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1. Inledning
Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan, vilket ger onödig negativ påverkan på miljön. Det ger
bland annat klimatpåverkan och näringsutsläpp till luft och vatten. Det går också åt mycket vatten
när man producerar mat. Det går exempelvis åt ett helt badkar med vatten för att producera en
avokado.
Det slängs mycket mat i hela livsmedelskedjan men det är hushållen som står för de största
mängderna matavfall. Naturvårdsverket uppger att 64 procent av det totala matavfallet i Sverige
kommer från hushållen. 35 procent av det är onödigt matavfall, även kallat matsvinn. Det är mat som
hade kunnat ätas upp om den tagits tillvara ordentligt. Övrigt är ben, skal, kaffesump och liknande.
Enligt Livsmedelsverket slänger en genomsnittlig tvåbarnsfamilj mat för ungefär 6 000 kronor per år
och maten som slängs i svenska hushåll motsvarar växthusgasutsläpp på 500 000 ton. Det är lika
mycket som 200 000 bilar släpper ut på ett år.
Kommunerna har en viktig roll när det handlar om att få hushållen att slänga mindre mat, eftersom
de ansvarar för att kommuninnevånarnas sopor tas om hand. De har dessutom såväl anledning som
möjlighet att försöka påverka hushållens beteende när det gäller matavfall. Vi har därför undersökt
hur landets kommuner arbetar med att ta hand om matavfall och hur de bidrar till att minska
hushållens onödiga matavfall.
Resultaten visar att det finns många goda exempel på kommuner som har kommit långt med att ta
hand om hushållens matavfall. Många kommuner arbetar också aktivt för att matsvinnet ska minska.
På andra håll återstår mycket arbete för att bidra till minskat matsvinn. Nu när en ny mandatperiod
inletts i kommunerna finns ett bra tillfälle att utveckla kommunens arbete för att bidra till att minska
hushållens matsvinn och att integrera detta i hållbarhetsarbetet.
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2. Sammanfattning
Undersökningen skickades ut till alla landets kommuner. 188 kommuner har svarat på hela eller delar
av enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 65 procent.















Var tredje granskad kommun saknar mätbara mål för att minska matavfallet i sina
avfallsplaner. Det kan tolkas som att frågan inte har hög prioritet i dessa kommuner.
En tredjedel av kommunerna saknar helt insamling av matavfall.
Rötning till biogas vanligaste sättet att behandla insamlat matavfall.
Tre av tio gör inga informationsinsatser gentemot hushållen för att få dessa att minska
matsvinnet. Valet av informationskanaler skiljer sig åt mellan kommunerna.
Information på webben – vanligaste sättet att informera kommuninnevånarna.
En majoritet av kommunerna har genomfört projekt inom skolan i syfte att minska onödigt
matavfall. Inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning är det
däremot sällsynt.
Över hälften av kommunerna uppger att de inte samarbetar med andra aktörer för att
minska onödigt matavfall. I de fall samarbeten förekommuner nämns restauranger och
caféer.
Nära sex av tio kommuner uppger att de har uppgift om hur mycket matavfall som generas
från kommunens hushåll årligen. En dryg tredjedel av kommunerna har inte tagit reda på
detta.
Drygt en fjärdedel av kommunerna har gjort en plockanalys, som innebär att
sammansättningen av matavfallet analyseras och delas upp i onödigt matavfall och
oundvikligt matavfall. Detta är positivt, och ger dessa kommuner en bra grund att stå på för
insatser i syfte att minska matsvinnet.
Med onödigt matavfall, även kallat matsvinn, avses i denna studie den mat som skulle kunna
ha konsumerats men som ändå slängs. Oundvikligt matavfall avser oätligt matavfall som
köttben, fruktskal och kaffesump. Denna definition har respondenterna blivit upplysta om.
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3. Metod
Rapporten bygger på en enkät som skickats till landets 290 kommuner. Frågorna arbetades fram av
Konsumentföreningen Stockholm. Kommunikationsföretaget Agenda PR har genomfört undersök‐
ningen på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm.
Webbenkäten skickades till kommunernas registratorer, som uppmanades att vidarebefordra under‐
sökningen till den person på kommunen som har ansvar för matavfall.
Enkäten skickades via mejl 22 april. 4 maj skickades påminnelser ut till alla respondenter som ännu
inte hade svarat. Den 7 maj sammanställdes resultaten från inkomna svar.
188 av 290 kommuner har besvarat hela eller delar av enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 65
procent. Några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten
har inte kunnat identifieras och både stora och små kommuner har deltagit. Kommuner från såväl
storstadsregioner som landsbygd ingår, och den geografiska spridningen är god.
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4. Ressultatredovisning
4.1 Varr tredje kom
mmun sakn
nar mål om
m att minska matavfall i avfallsplanen
De nästaan sex av tio granskade kommuner
k
so
om i sina avffallsplaner fö
ört in mål om
m minskat maatavfall
har en bra grund att stå på för attt lyckas med
d sådana ambitioner. Attt sätta mätbaara mål föruttsätter
också attt det finns någon form av kartläggnin
ng över hur det
d ser ut i dagsläget, vilkket antyder att
a det
finns ettt systematiskkt arbete på plats.
Den tred
djedel av kom
mmunerna so
om saknar mål
m om minskkat matavfall bör snarastt initiera ett arbete
med att upprätta måål. Varje kom
mmun ska enligt miljöbalkken ha en avvfallsplan och
h den är därm
med ett
dokument av tung dignitet. Det finns
f
en risk att avsaknad
d av mätbaraa mål i avfallsplanen vittn
nar om
att frågaan inte är höggt prioriterad
d och att ett systematiskkt arbete sakknas.

Pro
ocent

Antal

Ja

57,2%

99

Nej

35,3%

61

Vet ej

6,4%

11

Kommunen har ing
gen avfallsp
plan

1,2%

2

S
Svarande

173
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4.2 Varr tredje kom
mmun sam
mlar inte in matavfall från
f
hushålll
Ungefär två av fem kommuner
k
u
uppger
att dee samlar in matavfall
m
från
n alla hushålll i kommune
en.
Ytterligaare en fjärded
del svarar attt de samlar in
i matavfall, men att intee alla hushåll omfattas.
Samman
ntaget innebär det att näära två av tree kommuner har insamlin
ng i någon fo
orm.
Var tredjje kommun uppger att de inte erbjud
der insamlingg av matavfaall alls. Det är att betraktta som
en förhåållandevis hö
ög siffra, särskilt mot bakggrund av dett är hushållen som står fö
ör den störstta delen
av matavvfallet. Det finns
f
dessuto
om nationella mål inom miljömålssysstemet som till exempel anger
att insatser ska vidtaas så att minsst 50 procent av matavfaallet från husshåll, storkökk, butiker och
restauraanger sorteraas ut och beh
handlas biolo
ogiskt så att växtnäring
v
taas tillvara senast år 2018
8.
Hur kapaaciteten i närområdet seer ut när det handlar om att ta hand om
o matavfall kan vara en
n faktor
som spelar roll för om
m kommuneerna samlar in matavfall eller
e
inte.
ommuner haar uppgett attt alla hushålll erbjuds mö
öjligheten meen att det ärr frivilligt.
Några ko

Procent

Antal

J och alla hushåll omfattas
Ja,

41,9%

75

Ja, me
en inte alla hushåll omfattas

23,5%

42

Nej

32,4%

58

V ej
Vet

2,2%

4

S
Svarande

179
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4.3 Röttning till bio
ogas vanliggaste sättett att behan
ndla matavfallet
Resultaten visar att det
d vanligastte sättet att ta
t hand om matavfallet är
ä att röta deet till biogas och
biogödseel. En klar majoritet av de kommuner som samlar in matavfall uppger dettta. Mindre vanligt
v
är
komposttering, en dryg sjättedel av kommuneerna uppger detta.

Proc
cent

Antal

Rötnin
ng till bioga
as

86,1%

99

Rötning till biogödse
el

47%

54

Ko
ompostering
g

13,9%

16

Annan
n behandling
g, nämligen
n:

3,5%

4

Vet ej
e

2,6%

3

Sv
varande

115
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4.4 Tre av tio gör inga inform
mationsinsatser genteemot hushållen
o kommuner uppger att de inte inforrmerar komm
muninvånarn
na om att deet är viktigt fö
ör
Tre av tio
hushåll att
a minska sitt onödiga matavfall.
m
De flestaa kommunerr informerar på olika sättt sina invånare om hur avvfall i allmänhet hanterass. Det
kan hand
dla om allt frrån informattion om när återvinningss
å
stationer är öppna till infformation om
m vilka
dagar so
optömningar sker. Det fin
nns alltså oftast ett uppb
byggt informaationsarbetee som skulle kunna
användaas för att äveen informera om hur hushållen kan minska
m
sitt on
nödiga matavvfall.
Kommun
nikationsinsaatser kan ha en avgörand
de betydelse
e när människkors beteend
de behöver
påverkass.

Procen
nt

Antal

Ja
a

64
4,6%

113

Nej

31
1,4%

55

Vet ej

4%

7

Svara
ande

175
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4.5 Varrierande vaal av inform
mationskanaler
muner som på
p föregåend
de redovisad
de fråga uppgger att de beedriver ett informationsarbete
De komm
gentemo
ot hushållen kring vikten av att minskka det onödiga matavfalllet har fått reedovisa på vilka sätt
de inform
merar. Komm
munerna harr haft möjligh
het att välja ett eller fleraa av svarsalternativen.
Hushållssutskick och information
i
på kommunens hemsidaa är de absolut vanligastee kommunikations‐
kanalern
na. Samtidigtt säger tre avv tio kommuner som bed
driver ett info
ormationsarbete i frågan
n att de
inte anväänder sig av dessa vanligga kanaler. Det
D finns alltsså goda möjligheter för eett stort antal kom‐
muner att använda fler
f kanaler för
f information än vad de
e gör idag.
Bland dee som valt altternativet an
nnan kanal märks
m
en rad olika insatseer som skullee kunna varaa
inspirationskälla till fler
f kommun
ner. Gnosjö kommun
k
arraangerar utåtriktade inforrmationsmötten,
Luleå kommun producerar film, Upplands Vääsby kommun har sopteaater för fjärdeklassare, Kaarlstad
kommun
n erbjuder avvfallsrådgivare, Umeå ko
ommun knackar dörr, och
h Jönköpingss kommun ge
er ut en
kokbok.

Proc
cent

Antal

Via kommune
ens hemsida

70%

77

Genom utskick till
t hushållen

68,2%

75

Via telefon

10%

11

Via sociala medie
er

34,5%

38

Via annan kana
al, nämligen
n:

34,5%

38

Kom
mmunen infformerar intte om detta
a*

<1%

1

Vet ej
e

3
Sv
varande

110
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4.6 Många komm
muner geno
omför projeekt kring matsvinn ino
om skolan
muner uppgeer att de und
der de senastte åren geno
omfört projekt inom skolan i
Nära sexx av tio komm
syfte att minska det onödiga mattavfallet. Det är positivt då det finns stora besparingar att göra inom
verksam
mheten. Ett minst
m
lika vikttigt syfte med att genom
mföra projekt inom skolan
n är att barne
ens
involveriing också kan påverka hu
ushållen att minska
m
sitt onödiga
o
mataavfall.
Inom äld
dreomsorgen
n och inom omsorgen
o
förr personer med
m funktionsnedsättningg är det däre
emot
ovanligt med denna typ av projekt. Här rör det sig också om stora verksamheter med potentiial till
påtagligaa minskningaar av kommu
unorganisatio
onens eget matavfall.
m
Olofström, Ovanåker, Eslöv,
Göteborrg och Järfälla är exempeel på kommuner som gör insatser inom äldreomsorgen.
Eskilstun
na, Övertorneå och Dorotea är exempel på komm
muner som gör insatser in
nom omsorggen för
personer med funktiionsnedsättn
ning.
muner som ännu
ä
inte genomfört pro
ojekt i syfte att minska on
nödigt matavvfall bör ta in
nitiativ
De komm
till dettaa.

J
Ja

Nej

Vet
ej

Svarande

Skolan

5
58,1

21,5
5

20,3

172

Äldreomsorgen

16,6

42,3
3

41,1

163

Omsorgen för personer med funktionsnedsä
ättning

3
3,9%

46,5
5

49,7

155

Totalt

172

%
%

%
%
%

%
%
%
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4.7 Öveer hälften av
a kommun
nerna sakn
nar samarbete kring matsvinn
m
Drygt häälften av kom
mmunerna saamarbetar in
nte med andrra aktörer i syfte
s
att minsska det onöd
diga
matavfallet. I de fall samarbete förekommer
f
är restauran
nger och cafééer vanligastt. Livsmedelssbutiker
är ett ovvanligt samarrbetsområdee trots att bu
utikerna har möjlighet attt påverka hu
ushållen. Borrlänge,
Tyresö, Flen
F och Skellefteå är exeempel på kommuner som
m samarbetaar med livsmedelsbutikerr.
Genom samarbeten
s
med olika veerksamheterr både inom kommunen och runt om
m i kommune
en finns
stora vin
nster att göraa. Att öka meedvetenheteen om proble
emet och åsttadkomma fö
örändring förutsätter
att mångga olika aktö
örer drar sitt strå till stackken.

Proce
ent

Antal

Re
estaurangerr och caféerr

13,6%

23

Livsmed
delsindustrii

1,2%

2

Jordbrukare
J
e

0%

0

Livsmedelsbutikerr

6,5%

11

A
Annan
aktörr, nämligen::

11,8%

20

Inga samarbeten fö
örekommerr

55,6%

94

Vet ejj

20,1%

34

Svarande

169
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4.8 Varr tredje kom
mmun sakn
nar uppgiftt om hur mycket mataavfall hushållen genererar
När det handlar om hur mycket matavfall
m
som genererass årligen i kom
mmunerna sså uppger un
ngefär
sex av tio
o kommuner att de har uppgift
u
om detta.
d
Av de öppna
ö
svaren framgår attt uppgiftern
na samlas
kommer ifråån nedbruten
in på olikka sätt. Vissaa kommunerr uppger att uppgifterna
u
n statistik eller
bygger på
p uppskattn
ningar och schabloner, an
ndra svarar att
a de fått fraam siffrorna genom plockk‐
analyserr. Flera komm
muner uppgeer också att de
d har statisttik på total mängd
m
matavvfall i kommunen
men de har inte kunskap om hurr stor andel som
s
kommerr från hushålllen.
muner som vill
v utveckla sina
s insatserr för att minsska matsvinn
net kan ha sto
or hjälp av att
De komm
utveckla sitt arbete med
m avfallssttatistik.
ommun uppger att de inte har uppgift om mängd
den matavfaall. Sannolikt är det
Ungefär var tredje ko
samma kommuner
k
s
som
inte har en separat insamling av matavfall fråån hushållen
n.

Procen
nt

Antal

Ja
a

56
6,8%

100

Nej

34
4,1%

60

Vet ej

9
9,1%

16

Svara
ande

176
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4.9 Flerr än var fjärde kommun har gen
nomfört plo
ockanalys av
a matavfallet
mmun uppgerr att de har gjort
g
en plockanalys där onödigt
o
och oundvikligt
Drygt var fjärde kom
å
Det bör tolkas som positivt att en så pass sttor andel
matavfall separeratss, under de feem senaste åren.
har geno
omfört en an
nalys av mataavfallet, då det
d rör sig om
m ett omfattande arbete. Att 49 kom
mmuner i
denna sttudie uppgerr att de nu geenomfört plo
ockanalys vissar på att inttresset bland
d kommunerna ökat
snabbt, även
ä
om svaaren inte ger information
n om på vilke
et sätt de gen
nomfört sinaa analyser.
När kom
mmunerna an
nger hur storr del av mataavfallet som är
ä onödigt enligt plockan
nalysen varie
erar dock
svaren kraftigt.
k
De sttora variationerna kan beero på att olika metoder använts, eller att de mått som
användss skiljer sig ått. Det är önsskvärt att kom
mmunerna genomför
g
sin
na plockanalyyser på samm
ma sätt. I
Avfall Svveriges plockanalysmanual finns instrruktioner förr hur en plockanalys på m
matavfall börr gå till.
Just nu pågår
p
även sttandardisering av mätmeetoderna på EU‐nivå, dettta för att man ska kunnaa
jämföra matsvinnet länder emellan.

Procen
nt

Antal

Ja
a

27
7,4%

49

Nej

64
4,2%

115

Vet ej

8
8,4%

15

Svara
ande

179
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Förslag på hur kommunerna kan förbättra sitt arbete
Kommunerna har en nyckelroll när det handlar om att bidra till att hushållens onödiga matavfall
minskar. Frågan är relativt ny och många kommuner har anledning att flytta fram sina positioner i
denna viktiga miljöfråga. Nedan följer förslag på hur kommunerna kan utveckla sitt arbete med
hushållens matavfall.
Sätt mätbara mål
Genom att sätta mätbara mål, i avfallsplanen och i kompletterande dokument, läggs en bra grund för
utveckling. Mätbara mål kräver en analys av nuläget, vilket innebär att de kommuner som inte gjort
någon kartläggning även måste genomföra detta.
Kartlägg mängden matavfall
Ett viktigt steg för att kunna minska hushållens matsvinn är att undersöka omfattningen och
sammansättningen av matavfallet. Utan en nollmätning är det svårt att sätta mål och utveckla
arbetet. På sikt bör alla kommuner ha som mål att genomföra plockanalyser där både den totala
mängden matavfall och mängden onödigt matavfall, matsvinnet, kan mätas. I Avfall Sveriges
plockanalysmanual finns instruktioner för hur en plockanalys på matavfall bör gå till.
Genomför informations‐ och utvecklingsprojekt inom kommunen
Kommunala verksamheter genererar ofta matsvinn samtidigt som verksamheterna ofta också har
kontakt med medborgare och medlemmar i hushållen i kommunen. Det gör att utvecklingsprojekt i
syfte att minska det onödiga matavfallet där olika verksamheter involveras kan vara effektiva. De
kommuner som inte arbetat med detta bör börja på kommunens skolor.
Samla in matavfall
Nära var tredje kommun samlar inte in matavfall alls. Dessa kommuner bör ta initiativ till att införa
insamling som åtminstone omfattar merparten av hushållen i kommunen. Kommunerna måste ta sitt
ansvar för att nationella mål kring matavfall och matsvinn kan uppnås.
Samarbeta med andra aktörer
Att samarbeta med andra aktörer runt om i kommunen kan också vara ett bra sätt att uppmärk‐
samma matsvinn, sprida kunskap och samtidigt uppnå förbättringar. Många kommuner samarbetar
idag inte alls med andra aktörer, och dessa bör söka samarbeten.
Dela goda exempel
Vår studie visar att alla kommuner i någon mån har förbättringspotential i arbetet med att minska
matsvinnet. Samtidigt visar studien att det inom varje frågeområde finns kommuner som är positiva
förebilder. Kommunerna har mycket att vinna på intensifierade erfarenhetsutbyten för att ta del av
varandras goda exempel.
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