligen var tänkt att användas
som mat men som av olika skäl tas bort från det mänskliga
matsystemet, även om dessa livsmedel slutligen riktas till
annat än mat  såsom foder eller bioenergi. Med matförlust
menar man mat som blivit spilld, kasserad eller på annat
sätt förlorat och därmed medför minskad kvalitet och
värde under dess process i matsystemet. Matförlust sker
typiskt vid produktion, efter skörd, bearbetning och
distribution i livsmedelskedjan. (Eng. "Food Loss").

Att  förebygga avfall  är det översta steget i
avfallshierarkin och det är prioriterat i både den
europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.
Miljövinsten är större om en produkt aldrig
produceras än om den produceras, används och
sedan återvinns.

Det finns olika sätt att återvinna. Man kan göra det
genom att skänka, omdistributera, köpa/sälja för
nedsattpris osv. Genom återvinning sparas dessutom
mycket energi jämfört med nyproduktion. Det bästa
som kan hända med mat är att vi äter det som
produceras och serveras till oss. Att undvika att
slänga mat som kunde ha ätits sparar pengar och
hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser.
Ibland kan vi inte undvika att kasta bort något av det
eftersom vissa delar är oätliga. Kompostering eller
produktion av biogas är ett bra exempel på
återvinning kopplad till matavfall. Matavfall kan
återvinnas till en jordförbättrare eller gödningsmedel
av god kvalitet och till och med generera el.

Källsortering innebär att man sorterar och separerar
sitt avfall där det uppstår, det vill säga där källan till
avfallet är. Det är viktigt att man sorterar sitt avfall. Ju
bättre man sorterar desto lättare är det att återvinna
och då sparar vi på jordens resurser. 
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P R O B L E M B E S K R I V N I N G1 .

Varför har vi fortfarande så mycket matsvinn?

Matsvinnet är verkligen ett av de dummaste,
mest onödiga problemen vi ställs inför idag.
Egentligen är det inte ens ett problem utan
snarare ett symptom på ett gravt
problematiskt och dysfunktionellt matsystem.
Att vi har tappat relationen till maten beror på
att maten på många sätt har tagits ifrån oss,
våra kök och vår vardag. Maten finns till för
många endast som ett omständligt måste som
håller oss igång för att vi ska kunna göra allt
det andra “viktiga”.
 
En stor andel av maten 
reser tusentals kilo-
meter, hanteras på 
olika sätt för hand eller 
av komplexa maskiner, 
behandlas med extrem 
omsorg, rengörs, förpackas, 
skickas vidare, ställs ut så lockande som
möjligt, säljs och köps. I Malmö har vi en stark
och aktiv grupp av mataktörer som lägger
stort hänsyn vid aspekter såsom närheten och
gemenskapen inom Malmö genom bättre
odling, leverans och konsumtion. Om man så
vill, kan man i Malmö få tillgång till mat som
någon har odlat omsorgsfullt för allas bästa.
Ett sådant gediget arbete borde ha ett värde.
Men tyvärr, efter allt detta, hantverksmässigt
eller industriellt framtaget, kastas 30 procent
av maten, utan större samvetskval! Nästan en
tredjedel av livsmedlen som produceras över
hela världen äts aldrig, vilket leder till
uppskattningsvis 1,3 miljarder ton matavfall 

varje år. Detta inkluderar cirka 45 procent av
all frukt och grönsaker och 20 procent av
köttet (1). Samtidigt som bland annat EU,
detaljhandeln och konsumenterna ställer
enorma krav på utseende, vikt, form och
storlek för att nämna några faktorer på
exempelvis frukt och grönsaker, saknas det
regelverk och lagar som kan tackla
matsvinnsproblematiken på global, nationell,
regional och kommunal nivå. Vilken aktör är
den som sätter igång denna nästintill
onaturliga kravlistan? 
 

Var börjar 
problematisering 

och varför har det 
blivit så att morötter 

med två ben anses “fel”? 
Det finns inget klart svar, 

men att peka på endast en aktörsgrupp
speglar inte sanningen på något sätt. 

                
Matsvinn är en "modern" företeelse – för bara
70 år sedan var idén om att kasta mat så gott
som otänkbar. Alla delar av djuret skulle bli
mat, ätas färskt, kokas till en soppa,
konserveras, saltas eller förädlas för att bland
annat förlänga hållbarheten. De sista resterna
användes för andra ändamål, exempelvis
förpackningar, kläder och värme. Kompost
var den sista utvägen. Vissa experter hävdar
till och med att matsvinn avsiktligt "skapats"
av det vinstdrivande matsystemet för att sälja
mer produkter, gödselmedel, bekämpnings-
 

MATSVINN ÄR EN "MODERN"
FÖRETEELSE – FÖR BARA 70 ÅR

SEDAN VAR IDÉN OM ATT KASTA
MAT SÅ GOTT SOM OTÄNKBAR.

(1) FAO, 2019.



medel, frön och maskiner. Matsvinn kan
endast bidra till business, inte till vår
livskvalitet, välbefinnande och vår planet.
Dessutom (och något som inte lyfts nog idag)
finns det delar av befolkningen som inte har
råd med slänga mat på det sättet som andra
kanske tror sig har.
 
Hur har det blivit så här och varför är
matsvinnet så svårt att bli av med? Så här
beskriver vi problemet. 
 
Allt börjar med att det råder okunskap om
maten och matsystemet hos många. De flesta
tänker fortfarande på matsystemet som en
matkedja och därav linjärt och ofta i isolerade
stuprör. Har man inte koll på matsystemet,
hur det är uppbyggt, vilka aktörer som är
involverade och hur matsystemet påverkar
exempelvis en hel stad finns det dåliga
förutsättningar att börja lösa ett komplext
systemfel som matsvinnet. Det resulterar ofta
i att man på olika sätt pekar på vissa grupper
eller delar av matkedjan och lägger allt ansvar
på dem. Idag pekas det på hushållen och
konsumenten som anses vara värsta boven
när det kommer till matsvinn. Att påstå det är
som att säga att systemet är rätt och
människorna inom systemet är fel eller dåliga
och det håller inte. Det råder en gemensam
uppfattning inom arbetsgruppen att många
nyckelaktörer såsom beslutsfattare, politiker
och tjänstemän inte förstår omfattningen och
bredden av matsvinnsproblematiken just på
grund av att de saknar kompetens om
matsystem. En orsak till detta kan vara
bristen på tydlig och komplett information om
matsvinn och att det saknas klara och nya
mätningar/data om enbart matsvinn (att inte
förväxla eller sammanfatta med   mängd
matavfall).
 
 

Dessutom lever vi inom ett matsystem som
drivs av fel/gamla regelverk och till största del
ekonomiska intressen hos vissa få. Systemet
verkar styras av högsta möjliga vinst
oberoende av skador som detta skapar.
Systemet överproducerar och skapar för låga
priser som sedan leder till överkonsumtion
och svinn. Maten värderas för lågt och det är
för billigt att slänga ätbar mat. Det finns fler
tecken på att maten kommer för långt ner på
listan av prioriteter när det kommer till
personlig ekonomi samtidigt som mat idag
inte är tillgängligt för alla och uttryck som
‘food poverty’ (matfattigdom (2, 3),) berör oss
allt mer även i Malmö. Det är många som idag
inte har råd med mat och som bör ges
möjlighet att ha tillgång till hälsosam och
miljömässigt snäll mat. En stor och viktig del
av Malmö drabbas av matfattigdom och det är
för komplicerat och svårt att omdistributera
överskottsmat som, i viss mån, skulle kunna
hjälpa till att bidra till en lösning på
matfattigdomen (4). Det skulle krävas bättre
organisation, vanor, logistik och process- och
förvaringsmöjligheter för att få
omdistributionen effektiv och löpande,
exempelvis en matbank. Vi kommer att
återkomma till matbanken senare. 
 
Sist men icke minst vet de flesta att
matsvinnet är stort, men det är inget som syns
utåt för gemene man som inte aktivt kommer i
kontakt med matsvinnet. En tredjedel sägs
det – men det är bara siffror. Det är först när
man själv har insett hur stort problemet är
som vi tror att man verkligen förstår att detta
är vansinne.

(2) Matfattigdom är oförmågan att ha råd med eller att ha tillgång till mat att upprätthålla en hälsosam kost. Det handlar om
kvaliteten på maten som liksom kvantitet (Bristol City Council, Food Poverty Report, 2013), se källor för länk.
(3) Sveriges Stadsmissioners Fattigdomsrapport i 2019 lägger fokus på matfattigdom, se källor för länk.
(4) Kontrapunkt, 2019.



2 .  U T M A N I N G E N

En kortfattad analys av nuläge i Malmö enligt oss

Malmö har blivit både hyllat och lyft som en
av Sveriges viktigaste och mest intressanta
matstäder och det med rätta! Några av
landets bästa restauranger finns i vår stad,
samtidigt som Malmö erbjuder ett
smörgåsbord av matkulturer och influenser
från så gott som hela världen. Maten i Malmö
finns i alla varianter och kategorier, både högt
och lågt. 
 
Den globala och framför 
allt den svenska mat-
hypen och -trenden 
som regerat i över 10 
år nu har bidragit på 
många håll till att 
Malmö har blivit en 
matmecka. Fler blir 
matintresserade och vissa 
anser sig vara riktiga matnördar. Det är svårt
att undvika medias influenser på våra
matvanor och agerande i koppling till mat.
Men denna trend har även sin mörka sida,
speciellt i koppling till matsvinn. Trender inom
mat är inte alltid bra och skapar falska behov
som leder till (över)produktion av ännu fler
matvaror och produkter som ofta inte håller i
längden. Vi är eniga om att medierna borde bli
bättre på att informera om matsvinn och göra
det bättre, bredare och tydligare. Matsvinnet i
sig är inte problemet som fokus ska ligga på
utan det finns stort behov av ett
systemperspektiv. Detta kan saknas i den
befintliga matsvinnskommunikationen. 

Ett exempel är att ordentligt och tydligt skilja
mellan matsvinn och matavfall, både i bild och
retorik, men även ordentligt synliggöra den
verkliga mängden matsvinn och de olika, ofta
chockerande typerna av svinn (5)  utöver det
klassiska rynkiga äpplet, den bruna bananen
eller högar med tallrikssvinn.
 

Att förstå matsvinnet, varför det finns och
varför det fortsätter att finnas har sin grund i

ett icke-hållbart matsystem vi 
lever i och som vi 

bidrar till genom bland 
annat våra 

konsumtionsvanor 
och matpreferenser. 

Att åtgärda matsvinnet 
per se som ett isolerat

fokusområde leder oftast
inte till stora förändringar i längden. Att börja
tänka långsiktigt  istället för att förlita  sig på
snabba ”plåster lösningar” vore bäst för vår
stad, oss, vårt samhälle och vår planet.
Utmaningen här är att långsiktiga åtgärder
ofta inte genererar effekter tillräckligt snabbt
och kan anses vara kostsamma endast i
början. Att ändra matsystemet går inte att
göra över en natt och man måste vara både
strategisk och ha tålamod och
spetskompetens för att göra bra val och
gynnsamma satsningar som sedan kommer
att återbetala sig bland annat genom stora
ekonomiska besparingar. Enligt oss är
samhällsomställningen vi står inför inte ett val 

ATT ÄNDRA MATSYSTEMET HÄNDER
INTE ÖVER EN NATT OCH MAN MÅSTE

VARA BÅDE STRATEGISK OCH HA
TÅLAMOD OCH SPETSKOMPETENS

FÖR ATT GÖRA BRA VAL OCH
GYNNSAMMA SATSNINGAR...

(5) På Matsvinnsfestivalen 2019 öppnade vi en provisorisk pop-up matsvinnsaffär med hjälp av Stockholm-baserade svinnlogistik
och -omdistributionsfirman FoodLoopz där vi bland annat visade upp svinn så som Loka-flaskor med 30 dagar till bäst-före-datum
som leverantören inte längre kunde sälja (Rädda Maten, 2019).



utan något som kommer att hända. Att
prioritera denna omställning brett – det är
akut och måste hända mycket snabbare – kan
vara en positiv drivkraft för innovation, nya
businessmöjligheter, samverkan, forskning
bara för att nämna några.
 
Det är nästan enbart positivt med olika
matkulturer och matvanor från olika länder
men något som blir en utmaning är geografin
och dess möjligheter och brister när det gäller
matproduktion. Att äta säsongsenligt är lika
mycket av en trend som en gammal vana, men
om man inte är van vid fyra säsonger eller inte
känner igen en rödbeta eller en kålrot och inte
har någon vana att äta dem, blir det svårt att
nöja sig med exempelvis nordiska rotfrukter
från senhösten framåt genom vintern. Något
som vi önskar lyfta är att vi måste alla
acceptera att allting inte finns alltid – vi ska
inte köpa sparris i september eller apelsiner i
juli och sedan kasta dem för att de inte smakar
bra eller så som man är van vid. Detta gäller
alla konsumenter och kräver stora insatser
och förändringar både hos oss människor,
men även hos butikerna och i butikernas
utbud. Vi måste även ändra på våra attityder
om vad som är nog: det räcker gott med ett
alternativ på lunchmenyn och mängden på
tallriken behöver inte vara överflödig. En
lunchrestaurang kan istället kommunicera till
sina lunchgäster att de kan be om att få lite till
om de inte blir mätta på sin lunchportion.
 
En ytterligare utmaning som vi identifierar är
faktumet att allt för många av oss helt enkelt
skapar svinn för att vi kan det. Detta beror
delvis på att maten är billigare än någonsin
men även på att vi inte värderar maten lika
högt längre. Mat finns och vi styrs av en rad
olika faktorer som gör att vi handlar eller
beställer mat på fel sätt och sedan kastas en
tredjedel av den (6). Samtidigt ser vi att

det är dyrt med nyttig och hållbar mat och en
hälsosam kost är absolut inte tillgänglig för
alla. I koppling till detta undrar vi, hur skulle
man kunna höja statusen på inte enbart
maten utan även svinnet? Det är en utmaning.
Om vi kunde höja statusen på matsvinnet
skulle vi även kunna lyfta intresset för svinnet
och mat kopplat till hållbarhet hos yngre
generationer. Vi önskar att det ansågs coolt
att vilja jobba för ett framtida, hållbarare
Malmö, Skåne och Sverige. 

(6) Naturvårdsverket, 2019.



3 .  A R G U M E N T

Så här resonerar vi kring matsvinn

Det finns fantastiska möjligheter till stora
besparingar när man motarbetar matsvinn på
rätt sätt. Största vinsten ligger i förebyggande
insatser. Dessa besparingar är både
miljömässiga och rent ekonomiska. Då får
kommuner/verksamheter/organisationer
med tighta budgetar pengar över till annat,
exempelvis kunskapsförhöjande insatser eller
vidareutbildning. Svinnet är dessutom nyckel
till många andra problem i samhället. Kan man
börja lösa svinnproblematiken, 
kan man kanske lösa 
många andra problem 
som man inte tänkte 
var sammankopplade 
i första hand.
 
Men varför befinner vi oss i ett 
läge där svinn finns och tillåts i så stora
mängder om det betyder så mycket skada och
förluster på alla fronter? Svaret är enkelt: för
många vinner på nuläget där svinn skapas och
någon drar ekonomisk nytta av det. För att
vända på detta krävs det ordentliga
ekonomiska incitament för förebyggande
åtgärder av matsvinn.
 
Ett annat alternativ som vissa EU-länder har
valt är lagstiftande åtgärder mot matsvinn (7).
Det är kanske svårt för Malmö Stad att stifta
lagar om matsvinn, men tydligare och starkare
uppmaningar att se över och åtgärda svinnet i
kommunala verksamheter är konkret

och görbart på lokal nivå. Malmö med sin
befintliga “gröna profil” har alla möjligheter
att bli bästa kommunen i Sverige när det
kommer till attityder, handlingsutrymme och
faktiska åtgärder kopplat till matsvinn. Det är
viktigt med regionala och lokala insatser och
projektmedel som möjliggör arbete mot
matsvinn. Det är bra med guidelines,
målsättningar och agendor på nationell nivå, 

men det ligger för långt 
borta. Det måste 
frigöras resurser 

på lägre nivåer för att 
kunna jobba med målen.

En viktig sak att 
komma ihåg är dock att 

ansvaret för matsvinnet 
måste fördelas jämnt inom 

hela ledet och inom hela matsystemet. 
Det gynnar ingen att peka på enstaka
aktörsgrupper då matsvinnet i sin grund beror
på ett systemfel. Det är inte heller gynnsamt
eller produktivt på något sätt att påstå att
man inte själv, i sin verksamhet eller
organisation bidrar till matsvinn. Alla som är
aktiva inom en stad och konsumerar bidrar till
ett matsystem och matsystemet vi lever i
förorsakar matsvinn vare sig vi tror på det
eller ej.

EN VIKTIG SAK ATT KOMMA IHÅG ÄR 
 ATT ANSVARET FÖR MATSVINNET

MÅSTE FÖRDELAS JÄMNT INOM HELA
LEDET OCH INOM HELA

MATSYSTEMET. 

(7) I dagsläget finns det lagstiftning kring matsvinn i Frankrike och Italien, men även den engelska och spanska regeringen har
påbörjade processer kring matsvinnslagstiftning. Euronews, 2019, se länk i källor.



4 .  F Ö R S L A G  P Å  L Ö S N I N G

Detta önskar vi ska hända!

I Malmö finns det flera organisationer,
grupperingar och projekt som aktivt jobbar
med att minska matsvinnet i vår stad och
många av dessa aktörer är med som
avsändare för detta White Paper. Ofta  jobbar
och agerar stadens “matsvinnshjältar” dock på
ideell basis och förlitar sig mycket på
volontärhjälp. Nackdelen med en så aktiv
svinnarmé är att det kan bli enkelt att tänka
att det alltid finns någon annan som tar
ansvaret. Alla matsvinnsaktörer 
i Malmö menar att 
det finns mycket större 
mängder matsvinn 
än någon av dem eller 
alla tillsammans kan 
hantera. Vissa tycker 
även att dessa aktörers 
tillvaro skapar en falsk idé om
att det är acceptabelt med svinn för att det
ändå finns aktörer som hanterar det. Att vissa
tar ansvaret och andra inte är fel och orättvist
och skapar ytterligare fel sorts maktbalanser
inom matsystemet. För att åtgärda detta
borde man enligt oss professionalisera
matsvinnet – de som jobbar med
svinnhantering idag ska inte göra det gratis
eller enbart ideellt på volontärbasis. Här
kunde Malmö stad (exemplevis
Arbetsmarknads- och socialnämnden) utreda
vilka möjligheter det finns för att bland annat
boosta entreprenörskap och därmed skapa
fler arbetsmöjligheter.
 
 

Vi önskar även se att det öppnas en (gratis)
matsvinnsaffär(er) i Malmö med hjälp av
finansiella incitament. Det finns nämligen
både ett stort behov och den rätta attityden
bland konsumenter att köpa och äta sådant
som annars skulle kastas. Liknande
matsvinnsaffärer finns redan bland annat i
Köpenhamn och i Helsingfors (8). Projektet
Rädda Maten testade matsvinnbutiks-
konceptet som en pop-up-affär under 
Matsvinnsfestivalen i augusti 2019 och fick             

endast positiv feedback 
för det. Via butiken 

lyckades 
Matsvinnsfestivalen 

rädda 2,6 ton mat 
på åtta dagar!

 
Det finns också stort 

behov av matkunskapshöjande  insatser för
bland annat grundskoleelever. I dagsläget är
inte hem- och konsumentkunskapsläran
anpassad till dagens “matsamhälle” och lär
inte ungdomarna om matsystemet på rätt
sätt. Vi ser att det finns ett behov att
inkorporera mat- och hållbarhetslära i
grundskolans läroplan ordentligt och på ett
modernt sätt. Detta kommer att testas i
Malmös grundskolor under Food Malmö
genom kurspiloten Matologi (9) riktad mot
grundskoleelever inom Malmö stad. Om Food
Malmö lyckas väl med piloten och det finns 
 
 

FÖR ATT ÅTGÄRDA DETTA BORDE MAN
ENLIGT OSS PROFESSIONALISERA

MATSVINNET – DE SOM JOBBAR MED
SVINNHANTERING IDAG SKA INTE
GÖRA DET GRATIS ELLER ENBART

IDEELLT PÅ VOLONTÄRBASIS.

(8) För mer information om WeFood-butiken i Köpenhamn, se länk i källor. För mer information om WeFood-butiken i Helsingfors,
se länk i källor. 
(9) Mer om Matologi kan man läsa på Food Malmös hemsida, www.foodmalmo.com inom snar framtid. Matologi handlar om hela
matsystemet och mat, människan och samhället men just matsvinn är en del av kursinnehållet.



intresse att ta det vidare, kunde Malmö
återigen bli lyft som pionjär i att skapa
framtidens hållbarhetsmedvetna medborgare
och konsumenter som vet hur de kan bidra till
en framtida hållbar utveckling av vår stad. Vi
ser ett enormt behov av att efterlysa och ha
tillgång till bättre och nyare statistik och data
om matsvinn (inte matavfall) i Malmö. En
första våg av matsvinnsarbete är nu bakom
oss och många aktörer, speciellt inom
skolvärlden, har kommit väldigt långt genom
att exempelvis mäta sitt svinn och följa upp
mätningarna med riktade åtgärder. Men det
finns även exempel på organisationer som
påbörjar arbetet genom mätning/vägning men
inte kommer längre än så. Att mäta/väga är
endast ett första steg och skapar inga större
effekter om man inte analyserar resultaten
och jobbar vidare med det. Det krävs att
beslutsfattare frigör handlingsutrymme för
dem som hanterar maten och svinnet på
daglig basis. Om vi började att ordentligt skilja
mellan svinn och avfall kunde vi även skapa
mer klarhet i vad olika aktörer verkligen kan
och inte kan göra för att minska mängderna
mat som går till spillo.
 
Sist men icke minst tycker vi att det är alldeles
för billigt att kasta fullkomligt ätbar mat i vår
stad. Idag kostar det 220 kr att hantera 140
liter matavfall med hämtning varannan vecka
(10). Vissa av oss inom avsändargruppen
tycker att för att höja värdet på maten och
därmed även matsvinnet, borde kostnaden
vara högre så att tröskeln för att slänga ätbar
mat blev högre. Malmöbor ska inte ha råd
med att kasta ätbar mat! Andra påpekar dock
att det finns en annan sida av mynten och
menar att ekonomiska incitament och priser
inte är det som ska göra att berörda justerar
sina beteenden. Det borde vara värt att göra

på annat vis än nu, det vill säga att inte slänga
mat utan ge bort den både regelbundet,
organiserat och strukturerat till behövande,
att inte överproducera utan justera
produktionen och att god, nyttig och hållbar
mat – svinn eller ej – borde vara tillgängligt
för alla och inte begränsas till endast vissa
sociala grupper genom (för hög) prissättning.

(10) VA Syd, 2019.



5 .  S L U T S A T S

Vi är redo, är ni?

Arbetsgruppen som samlades för att skriva detta
White Paper är enig om att Malmö har alla
förutsättningar att bli en ledande stad i Sverige
när det kommer till att tackla matsvinnet. Viljan
och motivationen från gräsrotsnivå finns och
många av stadens invånare är redo att ta stora
kliv framåt.
 
Vi i arbetsgruppen kan helt enkelt inte acceptera
status quo – matsvinnet och hur den hanteras är
stadens dummaste problem. Att alldeles ätbar
mat slängs i olika led samtidigt som 
det finns en påtaglig 
grupp människor som 
inte har nog med med 
mat för att hålla sig mätta 
och välmående på daglig 
basis. Något måste göras 
och det räcker inte att bara vi som
jobbar med matsvinn på daglig basis är aktiva och
gör vår del. Det handlar om att tänka om, minska,
rädda, återvinna och framför allt öppna ögonen
för den grova sanningen. Alla måste dra sitt strå
till stacken och det finns ingen som kan påstå att
matsvinn inte ligger på deras ansvar eller inom
deras intresseområden.
 
Malmö och städer generellt har ett unikt läge för
att leda kampen mot matsvinn. I Malmö skulle
man kunna finjustera sina policys och
programimplementeringar, och därmed ha både
kontroll och ansvar att jobba med förebyggande
insatser. Matsvinnet är ett systemfel som
påverkar bland annat folkhälsan, städernas
välmående och samhällsekonomin. Om en stad
som Malmö skulle gå in och jobba proaktivt med
matsvinnsfrågan på systemnivå 

kan staden stabilisera kommunala
avfallshanteringskostnader och möta en stor del
av klimat och hållbarhetsmålen. Genom att rädda
och omdistributera överskottsmat kan Malmö
adressera matgapen och matfattigdomen och
därav skapa en jämlikare matstad för alla. Enligt
kampanjen stoppasvinnet.nu som igångsatts av
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och
Naturvårdsverket skulle en minskning på 20% av
all matavfall i hela landet Sverige resultera 

i att samhället sparar mellan 
10 och 16 miljarder 
svenska kronor. Vi i 

arbetsgruppen önskar
 att Malmös 

politiker ska  ta 
matsvinnet på större 

allvar. Att räkna på denna 
substantiella siffran och 

omvandla den till en summa för Malmö stad
borde få vem som helst att bli motiverad.
 
Sist men icke minst önskar vi i arbetsgruppen att
påpeka och påminna om hur mat skapar
gemenskap, möten och trygghet. Vi alla behöver
mat och vi alla kan bidra till att se till att vi alla
har den tillgången. Naturligtvis går det inte att
kräva att vi imorgon omjusterar systemet och att
vi genom det finner en lösning på hur vi blir en
mer solidarisk stad. Men det bör påminnas och
lyftas vilket fantastiskt socialt värde mat har –
och att just därför har ingen råd att låta mat gå
till spillo. Vi som har kämpat och gjort vårt länge
vill nu ge över bollen till dem som bestämmer
över vår stad. Det finns ett flertal aktörer och ett
upparbetat nätverk som kan vara med vid er sida,
med rätt förutsättningar. Vi är redo – är ni?

MALMÖ HAR ALLA
FÖRUTSÄTTNINGAR TILL ATT BLI EN
LEDANDE STAD I SVERIGE NÄR DET

KOMMER TILL ATT TACKLA
MATSVINNET.
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