
 

 

Spara pengar genom att minska på matsvinnet 

Det finns många fördelar med att minska matsvinnet oavsett vilken typ av livsmedelsverksamhet 

du har och några av de största fördelarna är följande: 

➢ Du sparar pengar, då kostnaderna för hantering av avfall och inköp av varor minskar. 

➢ Nya affärsmöjligheter öppnar sig, genom att du kan få nya produkter att sälja. 

➢ Verksamheten blir mindre sårbar för en framtida ökning av kostnader för 

avfallshantering och råvaror. 

➢ Företagets får en stark hållbarhetsprofil, vilket medför att verksamheten blir både mer 

attraktiv för kunder och som arbetsgivare. 

 

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning som ger din verksamhet möjligheten att minska på 

matsvinnet. Rådgivningen riktar sig till mikroföretag och små företag med färre än 50 anställda 

på den halländska landsbygden. Hela 70% av kostnaden finansieras via landsbygdsprogrammet, 

vilket betyder att du endast betalar för 30% av rådgivningen.  

Syftet med rådgivningen är att du och dina anställda ska få strategier och verktyg för hur ni kan 

minska på matsvinnet. Rådgivningen är 4 timmar och kan utföras enskilt eller i grupp. 

De frågeställningar som reds ut är följande: 

➢ Vilka varor genererar mest svinn till högst kostnad för både ekonomi och miljö? 

➢ Hur trimmar man flödet genom verksamheten på bästa sätt? 

➢ Hur skapar man mervärde på produkter innan det blir till matsvinn, utifrån ett 

livsmedelssäkert sätt?  

➢ Mindre matsvinn ger ökad lönsamhet, men hur kommer man dit? 

➢ Vad innebär bäst före-datum och sista förbrukningsdag? 

➢ Hur hanteras frukt, grönsaker och andra produkter? 

➢ Var gör man av mat som inte går att sälja? 

➢ Hur får man ned kostnaden för osålda produkter? 

➢ Har förpackningar någon betydelse?  

➢ Kan man sälja frysta produkter? 

Pris: 3 420 kr exkl. moms, resten finansieras av landsbygdsprogrammet. 

Intressant fakta! 

Vid ett tillfälle berättade en av delprojektledarna för ett IVA-projekt, om resurseffektivitet som 

fokuserar på möjligheterna med matavfall, att det hade gjorts en undersökning bland 600 

företag i 15 länder som arbetat med att minska sitt matsvinn. Undersökningen visade att 

företagen fått 14 gånger pengarna tillbaka, på bara några år, när de aktivt investerade i 

minskningen av sitt matavfall. 

VÄND SIDA  



 

 

 

Rådgivning enskilt 

Om du vill ha rådgivningen enskilt utförs den i din verksamhet, vilket medför att du får en 

skräddarsydd plan för hur just din verksamhet kan göra för att minska på matsvinnet. Vid tillfället 

är all personal i verksamheten välkomna att delta, såklart. 

Efter rådgivningstillfället får du en rapport där det står vilka som deltog, vad som diskuterades, 

på vilket sätt det hjälpte din verksamhet och hur du ska gå vidare med arbetet. 

I samband med rapporten skickas fakturan med kostnaderna för rådgivningen. Det skickas i 

första hand digitalt via e-post, eller så skickas det via brev. 

Rådgivning i grupp 

Om du och någon eller några partners vill ha en gemensam rådgivningsträff utförs den i första 

hand hos någon av er, annars på annan plats som bestäms när ni anmäler er för att få 

rådgivningen. Den här typen av rådgivning blir i en mer allmän karaktär, eftersom träffen inte 

sker på plats hos varje deltagares verksamhet.  

Efter rådgivningstillfället får ni en rapport där det står vilka som deltog, vad som diskuterades, 

på vilket sätt det hjälpte er och hur ni ska gå vidare med arbetet. 

Kostnaderna för den här rådgivningen fördelas lika till de företag som var representerade vid 

tillfället. Fakturan skickas till respektive företag i samband med att rapporten skickas till er. Det 

skickas i första hand digitalt via e-post, eller så skickas det via brev. 

 

Rådgivningen anordnas i samarbete mellan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan och frågor:  

Ingvor Johansson, 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se, eller 

Marcus Lennartsson, 0793-19 54 54, marcus.lennartsson@lkih.se 


