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Innehåll

Förord
 
Projektet ReSvinn med syfte att utveckla ”Effektiv och innovativ redistribution av över-
skottsmat i Sverige” började som en förstudie 2018. Vi på Chalmers Industriteknik såg 
tillsammans med sju företag och organisationer från branschen ett behov av att närmare 
utforska affärsmodellsupplägg och tillhörande logistiklösningar för att på ett bra sätt  
kunna möjliggöra att överskottsmat som uppstår i butik- och grossistledet kan användas 
av restauranger och storkök, och därmed bli räddad. 

Förstudien finansierades av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Under förstudiens 
genomförande hölls många diskussioner och möten med olika intressenter om hur vi kan 
minska matsvinnsmängderna och uppnå en ökad resurseffektivitet i Sverige. 

Allt fler och större idéer växte fram, och växte gjorde även projektgruppen. När ansökan  
för ett andra steg av projektet skickades in under tidig höst 2019 bestod projektgruppen 
av totalt 43 parter. Vid projektets avslut drygt två år senare hade denna siffra vuxit till 50. 
Femtio företag och organisationer bestående av livsmedelshandel såsom butiker och  
grossister, restauranger, skolor, kommuner, välgörenhetsorganisationer, IT-företag, trans-
portörer, kommunikation- och designbyråer samt tillverkare av storköksutrustning. 
Tillsammans har denna grupp under två års tid fortsatt arbeta för att utveckla och testa 
effektiva logistiklösningar för att omfördela överskottsmat från grossister och butiker  
till restauranger, skolor och välgörenhetsorganisationer. Detta samtidigt som flera av  
projektets deltagande restauranger upplevt en väldigt tuff tid med anledning av Covid-19.

I den här rapporten presenterar vi lärdomar och ger rekommendationer om hur olika  
organisationer kan börja arbeta med överskottsmat, hur samarbeten kan sättas upp  
mellan avsändare och mottagare, hur passande transportlösningar kan hittas, hur  
processerna i köket behöver anpassas och hur det kan kommuniceras kring ämnet. 

Vi är mycket tacksamma och stolta över att ha varit en del av den här motiverande  
och engagerade projektgruppen.

#mindresvinn_meramat

Jessica Wehner, Hafdís Jónsdóttir och Max Bekken Björkman  
Chalmers Industriteknik
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Matavfall och matsvinn har varit en uppmärksammad fråga globalt så väl som i Sverige 
det senaste decenniet och en minskning av matsvinnet är en del av FN:s globala hållbar-
hetsmål. I Europa ligger siffran på 88 miljoner ton mat som varje år lämnar livsmedelsked-
jan utan att ätas eller drickas upp. Matavfallet i Sverige uppstår till allra största del i våra 
hushåll följt av livsmedelsindustrin och detaljhandelsföretag. Det är alltså framför allt på 
konsumentsidan som det stora svinnet finns. I Sverige uppstår i genomsnitt 133 kg  
matavfall per person.

Projektet ReSvinn (”Effektiv och innovativ redistribution av överskottsmat i Sverige”) är 
finansierat av Vinnova och genomfört av Chalmers Industriteknik tillsammans med 49 
projektdeltagare i form av livsmedelshandel såsom butiker och grossister, restauranger, 
skolor, kommuner, välgörenhetsorganisationer, IT-företag, transportörer, kommunika-
tion- och designbyråer samt tillverkare av storköksutrustning. Syftet med projektet är 
att utveckla effektiva redistributionssystem för överskottsmat i Sverige från butiker och 
grossister till restauranger, skolor och välgörenhetsorganisationer.

Med överskottsmat menas fullt ätbar mat som inte kan användas i en del av försörjning-
systemet, men som genom omfördelning kan användas i en annan del av systemet  
i syfte att undvika matsvinn.

ReSvinn har arbetat utifrån fem byggstenar för att tackla detta komplexa system och 
bidra till en systemlösning. Byggstenarna är logistik, affärsmodeller, IT-system, kommuni-
kation samt restaurangers omställning. Via dessa togs rekommendationer fram om  
hur olika organisationer kan börja arbeta med överskottsmat, hur samarbeten kan sättas 
upp mellan avsändare och mottagare, hur passande transportlösningar kan hittas, hur 
processerna i köket behöver anpassas och hur det kan kommuniceras kring ämnet.

I projektet ReSvinn har över 95 ton av mat omfördelats mellan avsändare (butiker och 
grossister) och mottagare (restauranger, skolor och välgörenhetsorganisationer) i sju  
olika städer i Sverige.

Resvinn  4 

Sammanfattning

Inom ReSvinn räddades  
över 95 ton mat från 
att bli matsvinn.

Räddad överskottsmat  
som blev något gott 

4 ReSvinn  
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Projektöversikt Projektidé 
För att minska mängden matsvinn finns redan många 
olika lösningar med fokus på olika delar av livsmedels- 
kedjan. I projektet ReSvinn, som är finansierat av  
Vinnova, utvecklas en lösning under de senaste åren 
för att omfördela överskottsmat tidigt i konsumtions-
ledet innan den hinner bli till matsvinn, dvs att hitta nya 
användningsområden för den. Det kan till exempel röra sig 
om att donera den till välgörenhetsorganisationer eller att 
hitta företag (restauranger och andra storkök) som kan förädla 
maten så att den går att sälja och ätas. Det finns en stor potential 
att minska matsvinn genom att skala upp omfördelnings- 
system av överskottsmat. Således är ReSvinns syfte att utveckla effektiva redistributions-
system för överskottsmat i Sverige från butiker och grossister till restauranger, skolor och 
välgörenhetsorganisationer. För detta krävs ett helhetsgrepp och ett systemövergripande 
perspektiv, något som även återspeglas i projektkonsortiet. Lösningarna  
i projektet har stor potential att minska matsvinnsmängderna och därmed öka resurs- 
effektiviteten i Sverige utifrån två huvudsakliga effektmål. 

1)  Den första är att mat kan räddas från att bli slängd. Det långsiktiga målet är att dessa 
redistributionslösningar inte ska behövas på grund av att uppkomsten av matsvinn på 
sikt helt enkelt upphör. Med tanke på de stora mängder som uppstår idag så är det 
dock troligt att dessa lösningar kommer att behövas i många år framöver.

2)  Den andra aspekten är att det största matsvinnet uppstår i hushållen. Denna mat är 
dock svår att omfördela. Ett sätt att ta sig an problemet är att inspirera till användning 
av de råvaror som annars blir till svinn. Detta är en viktig utbildningsinsats i den bete-
endeförändring som behövs för att minska hushållens matsvinn i Sverige. En beteende- 
förändring kan komma till stånd genom informations- och utbildningsinsatser men 
också genom en ökad medvetenhet avseende vinsterna med minskat matsvinn. 

ReSvinn arbetar med fem byggstenar för att kunna angripa detta komplexa system;  
logistik, affärsmodeller, IT-system, kommunikation och restaurangers omställning.

ÄÄttbbaarrtt

Projekttitel: Effektiv och innovativ redistribution av  
överskottsmat i Sverige (ReSvinn)

Finansiär: Vinnova

Projekttid: 2019-11-01 till 2021-12-31

Projektpartner: 50 partners (inkl. livsmedelshandel såsom butiker 
och grossister, restauranger, skolor och kommuner, välgörenhets- 
organisationer, IT-företag, transportörer, kommunikation- och  
designbyråer, tillverkare av storköksutrustning samt projekt- 
ledning.)

Syfte: Utveckla effektiva redistributionssystem för överskottsmat  
i Sverige från butiker och grossister till restauranger, skolor  
och välgörenhetsorganisationer.

Omfördelad överskottsmat inom projektet: 95 ton

Antal transporter som genomfördes för att omfördela  
överskottsmat: 623

Antal av städer inom Sverige där överskottsmatt räddades i: 7

Logistik

Affärs- 
modeller

IT-plattform

Kommunikation

Restaurangers  
omställning
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Vad är matavfall?
Med begreppet matavfall avses alla livsmedel och alla oätliga delar som kan vara en del 
av ett livsmedel, eller som är förknippat med tillverkningen av ett livsmedel, men som 
lämnar livsmedelkedjan utan att ätas eller drickas av människor. Detta begrepp kan i sin 
tur delas upp i två underkategorier: Oundvikligt matavfall som utgörs av oätliga delar 
och onödigt matavfall som utgörs av livsmedel som hade kunnat ätas eller drickas av 
människor. Den senare kategorin är den del som oftast refereras till som matsvinn.  
Gränsen mellan dessa två sistnämnda kategorier är inte alltid solklar och kan även bero 
av den kulturella kontexten. 

Med överskottsmat menar vi i denna rapport den mat som inte kan användas i en del av 
systemet, men som genom omfördelning kan användas i en annan del av systemet i syfte  
att undvika matsvinn.

Oundvikligt matavfall

Onödigt matavfall

Oundvikligt eller onödigt matavfall?

”ReSvinn är ett otroligt spännande projekt,  
där över 50 organisationer har jobbat ihop  
för att rädda mat från att bli slängd. Tillsammans 
har vi omfördelat 95 ton av mat. 

Många samarbeten kommer fortsätta även  
efter projektet avslutas, och vi hoppas att det 
här dokumentet inspirerar flera att använda 
överskottsmat i sitt verksamhet och starta  
upp samarbeten.”
Jessica Wehner, 
projektledare ReSvinn, Chalmers Industriteknik

8 ReSvinn  

”Tomater är exempel på en grönsak som 
ofta kastas bort i butik, men är som bäst 

när de är riktigt mogna. Vi brukar ofta 
torka dem i ugn med kryddor och olivolja. 

Barnen gillar detta mycket! ”

Andreas Mattson,  
kock på förskolan Pysslingen
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Matavfall i Sverige

Matavfallets kostnad
1,3 miljarder ton av matavfall motsvarar i ekonomiskt sett 
cirka 6 433 000 miljoner kronor per år vilket är cirka 28% 
mer än Sveriges BNP.

BNP beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom att mäta 
värdet av varor och tjänster.

1.3 miljoner ton matavfall slängdes under 2018  
i Sverige (1‰ av världens matsvinn).

Det motsvarar i genomsnitt 133 kg per person.

Industriella
producenter

Butiker
Hushåll

Restauranger och 
storkök

Primär-
producenter

98 000 
ton

45 000 
ton

100 000 
ton

938 000 
ton

144 000 
ton

Cirka en tredjedel av världens mat går till  
spillo eller 1,3 miljarder ton per år.

Matavfall i världen

Det motsvarar 20 miljoner fullastade 
sopbilar med mat, och om de står tätt, 
tätt ihop vid ekvatorn, då skulle kedjan 
av sopbilar räcka sju varv runt jorden.

Påverkan av matavfall
Matavfall i världen släpper 
ut upp till 3,3 miljarder ton 
koldioxid per år i atmosfären 
eller cirka 1000 ton koldioxid 
per minut.

Om matavfall var ett land 
skulle det vara den tredje 
största källan till växthus-
gasutsläpp efter Kina och 
USA.

Maten som vi slänger varje  
år i världen skulle kunna 
föda 2 miljarder människor, 
det är dubbelt så många 
människor som är undernärda 
idag.

11 ReSvinn  10 ReSvinn  
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Orsaker till matavfall

Livsmedelsindustrin
• Fält skördas  inte p g a ojämn avmognad eller  
 väderförhållanden som ger för snabb mognad 

• Marknadspriser som gör det olönsamt att skörda

• Utsortering efter lagring enligt handelns/köparens  
 krav på vikt, storlek, form och utseende

• Produkterna skadas vid skörd

• Produkterna lagerhålls fel

Detaljhandelsföretag
• Överbeställningar

• Hyllorna fylls på kontinuerligt vilket  
 gör att en del produkter blir gamla

• Gör plats för nya inkommande produkter

• Produkter krossas

• Estetiska kriterier

Hushåll
• Planerar inte inköp och köper för mycket

• Tar ”bäst före” bokstavligen istället för  
 att titta, lukta och smaka

• Använder inte alla delar av råvarorna

• Glömmer att äta rester

13 Resvinn  

13 %
Detaljhandels- 
företag 

26 %
Livsmedels- 
industri

61 %
Hushåll
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"Det krävs bred samverkan för att lösa en så 
komplex utmaning som matsvinn. Tillsammans 
finns stor potential att minska svinnet så väl  
i hemmet som i livsmedelskedjan."
Amelie Silverstolpe
Ansvarig Hållbar Innovation, Axfoundation
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Tester av omfördelnings- 
lösningar
I projektet genomfördes totalt 17 tester där restauranger, skolor 
och välgörenhetsorganisationer tog emot överskottsmat från 
butiker och grossister.

Tillvägagångssättet för att etablera de samarbeten som utgjorde  
grunden för respektive test, bestod i ett första steg att prata med  
potentiella mottagare för att se om de kunde vara intresserade av att ta emot  
och tillaga överskottsmat. I nästa steg togs kontakt med butiker och grossister 
i närheten av de mottagare som uttryckt intresse av att använda överskottsmat. Det  
geografiska avståndet mellan de berörda aktörerna var en viktig faktor i matchningen.  
I det sista steg var målet att hitta en transportör för omfördelning av överskottsmat 
mellan avsändare och mottagare. En effektiv lösning för omfördelning av överskottsmat 
karaktäriseras av att befintliga logistikflöden används, att inga nya transporter generas, 
och att transporten är användarvänlig och kostnadseffektiv.

Testerna varade olika länge men samtliga utom ett genomfördes under perioden mars 
2019 till december 2021. Testerna ägde rum i Göteborg, Malmö, Stockholm, Skövde, 
Norrtälje, Umeå och Örebro. Under testperioden samlades data in såsom leveransdatum, 
matkategorier i sändning, vikt per kategori och vikt bortsorterat.

Mer än 623 transporter  
genomfördes för att  

omfördela överskottsmat.

Att ha en fungerande logistiklösning är viktigt ur två perspektiv. Först, transportkostna-
den är ofta den största kostnadsposten i systemen för att hantera överskottsmat och 
det är viktigt att ha en effektiv lösning för att hålla dessa kostnader nere. Om detta inte 
lyckas så kommer inte överskottsmaten att omfördelas. För det andra, får systemet 
inte generera ytterligare negativ miljöpåverkan. Det är därför viktigt att säkerställa att 
logistiklösningen blir så miljövänlig som möjligt. 

Lärdomar och rekommendationer

Transportupplägg 
Inom Resvinn testades flera olika typer av transportupplägg, inklusive cykel (transportfir-
ma eller restaurangs egen lösning), mindre lastbilar för e-handel, användning av befintliga 
större lastbilar från butik och till restaurang, och användning av lastbilar med befintliga 
rutter i närheten. Alla alternativen fungerade bra, men det mest kostnadseffektiva upp-
lägget blev när man kunde använda sig av befintliga transporter från butiker och grossis-
ters terminaler till restauranger, skolor och välgörenhetsorganisationer.

Hitta en transportör  
När mottagaren (t.ex. en restaurang, skola eller välgörenhetsorganisation) behöver hitta en 
välfungerande transportlösning rekommenderar vi att man pratar med olika transportörer.

 Några bra utgångspunkter när man planerar hämtning från butiken:

1. Ta reda på vilken transportör som levererar till butiken. Om de kan ta med sig  
 överskottsmaten från butiken när de levererar på morgonen så kan det bli en  
 effektiv lösning.

2. Har butiken egna hemleveranser? Om svaret är ja, så finns det transporter som  
 utgår från butiken. I så fall kan överskottsmaten tas med på leveransrundor  
 som utgår från butiken, vilket blir effektivt!

3. Om det inte finns lösningar i enlighet med 1) och 2), är det bra att kolla med andra  
 transportörer i närheten som kör livsmedel. Då volymerna är relativt små är det  
 fördelaktigt att använda sig av transportörer med mindre fordon, så som lastcyklar  
 och mindre lastbilar.

 Några bra utgångspunkter när man planerar hämtning från grossister:

Observera att grossister ofta har mycket större volymer av överskottsmat än butiker. 
Ofta är hämtningen från dessa bara lämplig om man också kan ta emot större mäng-
der och olika matkategorier. Att som grossist sortera ut överskottsmat för att levereras 
till många mottagare (i mindre mängder) blir krångligt:

1. Ta reda på vilken transportör som levererar till grossistens terminal. Om de kan ta  
 med sig överskottsmaten från terminalen när de levererar så kan det bli en effektiv  
 lösning.

2. Kolla med grossisten om de vanligtvis tar hand om sina egna flöden till och från  
 terminalen. Fråga dem om de kan leverera överskottsmat till er utifrån sina  
 befintliga rutter.

3. Om mottagaren (t.ex. välgörenhetsorganisationer) har ett eget, större fordon, 
 kan man använda det och hämta själv. Det är då enkelt att planera en rutt och  
 kombinera hämtningen med andra leveranser.

Logistik

14 ReSvinn  
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Frekvens 
I majoriteten av testerna i ReSvinn har det varit upphämtning två gånger per vecka. Ofta 
har dessa upphämtningar skett på måndagen, då butiken ofta har lite mer överskott efter 
helgen, samt onsdag/torsdag, då butiken har ”sparat” i två-tre dagar. En leverans under 
onsdag/torsdag innebär också att mottagaren hinner att ta hand om produkterna innan 
helgen. Hos grossister finns större mängder, det kan också betyda att man kan hämta 
oftare, kanske upp mot tre till fem gånger varje vecka.

Upphämtningstid 
Försök att vara så flexibel som möjligt med upphämtningstid då detta gör det lättare att 
hitta en effektiv transportlösning. Om samma fordon som levererar livsmedel till butiken 
eller terminalen skall användas så blir det ofta en tidig upphämtningstid. Detta fungerar 
för vissa upphämtningar, men går inte för andra. Tänk på att avsändaren också måste 
hinna sortera ut överskottsmaten först. I alla av projektets tester skedde upphämtningen 
någon gång under morgonen eller förmiddagen.

Leveranstid 
Leveranstiden är ofta lättare att få till än upphämtningstiden. De flesta mottagare är 
flexibla och har enbart kravet på att leveransen skall anlända i tid innan personalen slutar 
(vilket ofta är kring kl. 15-16 för skolkök och lunchrestauranger). I de flesta tester har det 
skett en direkttransport och då har leveransen kommit under förmiddagen. I ett fåtal 
tester har en omlastning skett på transportörens terminal och då har leveransen kommit 
under eftermiddagen samma dag.

Regelbundenhet 
Försök att få till ett upplägg som är så regelbundet som möjligt. Om möjligt, ha alltid  
samma dagar och upphämtnings- och leveranstider.

Kommunikation
• Se till att transportören har rätt adresser och tydliga instruktioner om var upphämt- 
  ningar och leveranser skall göras. Det är också viktigt att transportören har telefon-
  nummer till butiken och mottagaren.

• Ha en tydlig process för hur alla informeras om butiken inte har någon överskottsmat  
  eller om mottagaren inte kan ta emot (t.ex. lov på skolan eller klämdag)

• Stäm av transportupplägget inklusive dagar och upphämtnings- och leveranstider  
  regelbundet. Förslagsvis en gång efter cirka två veckor, och sedan med några  
  månaders mellanrum.

Miljö 
Ur ett miljöperspektiv är det alltid bäst att undvika extra transporter. Försök därför sälja 
mat redan till butikens kunder till ett reducerat pris. Beräkningen har dock visat att det är 
bättre att omfördela överskottsmat än att slänga den (break-even: ca. 70 transportkilo-
meter).

Uppstart 
För att sätta upp ett kontinuerligt samarbete med ett stadigt flöde av överskottsmat,  
rekommenderas att ha ett gemensamt uppstartsmöte. På ReSvinns hemsida finns en  
checklista med syfte att användas som en slags guide för uppstartsfasen.

17 ReSvinn  
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För att skapa långsiktiga lösningar där stora mängder överskottsmat räddas behöver 
värdeskapande aktiviteter och upplägg identifieras så att de involverade aktörer ser 
tydliga incitament för sitt arbete. En viktig del av ReSvinn har därför handlat om att 
undersöka och utveckla tillägg till befintliga affärsmodeller hos sådana aktörer.  
Tilläggen fokuserar på:

1. Kostnadsrelaterade (ekonomiska) incitament; samt 

2. Andra (icke-ekonomiska) incitament.

Lärdomar och rekommendationer

Ekonomiska utmaningar behöver inte betyda att det inte går  
Ekonomiska utmaningar behöver inte betyda att det inte går: Det finns ekonomiska  
utmaningar kopplat till användningen av överskottsmat, framför allt i form av att avfalls- 
hanteringskostnaden för matavfall är låg i jämförelse med personalkostnaden samt  
behovet av extra arbetstid för sortering, packning och extra kvalitetskontroll (jämfört 
med att använda ordinarie mat). Men vilken betydelse detta har kan skilja sig åt mellan 
olika aktörer. Det finns också många goda exempel på där andra värden sätts framför de 
strikt ekonomiska (inte minst bland deltagarna i ReSvinn). Möjliga andra, icke-ekonomiska 
incitament för att arbeta med överskottsmat är:

• Interna hållbarhetskrav driver på att man vill arbeta med överskottsmat

• Det ses som något som kan verka varumärkesstärkande

• Uppfylla potentiell ny lagstiftning 

• Skapa kreativa arbetsmiljöer för kökspersonalen 

• Möjlighet för att inspirera och utbilda sina gäster/elever/kunder

• Ökad lojalitet från kunder som väljer att stanna kvar då överskottsmat letar sig in  
 i restaurangen samt de nya kunder som kan dyka upp på grund av detta

Ökade kostnader behöver inte betyda minskad lönsamhet 
Ökade kostnader kopplat till aktiviteter för hantering och användning av överskottsmat 
behöver inte per definition innebära en lägre lönsamhet. Att som butik, grossist och  
restaurang arbeta för att rädda mat och råvaror kan exempelvis verka varumärkes- 
stärkande och locka till sig kunder vilket i sin tur kan komma att kompensera för  
eventuella ökade kostnader.

Vilken avsändare till vilken mottagare? Förslag på en differentiering 
Överskottsmat från grossister kommer ofta i mycket större volymer än från butiker samt 
med ett relativt känt innehåll. Vilken avsändare och mottagare som passar bäst ihop är 
ofta beroende av vilka mängder mottagaren kan hantera samt hur mycket tid som  
behövs för att använda det som levereras. 

Affärsmodeller

Vikten av en god relation 
För att uppnå en lyckad och effektiv omfördelning av överskottsmat mellan avsändare 
och mottagare är det viktigt med stabila och långtgående samarbeten.

• Flera projektdeltagare har lyft vikten av att ha en god personlig relation och att man  
 som avsändare och mottagare måste kunna lita på varandra. Avsändare vill gärna veta  
 att den som tar emot överskottsmaten i form av att det är en ”bra samarbetspartner”  
 och kunna försäkra sig om att maten kommer att hanteras på ett bra sätt.

• Stabilitet och regelbundenhet värderas högt av avsändaren som vill veta att det alltid  
 är någon som kommer och hämtar överskottsmaten vid avtalade tider.

För att få samarbetet att fungera 
När man vill sätta upp samarbeten kring överskottsmat kan det vara en god idé att dis-
kutera varför respektive part är intresserad av att arbeta med överskottsmat. Har man 
alltför olika uppfattning om drivkrafter och incitament är det inte säkert att samarbetet 
kommer att fungera optimalt. Vilket som nämnts tidigare har det i projektet utvecklats en 
checklista som kan användas i samband med uppstart av nya samarbeten.

"Resvinn kopplade ihop Nordish 
med Coop i Väst och tillsammans 
räddar vi nu 500 kg frukt och grönt 
i veckan. Projektet är en grym platt-
form för alla som vill vara med och 
förändra matsystemet till något 
och mer hållbart."
Philip Axelsson
Grundare & VD, Nordish Market
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En fungerade IT-lösning för omfördelning av överskottsmat ska bidra med spårbarhet 
av varor, information om upphämtning och leveranser samt tillgång till marknads- 
platser. I projektet utvecklades en IT-lösning.

Lärdomar och rekommendationer

Allt handlar om tid och tajming 
Tiden är den kritiska faktorn för alla aktörer i kedjan. Det finns begränsat med tid i butiken 
och, beroende på kök, såväl i köken, för att hantera överskottsmat. Och överskottsmaten 
i sig har ofta en inneboende tidsbegränsning i hållbarheten – har varan fortfarande ett 
värde när den kommer fram. 

Få in information så tidigt som möjligt 
Det kritiska steget är att registrera överskottsmat och få med sig ”tillräckligt” med data 
för att uppfylla lagkrav på spårbarhet längs hela kedjan. Optimalt vore att kunna få ett 
unikt ID på alla produkter – ner till det enskilda äpplet, men ett första steg är att börja 
med varor som är förpackade. 

Indata för bättre ankomstkontrollen  
För att säkerställa informationen om varorna följer med, rekommenderas att man tittar 
vidare på tekniska lösningar för att i ännu högre utsträckning digitalisera ankomstkontrol-
len så att varuinformationen digitaliseras så tidigt som möjligt.

Integrera med befintliga arbetsflöden 
För att få denna kedja att starta överhuvudtaget så måste tröskeln för loggning av över-
skottsmat från butik tas bort och helst integreras i existerande arbetsflöde och affärs- 
system för butikspersonalen. Eller så måste en ny teknisk lösning för detta vara otroligt 
enkel att använda.

Använd befintliga produkter och plattformar 
Då användarna som verkar inom denna informationskedja inte primärt jobbar med 
IT-lösningar och system är det av yttersta vikt att se till att utökad funktionalitet i största 
möjliga mån sker i system där användaren redan befinner sig. Istället för att skapa ett nytt 
system som täcker in hela informationskedjan är det bättre att distribuera ut funktioner-
na i branschspecifika lösningar som är bättre anpassade mot målgruppen. Detta kan även 
minimera risken för dubbelarbete om informationen behöver registreras i ett eget affärs-
system samt en heltäckande IT-lösning.

IT-system

20 ReSvinn  
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Kommunikation
Kommunikations är viktigt för att motivera andra för att jobba med överskottsmat, 
minska matsvinn och ändra sitt beteende. I projektet togs fram kommunikations- 
material för olika målgrupper som ni hittar på ReSvinns hemsida.

1. Kommunikationsmaterial för restauranger och storkök för att hjälpa ställa om och  
 arbeta med överskottsmat.

2. Utbildningsmaterial för skolor för att använda i undervisningen såväl som en guide  
 med tips och stöttning kring hur det går att jobba med användandet av överskotts- 
 mat i skolmiljön. 

3. Kommunikationsmaterial för butiker om deras medverkan att skapa beteende- 
 förändring hos deras kunder.

Lärdomar och rekommendationer

Gå före, visa vägen 
Som organisation är det viktigt att agera som en förebild, därför är det betydelsefullt att 
själv jobba med att minska matsvinn och inkludera överskottsmat i matlagningen. Genom 
detta kan du visa vägen för andra.

Sätt tydliga, ambitiösa mål  
Fundera över vilka mål ni vill nå. Målen skall vara ambitiösa men ändå uppnåeliga.

Involvera och engagera hela personalen  
Alla anställda skall vara med och bidra till uppsatta mål, därför är det viktigt att utbilda 
personalen. Involvera dem även gärna redan när ni sätter upp mål. 

Bygg upp goda samarbeten lokalt 
Det är viktigt att lägga tid på att bygga upp goda samarbeten lokalt, både med matpro-
ducenter och leverantörer, föreningar, intressegrupper etc.

Sprid 
Berätta om era mål, ert arbete och resultat för era intres-
senter, såsom samarbetspartners, leverantörer, gäster/
kunder.

Tester idéer 
Kom igång och testa era idéer kring nya recept, hur ni kan 
göra användningen av mat mer hållbar, eller hur ni kan få ut 
budskapet till era kunder? Vänta inte på att ha den perfek-
ta planen, utan våga börja ändå.

Följ upp målen 
För att nå era mål är det viktigt att följa upp vad ni gör i 
verksamheten. Det betyder att ni måste mäta. Beroende 
på era mål, mät den mängd överskottsmatt ni har fått in, 
andelen ni bortsorterar, hur mycket matsvinn ni generar, 
hur mycket era kunder äter, eller tallrikssvinn.

Fira framgångarna 
När ni har nått era mål, glöm inte att fira era framgångar.  
Det ger motivation till att förbättra verksamheten ytterligare. 

"Med projeket tas ett 
större helhetsgrepp 
runt matsvinnsfrågan 
och den samlade 
kompetenen och drivet 
inom projektet är 
inspirerande hög."
Anders Samuelsson
Kreativ ledare 
Blå Huset, Gotthards krog

23 ReSvinn  
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För att underlätta för fler restauranger och storkök att påbörja en resa med att an-
vända överskottsmat är det viktigt att bidra till kompetensöverföring och spridning av 
lärdomar. En viktig del i arbetet bestod i att ta fram konkreta rekommendationer och 
riktlinjer för att korta startsträckan och bättre förstå och förmedla vad som är särskilt 
viktigt att som kök tänka på vid hanteringen och användandet av överskottsmat. En 
guide som hjälper restauranger och storkök att börja använda överskottsmat togs fram 
i projektet och hittas på ReSvinns hemsida.

Lärdomar och rekommendationer

Flexibilitet i menyn 
Om målet är att använda sig av så mycket överskottsmat som möjligt bör menyn vara 
mycket flexibel. Det är till fördel att inte ha en fast meny då detta gör det lättare att an-
vända det som en leverantör eller butik har att erbjuda just den dagen.

Förändrat tankesätt kring mat och menyplanering  
Det går inte att jobba med en traditionell menyplanering om man som kök primärt vill 
jobba med överskottsmat. Detta beroende på att utbudet kan variera enormt över tiden. 
Kockar som jobbar med överskottsmat måste vara kreativa, kunniga och smaksäkra, samt 
kunna avgöra vad som går att använda.

Bygg buffén i en ”U-form” 
Om det är bufféservering som gäller för restaurangen kan borden med fördel placeras i 
form av ett ”U”. Formen på buffén gör att man som gäst har uppsikt över hela buffen och 
då lättare kan planera och ta lagom med mat längs vägen.

Förläng råvarans livslängd 
Ta hand om alla råvaror, testa nya råvaror, hantera större mängder av en råvara och gör 
medvetna val om vad som ska tillagas direkt eller vad som t.ex. ska fermenteras. God 
kunskap om hur de olika råvarorna bör tas omhand och förvaras på bästa sätt är viktigt.

Hantera råvaror försiktigt 
Onödig påfrestning på råvaran gör att den blir sämre och kanske inte kan användas över-
huvudtaget, eller lika länge. Det är därför viktigt att tänka på vilka verktyg som används 
och hur hanteringen går till. Onödig påfrestning kan ske genom användande av slöa knivar, 
att råvaran tappas eller förvaras i dåliga förvaringslådor etc.

Skaffa utrymme för kylning 
De flesta råvaror i form av överskottsmat behöver någon typ av kyla om de inte ska an-
vändas direkt vid leverans. En av de deltagande restaurangerna löste detta behov genom 
att hyra en mindre container med aktiv kyla som placerades utomhus i anslutning till kö-
ket . Det finns råvaror som klarar rumstemperatur bättre än andra, exempelvis rotfrukter 
och citrus. De klarar att ligga ute några dagar och om de planeras att tillagas nästa dag 
går det utmärkt att förvara dessa utan kyla. 

Använd rätt köksutrustning 
Att använda sig av överskottsmat leder till att sorteringen av levererade råvaror tar myck-
et av den tid som finns tillgänglig i köken. En viktig del i utmaningen med att korta ned 
timmarna ligger därför i att välja och investera i rätt köksutrustning.

Restaurangers omställning
Bygger rutiner 
Att ha tydliga rutiner för hantering i förvaringsutrymmet förebygger matsvinn och under-
lättar för användandet av överskottsmat. Genom att markera varor med datum kan man 
enkelt se vad som bör användas först. Ytterligare en viktig aspekt är att få in en rutin om 
att var sak har sin plats. Ett tips till är att ha det datumsorterat i förvaringen; en nyinkom-
men råvara placeras längst bak i förvaringen osv.

Låt gäster betala efter portionsstorlek 
Många restauranger överdimensionerar portionerna vilket kan leda till att tallrikssvinnet 
ökar då gästerna inte orkar äta upp. Genom att ha ett koncept där kunden själv tar från 
en buffé och betalar efter vikt kan restaurangen minska sådant matsvinn som annars lätt 
orsakas av:

• att gästen inte gillar en viss ingrediens och pillar bort denna

• gästens benägenhet att ta för mycket mat

Genom att ha buffé låter man gästen ta aktiva val över vad de vill ha på sin tallrik och som 
de tror att de tycker om. Gäster kommer överväga mer noggrant vad de plockar till sig 
och hur mycket genom att gästen betalar per vikt.

Servera rätt portionsstorlek 
De gånger där sittande gäster serveras, vid event eller liknande, är rekommendationen att 
portionerna är på ca 500 gram/tallrik.

Mäta och förbättra 
Att på något sätt mäta och visa resultat motiverar både gäst och medarbetare att arbeta 
för minskat matsvinn. Det visar vilka framgångar restaurangen gör i omställningen samti-
digt som det motiverar till att fortsatt arbete för att förbättra.

Kommunicera genom maten 
Kommunikation sker också genom maten. Serverar restaurangen god och vacker mat är 
gästen mer benägen att stötta restaurangens olika mål. Det rekommenderas att aktivt 
kommunicera med gästen och motivera personal att arbeta mot gemensamma mål. 
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Checklista uppstart samarbete
För att underlätta att starta upp ett nytt samarbete kring omfördelning av överskotts-
mat har vi kokat ner insikterna i projektet till en checklista. Du kan ladda ner check- 
listan på www.resvinn.se och använda gärna denna som stöd vid uppstarten.

För en detaljerad guide av hur restauranger och storkök  
kan arbeta med överskottsmat, besök www.resvinn.se

Lathund för restauranger och storkök  
att börja använda överskottsmat

Denna guide är en del av Resvinn. Ett samarbetsprojekt där över 50 företag och 
organisationer utvecklar metoder för att rädda ätbar mat och minska matsvinn. 

http://www.resvinn.se
http://www.resvinn.se
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I dagsläget uppstår överskottsmat i olika led av försörjningsystemet på grund av orsaker 
så som överbeställningar, estetiska kriterier och missförstånd av begreppet ’bäst före’. 
Mycket av denna överskottsmat är fortfarande ätbar men går ändå till spillo. I projektet 
ReSvinn (”Effektiv och innovativ redistribution av överskottsmat i Sverige”) med finansie-
ring från Vinnova och genomfört av Chalmers Industriteknik tillsammans med 49 partners, 
har mer än 95 ton överskottsmat omfördelats mellan avsändare och mottagare i sju olika 
städer i Sverige. Syftet med projektet var att utveckla effektiva redistributionssystem för 
överskottsmat i Sverige från butiker och grossister till restauranger, skolor och välgören-
hetsorganisationer. 

Arbetet i ReSvinn har utförts med utgångspunkt i fem byggstenar; logistik, affärsmodeller, 
IT-system, kommunikation och restaurangers omställning. 

Arbetet i byggstenen ”logistik” har visat på betydelsen av att använda sig av existerande 
transportflöden för att inte genera nya transporter. En beräkning av CO2-utsläpp gene-
rerade av de transportfordon som använts i projektet har även visat att det ur ett klimat-
perspektiv lönar sig att omfördela överskottsmaten även om nya transporter används. 

I byggstenen ”affärsmodeller” undersöktes och lyftes ekonomiska utmaningar kopplat till 
omfördelning av överskottsmat. Men även andra incitament och drivkrafter identifierades. 
Vad som gör att restauranger och andra storkök väljer att arbeta med överskottsmat kan 
handa om flera saker; t.ex. internt hållbarhets- samt varumärkesstärkande arbete, ska-
pa kreativa arbetsmiljöer för kockar, utbildningssyften i skolor, ett växande intresse från 
kundernas sida samt som en typ av förberedelse och uppfyllelse av potentiella nya och 
kommande regelverk.

I byggstenen ”IT-system” utvecklades en IT-lösning för att kunna spåra överskottsmat och 
artiklar som uppstår hos grossister eller i butiker och som ska omfördelas till en mottaga-
re. Denna typ av spårbarhetslösning gör det möjligt för butiker att skicka ett förhandsbe-
sked till mottagande kökspersonal så att de så tidigt som möjligt blir informerade om vad 
den kommande leveransen med överskottsmat innehåller. Ett test av lösningen visade 
dock vissa utmaningar med att implementera den i kökets process med anledning av att 
kockarna inte har tillräckligt med tid för att kolla sina mejl.

Kommunikation är en viktig aktivitet och något som inte endast gällde för projektet i stort. 
Vikten av en god kommunikation blev exempelvis uppenbar i samband med alla de sam-
arbeten som genomfördes mellan avsändare och mottagare. I byggstenen med samma 
namn togs olika guider fram med avsikt att hjälpa butiker att utbilda sina kunder samt 
få skolor att inspirera och utbilda sina elever på ett sådant sätt att matsvinnet även kan 
minskas i hushållen.

Att kunna hantera nya inkommande livsmedelsflöden i form av överskottsmat ställer vissa 
krav på mottagande restauranger och storkök och dess personal. För att underlätta för 
fler aktörer att börja använda sig av överskottsmat togs det inom byggstenen ”Restau-
rangers omställning” fram en översikt och guide som bland annat visar på nödvändiga 
interna processer för att få användandet att fungera så bra som möjligt. Guiden innehåller 
ett flertal rekommendationer och har utformats som en typ av lathund. I denna förklaras 
hur det kan skapas flexibilitet, erfarenhet, noggrannhet, kunskap, medvetenhet och enga-
gemang hos personal som jobbar med överskottsmat. 

Slutsatser

"Det bästa med Resvinn  
är samarbetet mellan olika 
aktörer som möjliggör.  
Tillsammans löser vi hinder 
och hittar nya kreativa  
möjligheter."
Emma Nilsson
ICA-handlare, ICA Maxi Nacka

28 ReSvinn  
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Under projektet ReSvinns dryga två år har mycket ny kunskap genereras. Dock förekom-
mer det fortfarande mycket överskottsmat som inte ges möjligheten att bli räddad och 
därför blir matsvinn. För att få till en systemförändring måste det till en tydlig ekonomisk 
utmaning kopplad till det att slänga mat. Det behöver med andra ord vara mer kostsamt 
att slänga mat än vad som är fallet i dag. För att nå dit krävs en politisk vilja att ändra på 
vårt nuvarande system och hantering av mat. Ett grundläggande problem som visade sig 
under projektets gång är just att det så billigt att slänga mat (relativt andra aktiviteter 
som behövs för att maten ska kunna räddas). I samtliga fall av de som undersöktes och 
testades var det mindre kostsamt att betala för avfallshanteringskostnader jämfört med 
att transportera motsvarande mängd överskottsmat. 

ReSvinn 2021
Design och illustration: Astrid Hedenström
Foto: Projektpartner, Matton och Noah Buscher  
(omslagsbild) Markus Spiske, Mika Baumeister,  
Charles Deluvio, Louis Hansel, Bank Phrom,  
Girogio Trovato/Unsplash

"2017 började arbetet med överskottsmat 
på Backaskolan i Landvetter, då var vi  
väldigt ensamma om att lyfta denna form av 
matsvinn. Resvinn synliggör problematiken 
men viktigast är att vi är många som  
tillsammans hittar lösningar och ser  
möjligheter."
Anna Löfgren Adén
Miljöutvecklare, måltidsservice Härryda kommun
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#mindresvinn_meramat 

Vill du veta mer om Resvinn, besök gärna:  
www.resvinn.se

 
Kontaktperson: Jessica Wehner, PhD

Projektledare ReSvinn
jessica.wehner@chalmersindustriteknik.se
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