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Att producera mat förbrukar resurser och medför 
utsläpp till miljön. Livsmedelstillverkning bidrar 
till runt hälften av den totala övergödningen i 
Sverige och står för 20–25 procent av vår totala 
klimatpåverkan. 

Mat som slängs fast att den hade kunnat ätas om 
den behandlats, förvarats eller tillagats på annat 
sätt, så kallat matsvinn, är slöseri med både resur-
ser och pengar. Att minska matsvinnet är därför 
ett prioriterat område både i Sverige och inom EU. 
Att veta hur matavfallsflödet ser ut är nödvändigt 
för att kunna mäta och följa upp mål om minskat 
matavfall och en mer effektiv behandling av mat- 
avfall. I denna rapport redovisas hur matavfalls- 
flödet såg ut i Sverige 2014. 

Sammanlagt uppstod nästan 1,3 miljoner  
ton matavfall i Sverige 2014. Det motsvarar i 
genomsnitt 134 kg matavfall per person. Siffrorna 

omfattar både separat (eller utsorterat) matavfall 
som källsorteras som matavfall och så kallat  
restavfall, det vill säga matavfall som slängs 
tillsammans med annat avfall. Dessutom ingår 
för första gången även mat och dryck som hälls 
ut via avloppet i hushållen liksom matavfall från 
jordbruk och fiske.

Mest matavfall uppstår i hushållen, följt av jord-
bruket och livsmedelsindustrin, se Tabell 1. 

Svenskt matavfall: En översikt

* Matavfallsstatistiken för 2012 omfattar varken matavfall som hälls ut via avloppet i hushållen eller matavfall från primär- 
produktionen. 
** Endast hushåll som inte har matavfallskvarn.

Tabell 1. Uppkommet matavfall i Sverige 2014 och 2012 (avrundade siffror).

Hushåll 941 000 100 771 000*  81*

Varav så kallat hushållsavfall 429 000 44 520 000  54

Varav utsorterat matavfall 240 000 25 199 000  21

Varav via avloppet 224 000** 26** *  *

Varav till hemkompostering 48 000 5 52 000   5

Primärproduktion 98 000 10 *  *

Varav från jordbruk 96 000 10 *  *

Varav från fiske 2 000 0,2 *  *

Livsmedelsindustri 75 000 8 171 000  18

Storkök 70 000 7 64 000   7

Restauranger 66 000 7 79 000   8

Livsmedelsbutiker 30 000 3 45 000   5

Summa 1 278 000 134 1 130 000* 118*

Summa exklusive matavfall via 
avloppet i hushållen och från  
primärproduktion

956 000 98 1 130000 118

Uppkommet matavfall 2014
ton                               kg/person

Uppkommet matavfall 2012
ton                               kg/person
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Figur 1 visar hur det uppkomna matavfallet för-
delas mellan de olika stegen i livsmedelskedjan. 
Primärproduktionen omfattar jordbruk och fiske. 
Tillverkningen sker i livsmedelsindustrin. En stor 
mängd restprodukter från livsmedelsindustrin blir 
djurfoder. Dessa klassas inte som avfall och ingår 
därför inte i statistiken. Distribution omfattar 
både detaljhandel (livsmedelsbutiker) och parti-
handel (grossister), men uppgifter om hur mycket 
matavfall som uppstår i grossistledet saknas idag. 
Pilotundersökningar som gjorts tyder dock på att 
mängderna matavfall från partihandeln är mindre 
än från detaljhandeln. Under konsumtion ingår 
matavfall från restauranger, storkök och hushåll. 

I matavfallet inkluderas både oundvikligt matav-
fall och onödigt matavfall (matsvinn). Till exempel 
räknas skal och kaffesump som oundvikligt mat- 
avfall, medan matrester och oöppnade matförpack- 
ningar som slängs utgör onödigt matavfall. Figur 1  

visar därför också hur mycket av matavfallet i varje  
led som är onödigt, det vill säga hur mycket av 
matavfallet som är matsvinn. Som fördelningen 
mellan oundvikligt matavfall och matsvinn ser ut  
idag behöver matsvinnet minska med cirka en 
tredjedel för att matavfallet ska minska med 20 
procent.

Runt 38 procent av matavfallet som uppstår i 
konsumtionsledet (inklusive livsmedelsbutiker) 
komposteras eller rötas så att växtnäringsämnen 
tas tillvara i form av kompost och biogödsel. För 
den del av matavfallet som rötas, 27 procent, tas 
även energin tillvara i form av biogas (Jensen 
& Viklund, 2015). Biogasen används främst som 
fordonsgas. Siffrorna om behandlat matavfall från 
konsumtionsledet omfattar inte mat och dryck som 
hälls via avloppet i hushållen.

Figur 1. Uppkommet matavfall i Sverige 2014.
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The production of food demands resources and 
causes environmental emissions. Food production  
causes about half of the total eutrophication in 
Sweden and 20-25 percent of our total climate 
impact.

Discarding food that could have been eaten if 
treated, stored or cooked in another way, so-called 
avoidable food waste, is a waste of both resources 
and money. Therefore, reduction of avoidable food 
waste is a priority area both in Sweden and in the 
EU. Measuring and monitoring targets for reduced 
food waste and more efficient treatment of food 
waste require knowledge about the food waste 
flows. This report shows the food waste flow in 
Sweden 2014. 

In 2014 almost 1.3 million tonnes of food waste 
were generated in Sweden. This corresponds to an 
average 134 kg food waste per person. The num-
bers include both food waste from separate food 

waste collection and so called residual waste, i.e. 
food waste that is discarded together with other 
mixed waste streams. For the first time also food 
waste discarded in the drain in households and 
from primary production are included. 

Most food waste arises in households, followed by 
agriculture and food industry, see Table 1. 

Swedish food waste: An overview

* Neither food waste disposed of via the household drains nor food waste from primary production is included in the food waste 
statistics 2012 
** Only households without garbage disposal units.

Table 1. Generated food waste in Sweden 2014 and 2012 (rounded numbers). 

Households 941 000 100 771 000*  81*

In the residual waste 429 000 44 520 000  54

In separately collected 
food waste

240 000 25 199 000  21

In the drain 224 000** 26** *  *

To home composting 48 000 5 52 000   5

Primary production 98 000 10 *  *

From agriculture 96 000 10 *  *

From fishery 2 000 0.2 *  *

Food industry 75 000 8 171 000  18

Large-scale catering 
establishments

70 000 7 64 000   7

Restaurants 66 000 7 79 000   8

Food stores 30 000 3 45 000   5

Total 1 278 000 134 1 130 000* 118*

Total without food waste via 
the drain in households and 
from primary production

956 000 98 1 130 000 118

Generated food waste2014
tonnes                            kg/person

Generated food waste2012
tonnes                              kg/person
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Figure 1 shows the distribution of generated food 
waste between the different steps in the food value 
chain. Primary production includes agriculture 
and fisheries. Production takes place in the food 
industry. Large quantities of residues from the 
food industry are used to produce animal feed. 
These residues are not defined as waste and,  
hence, not included in the waste statistics. Distri-
bution includes both retail (food stores) and  
wholesale trade, but data on the amount of food 
waste generated in wholesale trade is currently 
lacking. Pilot studies carried out indicate, however, 
that less food waste is generated in wholesale 
trade than in retail trade. Consumption includes 
food waste from restaurants, large scale catering 
establishments and households. 

Food waste includes both unavoidable and avoi-
dable food waste. Peels and coffee grounds are 
examples of unavoidable food waste, whereas food 
scraps and discarded food in unopened packaging 

are considered to be avoidable food waste. Figure 1 
therefore also indicates the share of avoidable food 
waste in each step in the value chain. With current 
distribution between avoidable and unavoidable 
food waste, the unavoidable food waste must de-
crease by a third in order to reduce the total food 
waste by 20 percent. 

About 38 percent of food waste generated in the 
consumption step (including food stores) are 
composted or treaded with anaerobic digestion 
so that nutrients are recovered. From the share 
of the food waste that is anaerobically digested, 
27 percent, also energy is recovered as biogases 
(Jensen & Viklund, 2015). The biogases are mainly 
used as fuels in vehicles. The numbers regarding 
treated food waste from the consumption step do 
not include food and beverages discarded in the 
drain in households.

Figure 1. Generated food waste in Sweden 2014. 
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Därför behöver vi minska matavfallet
Produktion och konsumtion av livsmedel påverkar 
vår miljö – från primärproduktion inom jordbruk 
och fiske till slutkonsumtion i hushåll, restau-
ranger och storkök. Den påverkar bland annat 
vårt klimat och den biologiska mångfalden och 
leder till försurning, ekotoxicitet och övergödning. 
Livsmedelstillverkning bidrar till runt hälften av 
den totala övergödningen i Sverige och står för 
20–25 procent av vår totala klimatpåverkan. Den 
ger också upphov till spridning av gifter i form av 
bekämpningsmedel och är en av de mest vatten-
krävande sektorerna.

Mat och matavfall – stor miljöpåverkan
Olika livsmedel har olika stor miljöpåverkan. 
Klimatavtrycket för proteinkällor och mejeripro-
dukter är oftast högre än kolhydratkällor, frukt 
och grönsaker. Produktion av nötkött och griskött, 
som är de köttslag vi konsumerar mest av i Sverige, 
har betydligt större klimatavtryck än exempelvis 
potatis, bröd och salladsgrönsaker (se Tabell 2). 
Om den mat som slängs i onödan istället skulle 
ätas upp skulle vi inte behöva producera lika 
mycket mat. Detta skulle i sin tur leda till minskad 
miljöpåverkan från livsmedelskedjan

Minskat matavfall sparar pengar  
och miljö
För att öka resurseffektiviteten i livsmedelskedjan  
och minska miljöpåverkan från livsmedelskon-
sumtionen behöver vi minska matavfallet. Natur- 
vårdsverket har föreslagit ett nytt etappmål inom 
miljömålssystemet. Förslaget innebär att matav-
fallet ska minska med 20 procent till 2020 jämfört 

med 2010. Det motsvarar en minskning av mat- 
svinnet med ungefär en tredjedel. Att minska mat- 
avfallet med 20 procent skulle ge en årlig brutto-
nytta på 10–14 miljarder kronor (Naturvårdsverket, 
2015). I dessa siffror ingår matavfall som hälls i 
avloppet men inte matavfall från primärproduk-
tionen.

Av dessa besparingar utgör minskade kostnader 
för hushåll och företag 7,6–8,6 miljarder kronor 
och miljönytta i form av minskad miljöbelastning 
2,3–5,8 miljarder kronor. Vad gäller miljöpåverkan 
skulle en minskad mängd matavfall ge största nyt-
ta i form av minskad övergödning och minskade 
utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2015).

Resurseffektiv behandling av matavfall
Separat insamlat matavfall behandlas antingen 
genom rötning eller genom kompostering. Matav-
fall som samlas in som blandat hushållsavfall eller 
liknande avfall går till förbränning med energi-
återvinning. Olika behandlingsformer har olika 
miljöpåverkan. Rötning av matavfall har minst 
klimatpåverkan. 

Genom att röta ett kg matavfall får man en totalt 
sett minskad miljöpåverkan motsvarande 0,15 
kg koldioxidekvivalenter om gasen från rötning 
ersätter fossila fordonsbränslen (Thomtén, 2011). 
Klimatavtrycket för de flesta livsmedel är betydligt 
större än så. För att minska miljöpåverkan är det 
alltså mer effektivt att minska matavfallet än att 
kompostera och röta det matavfall som uppstår. 

Tabell 2. Klimatavtryck från olika livsmedelsgrupper 
(urval från Röös, 2014).

Nötkött* 26

Fläskkött* 6

Fågelkött* 3

Fisk och skaldjur 3

Ägg 2

Quorn 4

Mjölk, fil, yoghurt 1

Grädde 4

Ost 8

Smör 8

Ris 2

Potatis 0,1

Produkt Klimatavtryck 
(medelvärde i kg koldioxid- 
ekvivalenter per kg produkt)

Pasta 0,8

Bröd 0,8

Mjöl, socker, gryn 0,6

Frukt Norden 0,2

Frukt import 0,6

Salladsgrönsaker Norden 1

Salladsgrönsaker import 1,4

Rotfrukter, lök och kål 0,2

Grönt/frukt flyg 11

Produkt Klimatavtryck 
(medelvärde i kg koldioxid- 
ekvivalenter per kg produkt)

* Avser kött utan ben
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Befintliga mål för ökad resurs- 
hushållning i livsmedelskedjan
För att öka resurshushållningen i livsmedelskedjan 
har regeringen inom systemet för miljökvalitets-
målen fastställt ett etappmål för ökad insamling 
och biologisk behandling av matavfall. Senast 
år 2018 ska hälften av matavfallet från hushåll, 
storkök, butiker och restauranger sorteras ut och 
behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara. 
Minst 40 procent av matavfallet ska behandlas så 
att även energi tas tillvara. 

Rötning och kompostering av matavfall
Den biologiska behandlingen av matavfall sker 
genom kompostering eller rötning. Vid kompos-
tering tas växtnäringen tillvara medan energin 
avgår i form av värme. Vid rötning bryts det 
organiska matavfallet ner till biogas som sedan 
huvudsakligen används som fordonsgas. Röt- 
resten som bildas kan utnyttjas som gödnings- 
medel. Detta innebär att vid rötning kan både 
energi och växtnäring tas tillvara. 

Rötning sker i så kallade samrötningsanläggning-
ar (biogasanläggningar) eller vid avloppsrenings-
verk. I kommuner som inte rötar sitt avfall sker 
komposteringen i regel centralt och storskaligt. 
En mindre del av matavfallet komposteras genom 
hemkompostering. 

Uppföljning av etappmålet
Medan rötning av matavfall har ökat de senaste 
åren har komposteringen minskat (Naturvårdsver-
ket, 2016). År 2014 gick 77 procent av det insamlade 
matavfallet till rötning och 23 procent till kompos-
tering. Allt avfall som går till kompostering och 

rötning är inte matavfall – även om det samlats in 
som matavfall. En del utgörs av annat organiskt 
material som exempelvis blommor och själva 
matavfallspåsarna. Dessutom innehåller utsorterat 
matavfall även plast och annat felsorterat material 
som inte kan behandlas biologiskt. I uppföljningen 
av etappmålet räknas dessa så kallade rejektmäng-
der bort. 

År 2014 behandlades 38 procent av det uppkomna 
matavfallet i konsumtionsledet (butiker, hushåll, 
storkök och restauranger) biologiskt så att växt-
näringsämnen togs tillvara; 27 procent av det 
behandlades så att både växtnäring och energi togs 
tillvara. Även om den biologiska behandlingen av 
matavfall har ökat betydligt under senare år visar 
uppföljningen av etappmålet att Sverige fortfaran-
de har en bit kvar för att klara återvinningsmålet, 
se Figur 2.

Internationellt matsvinnsmål
Ett matsvinnsmål ingår i FN:s 17 globala hållbar-
hetsmål, Sustainable Development Goals (SDG), 
som efterträder millenniemålen. Dessa mål antogs 
av alla FN:s medlemsländer i september 2015. 
Under det globala hållbarhetsmålet om ansvars-
full konsumtion ligger ett delmål, SDG 12.3, som 
innebär att man mellan år 2015 och år 2030 ska 
halvera det globala matsvinnet per person i butik- 
och konsumentledet, och minska matsvinnet 
längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter 
skörd. Sverige är bundet till detta mål och det bör 
därför ses som vårt nationella mål för minskning 
av matsvinn.

Figur 2 . Uppföljningen av etappmålet för matavfall visar att Sverige har en bit kvar för att uppfylla återvinnings-
målen.
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Jordbruk och fiske
Sammanlagt uppkommer varje år 98 000 ton 
matavfall inom den så kallade primärproduktio-
nen av livsmedel i Sverige (Jordbruksverket, 2016). 
Siffran omfattar både oundvikligt och onödigt av-
fall. Primärproduktionen sker inom jordbruk och 
fiske och omfattar odling och skörd av vegetabilier, 
mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödning och 
produktion av livsmedelsproducerande djur. Även 
transport, lagring och hantering av primärproduk-
ter på produktionsplatsen räknas som primärpro-
duktion. Det innebär att det alltså uppstår nästan 
10 kg matavfall per person redan innan livsmedlen 
lämnat gården för vidare förädling och paketering.

I Sverige uppkommer matavfall från primärpro-
duktion främst inom jordbruket. Mest matavfall 
uppstår i samband med produktion av grönsaker, 
rotfrukter, vete och mjölk (Jordbruksverket, 2016).

Sidoflöden från jordbruket
En del av de livsmedel som produceras i jord- 
bruket når inte nästa steg i livsmedels- 
kedjan även om de inte definieras och han- 
teras som matavfall. Det kan exempelvis röra sig 
om mat som producerats för mänsklig konsumtion 
men som av olika anledningar ändå exempelvis 

används som djurfoder eller rötas till biogas. Jord-
bruksverket uppskattar att sådana sidoflöden från 
det svenska jordbruket årligen uppgår till 295 000 
ton, varav 18 000 ton kommer från djuruppfödning 
(Jordbruksverket, 2016).

Sidoflöden från djurproduktion är förluster som 
uppstår när djur dör under uppfödning eller 
transport till slakteri. Det kan också röra sig om 
vissa delar av djur som inte äts i någon större 
omfattning trots att det vore möjligt, till exempel 
grisfötter. Andra exempel är ägg som sorteras ut 
och kasseras på grund av skaldefekter och komjölk 
som kasseras om kon behandlas med antibiotika 
(Franke m.fl., 2013).

Sidoflöden från växtodling är svinn som uppkom-
mer främst i samband med skörd, kvalitetsföränd-
ringar vid lagring och vid utsortering på grund av 
utseende eller andra defekter. En del av skörden 
kan lämnas kvar på fältet för att de odlade produk-
terna har fel storlek, är skadade eller insektsan-
gripna och därför inte kan säljas. Lagringsskador 
beror ofta på mekaniska skador eller lagringssjuk-
domar (Franke m. fl., 2013).

Spridning av biogödsel från rötning. 
9
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Livsmedelsindustrin
I samband med livsmedelsproduktion uppstod i 
Sverige 75 000 ton matavfall 2014, vilket motsvarar 
8 kg per person. Det innebär en minskning jämfört 
med 2012, då mängden uppskattades till 171 000 
ton. Eftersom tolkningar och definitioner av vad 
som klassas som matavfall har varierat mellan 
åren är det dock svårt att jämföra data. 

Matavfall som uppstår i livsmedels- 
industrin
I olika typer av livsmedelsindustrier uppkommer 
olika typer av matavfall. Bland de större industri-
erna finns bland annat bagerier, slakterier, mejerier 
och spannmålsindustrier. Det återspeglas i de oli-
ka typer av matavfall som uppstår i stora mängder 
som exempelvis blod, förpackade produkter från 
mejeri, fetter, sopmjöl, degspill, bröd och kex. 
I livsmedelsindustrin uppkommer både ound-
vikligt matavfall och onödigt matavfall (svinn). 
Exempel på oundvikligt matavfall är skalrester, 
blod och juicerester från spolning av rör. Exempel 
på matsvinn är förpackade produkter från mejeri, 
degrester och bröd. 

Restprodukter som används till  
djurfoder räknas inte som matavfall
Stora mängder restprodukter från livsmedelspro-
duktion används för produktion av djurfoder. I 
samband med avfallsstatistiken räknas dessa som 
biprodukter – inte som avfall – och ingår därför 
inte i matavfallsstatistiken. Exempel på restpro-
dukter som används till djurfoder är fetter, vassle, 
fiskrens och restprodukter från alkoholtillverk-
ning. Mängden restprodukter från livsmedelsindu-
strin som används för att göra djurfoder är stor.

Visst animaliskt eller vegetabiliskt avfall 
räknas inte heller som matavfall
I samband med livsmedelproduktion uppkommer 
även avfall som inte utgör matavfall eftersom 
det inte är avsett som människoföda. Det kan till 
exempel röra sig om tarminnehåll och fjädrar från 
slakterier och stärkelse från potatis som används 
i stärkelseproduktion. Dessa avfall klassas som 
animaliskt eller vegetabiliskt avfall och ingår inte i 
matavfallsstatistiken. 

10
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Livsmedelsbutiker
År 2014 uppkom 30 000 ton matavfall i svenska 
livsmedelsbutiker. Det motsvarar 340 kg matavfall 
per butiksanställd eller 3 kg matavfall per person 
om man slår ut det på hela befolkningen. Uppgifter  
om flytande matavfall ingår inte i dessa siffror.

Statistiken omfattar endast matavfall från livsmed-
elsbutiker inriktade på konsumenter. Uppskatt-
ningar från pilotstudier som gjorts tyder på att 
matavfall från partihandel (grossister) är mindre 
än från livsmedelsbutiker, men exakta siffror 
saknas. Att statistiken visar på 15 000 ton mindre 
matavfall från livsmedelsbutiker jämfört med 2012 
beror främst på skillnader i genomförda plock- 
analyser som sedan räknat upp på nationell nivå, 
se sidan 19. Det går därför inte med säkerhet att 
säga att matavfallet från livsmedelsbutiker har 
minskat mellan åren.

Så uppkommer matavfallet
I livsmedelsbutiker uppstår matavfall framför allt 
i samband med att produkter hinner bli dåliga i 
butiken, att de närmar sig eller uppnår sin bäst  
före-dag eller att de passerar sin sista förbruk-
ningsdag. Det kan exempelvis handla om frukt 

och grönt som blir mjuka eller får fläckar och 
rensas ut från hyllorna eller ägg, kött- och mejeri-
produkter som gått ut. Matavfall kan även uppstå 
vid leveranser av undermålig kvalitet och när 
förpackningar skadas i butiken.

I vissa fall går produkter som närmar sig eller 
uppnår sin bäst före-dag i retur till grossister och 
producenter. Det är till exempel relativt vanligt 
att brödtillverkare tar med sig gammalt bröd från 
hyllorna när de levererar nytt. I dessa fall uppstår 
inte matavfallet i butikerna, utan hos tillverkarna.

Matavfall och matsvinn 
Plockanalyser visar att livsmedelsbutiker har blivit 
bättre på att sortera ut det matavfall som uppstår. 
Att livsmedelsbutiker ändå slänger en stor del av 
matavfallet i det blandade restavfallet beror bland 
annat på att förpackade livsmedel i vissa fall inte 
får läggas i matavfallsinsamlingen och att tiden för 
att separera förpackningen från matavfallet sak-
nas. Fortfarande utgör matsvinn, alltså mat som 
kunde ha ätits om det hade behandlats annor- 
lunda, en stor del av matavfallet från livsmedels-
butikerna. 

Hållbarhetsmärkningen 
bäst före-dag, är en rekommen- 

dation från tillverkaren och det går oftast att 
äta livsmedlet flera dagar, ibland flera veckor  

till, om det har förvarats rätt.  
Sista förbrukningsdag innebär däremot att  

livsmedlet kan vara otjänligt när datumet passerats. 
Till skillnad mot bäst före-dagen är det förbjudet  

att sälja eller ge bort livsmedel när sista  
förbrukningsdagen är passerad.

11
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Storkök
År 2014 uppkom 70 000 ton matavfall från storkök, 
vilket i genomsnitt motsvarar 7 kg per person. 
I siffran ingår både matavfall som sorterats ut 
separat och matavfall som slängs med restavfallet 
med undantag för storkök på sjukhus där endast 
separat utsorterat matavfall ingår. 

Storköken omfattar skolor, förskolor, äldreboen-
den, sjukhus, häkten och fängelser. Drygt hälften 
av matavfallet kommer från skolor och förskolor, 
där det utgör över 20 kg per elev och år. Mängden 
matavfall från storkök är relativt konstant jämfört 
med 2012, se Tabell 3. 

Så uppkommer matavfallet
Matavfall från storkök uppstår både vid tillagning 
i köket och i samband med servering. Vissa skolor, 
förskolor, äldreboenden, sjukhus, häkten och fäng-
elser har tillgång till tillagningskök, medan andra 
bara har serveringskök. Detta kan påverka var 
matavfallet uppstår och hur mycket matavfall som 
uppstår. Matavfall från servering består exempel-
vis av matrester som skrapas av från tallrikarna.

Matavfall från storkök
Det vanligaste matavfallet från storkök är frukt 
och grönsaker. Andra vanliga avfallsslag är pasta, 
ris, potatis och kött.

Tabell 3. Uppkommet matavfall från storkök 2014 fördelat på olika typer av storkök (avrundade siffror).

Skolor och förskolor 47 000 46 000*

Äldreboenden 17 000 13 000

Sjukhus  4 900* 3 700*

Häkten och fängelser 700 1 000

Summa 70 000 64 000*

ton  ton

Uppkommet matavfall 2014 Uppkommet matavfall 2012

* Endast separat utsorterat matavfall.
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Restauranger
Under 2014 uppkom 66 000 ton matavfall från res-
tauranger i Sverige. Det motsvarar 7 kg per person. 
Siffrorna omfattar både matavfall som sorterats ut 
separat och matavfall som slängts i restavfallet. 
Statistiken visar att restaurangernas matavfall har 
minskat något sedan 2012, då det utgjorde 79 000 
ton.

Matavfall från restauranger
Vanligt matavfall från restauranger är kött, pasta, 
ris och potatis. Plockanalyser visar att mycket av 
matavfallet från restauranger är onödigt matavfall 
(svinn). 

Bättre utsortering av matavfall
En mindre studie visar att restauranger som har 
matavfallsinsamling har förbättrat sin utsortering 
de senaste åren. Plockanalyser visar att ande-
len matavfall i de undersökta restaurangernas 
restavfall har minskat från runt 40 procent 2012 till 
runt 20 procent 2014. Det vill säga restaurangerna 
slänger mindre matavfall i den vanliga soppåsen 
jämfört med för två år sedan. 
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Hushåll
Den största andelen av matavfallet uppstår i hus-
hållen. År 2014 uppkom sammanlagt 941 000 ton 
matavfall i de svenska hushållen, vilket motsvarar 
cirka 100 kg matavfall per person. 

Merparten av hushållens matavfall, 717 000 
ton, sorterades ut som matavfall, slängdes i det 
blandade restavfallet eller på den egna komposten 
(hemkompostering). Resten, 224 000 ton, utgjordes 
av mat och dryck som spolades ut i avloppet, så 
kallat flytande matavfall. Det fasta matavfallet har 
minskat jämfört med 2012 då de svenska hushållen 
slängde 771 000 ton matavfall i matavfallet, i det 
blandade restavfallet och på egna komposter. Fly-
tande matavfall ingår inte i matavfallsstatistiken 
för år 2012.

Så slänger hushållen sitt matavfall
Det mesta av hushållens matavfall, 429 000 ton, 
slängs fortfarande i det blandade restavfallet. I 
genomsnitt är andelen matavfall i restavfallet från 
svenska hushåll 30 procent, även om det är stora 
skillnader mellan olika kommuner. I kommuner 

med utsortering av matavfall är det generellt  
mindre matavfall i restavfallet jämfört med  
kommuner där matavfall och restavfall blandas 
i samma soppåse. 

Hushållen slängde cirka 292 000 ton avfall utsor- 
terat som matavfall. Plockanalyser pekar på att 
bara drygt 80 procent av det som slängs i matav-
fallet faktiskt är matavfall. Knappt 15 procent är 
övrigt biologiskt avfall som exempelvis blommor 
och själva matavfallspåsarna. Runt 3–5 procent  
utgörs av felsorterat avfall som exempelvis plast- 
och papperförpackningar. Det innebär att hus- 
hållen sorterar ut 240 000 ton matavfall i matav- 
fallsinsamlingen. 

Dessutom lägger hushållen runt 48 000 ton mat- 
avfall i egna komposter (hemkompostering) (Av-
fall Sverige, 2015).

Mat och dryck via avloppet
För första gången innehåller den svenska matav-
fallsstatistiken matavfall som hushållen häller ner 
i avloppet. År 2014 hälldes 224 000 ton mat och 
dryck via avloppet. Per person är det i ge-
nomsnitt 26 kg under ett år eller 0,5 kg i 

Oundvikligt matavfall uppkommer exempelvis i samband med matlagning och är svårt att minska.



15

veckan. Mat och dryck via avloppet utgör runt en 
fjärdedel av det totala matavfallet från hushållen 
(Sörme m. fl., 2014).

De största mängderna mat och dryck som hälldes 
ut via avloppet var kaffe och te, mejeriprodukter 
och övriga drycker som exempelvis saft, kolsyrade 
drycker och alkoholhaltiga drycker. Mest vanligt 
är det att mat och dryck hälls ut eftersom det blivit 
över från matlagning eller en måltid. En annan 
vanlig anledning är att varan blivit gammal eller 
datumet gått ut. 

Oundvikligt matavfall och matsvinn
Matsvinnet är den del av matavfallet som är mest 
intressant att studera när man undersöker möjlig-
heter att minska matavfallet. Exempel på matsvinn 
från hushållen är matrester som inte äts upp, 
brödkanter, frukt och grönsaker som slängs för att 

de blivit skrumpna och mögliga och livsmedel som 
slängs för att bäst före-dag och sista förbruknings-
dag passerats. Däremot räknas till exempel ben 
från kött och fisk, kärnor från frukt och grönsaker 
och kaffesump som oundvikligt matavfall. 

Plockanalyser visar att drygt 80 procent av det 
utsorterade matavfallet är oundvikligt och knappt 
20 procent är matsvinn. I matavfallet som slängs i 
det blandade restavfallet är andelen svinn dubbelt 
så hög, nästan 40 procent (Jensen & Viklund, 2015).

Sammanlagt beräknas matsvinn utgöra runt 
30 procent av matavfallet som slängs i mat- och 
restavfallet. Dessutom var allt matavfall som häll-
des i avloppet svinn. Det innebär totalt att nästan 
hälften av allt matavfall som hushållen slänger är 
svinn, alltså onödigt matavfall.
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Så ser hushållens matsvinn ut
Vad är det då för matavfall som hushållen slänger 
i onödan? Nationell statistik saknas, men plock-
analyser som gjorts på både utsorterat matavfall 
och blandat restavfall från hushåll visar att en stor 

del av matsvinnet, alltså det onödiga matavfallet, 
består av frukt och grönsaker, matrester och bröd, 
se Figur 4. 

Figur 4. Fördelning av hushållens matsvinn (onödigt matavfall) i matavfallet respektive i det blandade restavfallet 
utifrån olika produktkategorier. Baserat på (Andersson, 2012). Sammanlagt slängde svenska hushåll runt 218 000 
ton onödigt matavfall i mat- och restavfallet 2014.

Matsvinn i utsorterat matavfall från hushåll Matsvinn i restavfall från hushåll
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Figur 5 visar sammansättningen av mat och dryck 
som hälls ut via avloppet. Kaffe, te och mejeri- 
produkter utgör över 60 procent av avfallet. 

I genomsnitt hällde varje person ut tio kg kaffe 
och te, och sex kg mejeriprodukter 2014.
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Figur 5. Fördelning av hushållens matavfall som hälls via avloppet utifrån olika produkt- 
kategorier. Sammanlagt hälldes 224 000 ton mat och dryck ut via avloppet i svenska hushåll 
2014. Hela mängden utgörs av onödigt matavfall (baserat på Sörme m.fl., 2014).
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Matavfall är en prioriterad fråga
Intresset för matavfall och betydelsen av att 
minska matsvinnet har ökat starkt under senare 
år. Här presenteras ett axplock av myndigheter och 
organisationer som aktivt arbetar med att minska 
matavfallet.  

Naturvårdsverket följer upp mål för ökad 
resurshushållning i livsmedelskedjan
Naturvårdsverket ansvarar för rapporteringen av 
den nationella avfallsstatistiken. Minskat matav-
fall är ett prioriterat område både i det nationella 
avfallsförebyggande programmet och i den natio-
nella avfallsplanen. Under senare år har Natur-
vårdsverket därför lagt resurser på att förbättra 
matavfallsdata. Statistiken tas i huvudsak fram av 
SMED. Naturvårdsverket är också ansvarigt för att 
följa upp etappmålet för ökad resurshushållning  
i livsmedelskedjan, se sidan 8 i denna rapport. 

Jordbruksverket undersöker matavfall 
från jordbruk
Det har länge saknats data för hur mycket matav-
fall som uppkommer i primärproduktionen i de 
nordiska länderna. På uppdrag av Nordiska Mi-
nisterrådet har Jordbruksverket därför undersökt 
hur mycket matavfall som uppstår inom jordbruk 
och fiske i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
Arbetet omfattade både metodutveckling för hur 
matavfallsstatistik från primärproduktionen ska 
tas fram och beräkning av matavfallsmängder. 
Förutom matavfall uppskattade Jordbruksverket 
sidoflöden inom jordbruket som inte definieras 
som avfall, men ändå inte når nästa steg i livsmed-
elskedjan, se sidan 9 i denna rapport.

Livsmedelsverket informerar om matavfall
Tillsammans med Jordbruksverket och Natur-
vårdsverket har Livsmedelsverket arbetat för att 
minska matsvinnet i ett treårigt regeringsuppdrag 
som redovisades i mars 2016. Arbetet har bland 
annat omfattat analyser av möjligheter och hinder 
för att minska matsvinnet, riktade informations-
insatser till konsumenter och ökad samverkan 
mellan olika aktörer. Livsmedelsverket informerar 
på sin hemsida exempelvis om hur konsumenter 
kan minska sitt matavfallssvinn, vad olika datum-
märkningar på livsmedel betyder och hur mat ska 
förvaras på rätt sätt. För mer information, se 
www.livsmedelsverket.se. 

Avfall Sverige sammanställer matavfalls-
data från kommuner
Avfall Sverige är den svenska branschorganisatio-
nen inom avfallshantering och återvinning av hus-

hållsavfall. Inom matavfallsområdet undersöker 
Avfall Sverige hur kommuner hanterar matavfall 
och sammanställer även uppgifter om hur mycket 
matavfall som samlas in för biologisk behandling. 
I januari 2016 samlade 204 kommuner in matavfall 
som separat fraktion, vilket motsvarar 70 procent 
av landets kommuner.

FUSIONS: En europeisk plattform för  
matavfall 
FUSIONS är ett fyraårigt EU-projekt (slut juli 2016) 
som bland annat skapat en gemensam plattform 
för hur matavfall ska definieras och mätas – och 
minskas med 50 procent till 2020. Det övergripan-
de syftet med projektet var att utveckla riktlinjer 
för en gemensam matavfallspolitik för hela EU. 
Projektet har sammanställt, jämfört och synteti-
serat kunskap och erfarenheter från olika initiativ 
och även arbetat med sociala innovationer för att 
minska matsvinnet. Projektet har involverat 21 
partner från 13 länder. Svenska parter var IVL 
Svenska Miljöinstitutet och SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut.

Samverkansgruppen för minskat mat- 
avfall (SaMMa)
Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jord-
bruksverket samverkar med ett stort antal aktörer 
i SaMMa för att tillsammans minska matsvinnet. 
SaMMa är ett nätverk som är öppet för myndighe-
ter, forskare, intresseorganisationer och branschen 
med aktörer i olika delar av livsmedelskedjan. 
Syftet med samverkansgruppen är att verka för att 
minska matavfallet genom att utgöra en kontakty-
ta för att diskutera och samla information om hur 
matsvinn kan minskas.

Internationellt arbete
Ett flertal europeiska länder arbetar aktivt för 
att förebygga matsvinn, exempelvis Storbritan-
nien, Norge, Nederländerna och Danmark. Med 
finansiering från Nordiska ministerrådet drivs 
ett nordiskt matsvinnprojekt. Inom EU kommer 
FUSIONS att följas av forskningsprogrammet 
REFRESH som samlar universitet, forskningsin-
stitut, konsumentorganisationer och företag för att 
ta ett helhetsgrepp på matavfallsproblemet. Under 
EU-kommissionen startade 2014 en expertgrupp 
för svinnfrågor, och matsvinn ingår i EU-kommis-
sionens förslag till cirkulär ekonomi. Matsvinn 
finns även med i FN:s globala utvecklingsmål och 
är även aktuellt inom FAO, FN 10 YFP och OECD.
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Potatisskal är oundvikligt matavfall, om man inte äter oskalad potatis. Likaså blir skal matavfall när man gör  
pommes frites. Även äppelskal, kaffesump och matrester är matavfall.

Det här är matavfall
Att definiera vad som avses med matavfall är inte 
lätt. Vilket matavfall som är onödigt och vilket ma-
tavfall som är oundvikligt varierar mycket beroen-
de på vanor och traditioner. Många väljer exem-
pelvis att äta potatis med skalet på. Andra väljer 
att äta skalade potatis och ser potatisskal som ett 
oundvikligt avfall. En producent av pommes frites 
går troligen ännu längre och ser både potatisskal 
och stärkelse som går förlorad när potatisen skärs i 
bitar som oundvikligt matavfall. 

Matsvinn – ett onödigt matavfall
Matavfall som hade kunnat ätas om maten 
behandlats, förvarats eller tillagats på annat sätt 
brukar kallas matsvinn. Exempel på matsvinn är 
matrester som blir över och slängs och livsmedel 
som slängs för att de hunnit bli dåliga innan tillag-
ning eller förtäring.

Oundvikligt matavfall
I samband med livsmedelstillverkning och mat-
lagning uppkommer matavfall som är svårt att 
minska utan att ställa om kosten. Det kan exempel-
vis röra sig om kaffesump, slaktrester och kärnor 
och skal av olika slag.

Matavfall i statistiken
I den svenska matavfallsstatistiken ingår både 
matsvinn och oundvikligt matavfall. Statistiken 

innehåller matavfall som uppkommer från primär-
produktion, livsmedelstillverkning, distribution 
och konsumtion i hushåll, storkök och restaurang-
er. Den omfattar både matavfall som sorteras ut 
separat och matavfall som slängs i det blandade 
restavfallet. Även matavfall som hushållen häller 
ut via avloppet eller lägger på egna komposter 
(hemkompostering) ingår i statistiken. 

Däremot omfattar matavfallsstatistiken inte 
restprodukter, som uppkommer i samband med 
livsmedelstillverkning och används för djurfoder. 
Dessa kallas i avfallsstatistiken för biprodukter. I 
samband med livsmedelproduktion uppkommer 
även avfall som inte utgör matavfall eftersom 
det inte är avsett som människoföda. Exempel på 
sådant som inte ingår i matavfallsstatistiken är 
inälvor, tarminnehåll, fjädrar och tvättvatten från 
spolning av ledningar i ett mejeri eller en juicetill-
verkare. 

Statistiken omfattar inte heller matavfall som finns 
kvar i förpackningar som lämnas till återvinning. 

Internationellt används delvis olika definitioner 
för matavfall och det pågår diskussioner om vad 
som ska klassas som matavfall och inte. Det kan 
göra att klassningar kan komma att ändras fram-
över. 
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Så tas statistiken fram
Matavfall uppstår på olika steg i livsmedelskedjan 
– från primärproduktion i jordbruket över föräd-
ling i livsmedelsindustrin och hantering i livsmed-
elsbutiker till konsumtion i hushåll, storkök och 
restauranger. Matavfallsstatistiken tas därför fram 
med hjälp av olika metoder, bland annat genom 
plockanalyser och uppräkningar med hjälp av 
avfallsfaktorer.

Jordbruk
Statistiken över hur mycket matavfall som uppstår 
i primärproduktionen baseras på undersökningar 
som gjorts av Jordbruksverket (Jordbruksverket, 
2016). Undersökningarna gjordes bland annat i 
form av sju utvalda produkter och omfattade enkä-
ter, intervjuer och direkta mätningar på fälten. 

Livsmedelsindustrin
Statistiken på hur mycket matavfall som uppkom-
mer i livsmedelsindustrin baserar på uppgifter i 
livsmedelsföretagens miljörapporter och enkätsvar 
från livsmedelsföretag som inte har miljörapport. 
Dessa uppgifter har därefter används för att räkna 
upp matavfallet från livsmedelsindustrin på natio-
nell nivå.

Storkök, restauranger och livsmedels- 
butiker
Det är tekniskt och ekonomiskt orimligt att mäta 
matavfall i alla skolor, förskolor, sjukhus, häkten, 
fängelser, restauranger och livsmedelsbutiker. 
Istället gör man plockanalyser på restavfall från 

ett begränsat antal ställen för att ta reda på hur 
mycket matavfall som i genomsnitt uppstått. Resul-
taten från undersökningarna används för att ta 
fram så kallade avfallsfaktorer, exempelvis mängd 
matavfall per anställd eller mängd matavfall per 
serverad portion. Med hjälp av avfallsfaktorerna 
kan man sedan skala upp matavfallsmängderna 
för hela Sverige.

Hushåll
Statistiken över hushållens matavfall baserar på 
uppgifter som tagits fram av Avfall Sverige med 
avseende på mängd blandat restavfall, utsorterat 
matavfall och hemkomposterat matavfall. Med 
hjälp av plockanalyser uppskattas andelen matav-
fall i restavfallet och andelen mat i matavfallet. Av-
fallsexperter på kommuner har uppskattat hur stor 
andel av det kommunalt insamlade avfallet som 
kommer från hushåll respektive från verksamhe-
ter. Statistiken kompletteras sedan med uppgifter 
om mat och dryck som hälls ut via avloppet som 
tagits fram genom en enkätundersökning bland 
svenska hushåll.

Referenser och datakällor
Denna rapport sammanfattar till största delen 
statistik som tagits fram av SMED på uppdrag av 
Naturvårdsverket i samband med den nationella 
avfallsstatistiken och uppföljningen av etappmålet 
för ökad insamling och biologisk behandling av 
matavfall. Dessutom har resultat från komplette-
rande undersökningar och studier använts.
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