
MINSKA MATSVINNET 
i din livsmedelsbutik

VÄRNA OM VÅR MILJÖ OCH SPARA 

SAMTIDIGT PENGAR. 

Bästa
tipsen!



Minska matsvinnet i din butik 

Matsvinn kan uppstå vid hantering av mat, från inköp till försäljning.  
Det är framförallt frukt och grönt som kastas, men även andra  

livsmedel kan ha en stor klimatpåverkan på miljön.

Utbildning

Utbilda personalen i  
exponering, kundvägledning  

och livsmedelshantering.

Kyl 

Ställ omedelbart in kylvaror i kyl 
efter leverans och kolla regelbundet 

temperaturen i kyl och frys.

Inköp och lager

Planera dina inköp. 

Ha koll på lagret och varors  
bäst-före-datum. 

Kort bäst före-datum 

Sälj varor med kort bäst 
före-datum till lägre pris 

 och/eller exponera. 

Skänk mat till välgörenhet. 

Tips på hur  
du kan minska 

matsvinnet i  
din butik!



Vinster med ett  
minskat matsvinn
Matsvinn är mat som av någon anledning kastas, till 
exempel när bäst-före-datum har gått ut eller när mat  
har förvarats fel. 

Matsvinn i livsmedelsbutiker kan exempelvis uppkomma 
på lagret, i butik och till följd av kunders köpmönster. 

Mat som måste slängas i onödan har också producerats 
i onödan och det innebär en belastning på klimatet och 
miljön. Med andra ord vinner både du och miljön på att 
minska matsvinnet. 

Dina kostnader: 
Inköp   •   Lager   •   I butik 

Det här kostar också: 
Lagringssvinn   •   Butikssvinn   •   Köpmönster

Sedan måste du betala för att bli av med ditt avfall.

Matsvinn = Förlorade pengar

Hur mycket mat slängs 
i din verksamhet och 
vad kostar det dig? 



Fördelarna med att undersöka matsvinnet: 

Lite matsvinn kommer det alltid att bli, se till att det tas hand om på ett ansvarsfullt sätt genom att 
låta det gå till produktion av biogas exempelvis genom att använda Gröna Påsen eller Gröna Linjen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  ·  013-20 60 00

Synliggör matsvinnet 
Kastar du mat i din butik? Ta gärna reda på vad och hur mycket du kastar. 

Läs mer om hur du kan minska matsvinnet i din livsmedelsbutik:

1. 
Du får koll på hur stort mat-

svinnet är och var i butiken det 
slängs mest, på så vis blir det 

lättare att spara pengar.

2. 
Personalen engage-
ras och blir delaktig i 

arbetet med att minska 
matsvinnet.

3. 
Du visar din personal 

och dina kunder att du 
bryr dig om en hållbar 

avfallshantering.

Handelsrådet: handelsradet.se/forskning-och-utveckling/forskningsprojekt/
hallbar-butik/minskat-matsvinn-fran-livsmedelsbutiker/

Livsmedelsverket:  
www.slv.se

Naturvårdsverket:  
www.naturvardsverket.se

Jordbruksverket:  
www.jordbruksverket.se

Läs mer om Gröna Linjen och Gröna Påsen på  
www.tekniskaverken.se/foretag/avfall-och-atervinning/matavfall/ 
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