
Dagens program

13:15    Introduktion av expertpanel och projektmedarbetare 

Presentation av Food Loop System Carlos Rojas Carvajal & Xue Kullenius 

Chefs culinar om grossistsperspektiv Marcus Ahlm, Vice VD 

COOP/WSP om butiksperspektiv Charlotte Hauksson, Business Developer Sustainability

14:00    Q & A: Öppen gemensam dialog 

Paus och mingel 

14:30    Q & A: Dialogrundan

Allwin om socialt entreprenörskap Simon Eisner, VD 

Rescued Fruits om cirkulär produkt Truls Christenson, Sales Manager  

FLAVO ICE & Fruktkorgar Syd Elever från Procivitas gymnasie & Fadil Kekic

15:40   Avslutning/Summering: vad händer härnäst? Carlos Rojas Carvajal 



Food Loop System informationsmöte 
2018-03-19, Länsstyrelsen Skåne 



➢ Expertpanel

Marcus Ahlm Chefs Culinar

Christoffer Carlsmose Menigo

Fadil Kekic Fruktkorgar Syd

Charlotte Hauksson WSP (COOP) 

Karin Östergren RISE

Fredrik Edman LU INNOVATION

Thomas Hägvall Livsmedelsinspektör

➢ Projektgrupp

Carlos Rojas Carvajal Malmö stad

Xue Kullenius Sysav Utveckling

Anders Persson Sysav Utveckling

Ann Häger Malmö stad 

Introduktion



▪ ÖKS Interreg projekt

▪ Jan 16 – Jan 19

▪ Samhällsutmaningar ska lösas 
genom marknasdialoger och 
offentlig-privat 
innovationssamverkan (OPI) 

▪ Danska och Svenska kommuner, 
offentliga verksamheter samt 
forskningsinstitut

Problemidentifiering

Behovsanalys

Marknadsdialog

Samverkan för 
innovativa lösning

Testning/Pilotprojekt



Förluster från jord till bord

Mat Oundvikligt matavfall Onödigt matsvinn

Matsvinn
< 70%

Mat Förluster

Fakta om matsvinn



Industriell symbios bidrar till 2030 målen 



Vad har vi gjort på hemmaplan?

Klimatsmart mat
• Mindre matsvinn och mer växtbaserade 

menyer inom offentliga kök
• Reducera växthusgasutsläpp med 40% 

mellan 2010-2020
• Utbilda personal och smartare matinköp
• Tittar på implementering av nya 

mätinstrument för de offentliga kök att 
mäta svinnet

Resterkocken
• Resterkocken är ett initiativ av 

Sysav med ägarkommuner som 
riktar sig till grundskolorna i södra 
Skåne. Kampanjen har som mål 
att minska matsvinnet i hushållen.

• Ett av två bidrag från Sverige i den 
internationella tävlingen Europa 
Minskar Avfallet.

Miljöpedadog
• Informerar allmänheten 

om matsvinn och dess 
miljöpåverkan 

• Samarbetar med bla
skolpersonal

• Kommunikationsinsatser



Butik/grossist/l
ivsmedels-

industri

Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör

Matsvinns 
kan förs 
tillbaka till 
kedjan 
som nya 
eller 
förädlade 
produkter.

Butik/grossist/liv
smedels-
industri

Butik/grossist/liv
smedels-
industri

Matsvinn 
uppstår 
och 
slängs i 
onödan

Underlättar 
samverkan 

mellan aktörerna 
och bidrar till 
främjandet av 

innovativa 
lösningar 

Matsvinnet minimeras 
och resursen tas tillvara 

på ett hållbart sätt 

Grundtanke



▪ NÄR?
Myndigheten vill fungera som katalysator, 
koordinator samt kunskapsresurs till nytta 
för slutanvändarna.

▪ HUR?
Myndigheten vill påskynda och facilitera 
utvecklingen av innovativa lösningar som 
ombud ”on behalf of” för andra 
aktörer/slutanvändare.

▪ VARFÖR?
Lösa samhälleliga problem samt möta 
globala utmaningar.

Vår roll som katalysatorer Katalytisk
innovationsupphandling



• Workshop
• Möte
• Bearbeta ny 

behovsanalys
• Nationell 

nätverk 
(SaMMa)

• Datainsamling
• Workshop
• Intervjuer
• Behovsanalys

• Katalytisk 
metod

• Intressentgrupp
• Referensgrupp
• Möte

• Intressentgr
-uppsdialog 

• Bearbetning
• Underlag

• Utmaningar 
• Utlysningsprocess
• Informationsmöte

• Ev. 
innovations-
samverkan

Nov  2016 Juni 2017 Sep 2017 Nov 2017 Mars 2018

Arbetsprocess



Exempel på några av identifierade utmaningar till utlysningen

För butiker 

➢ Låg acceptans för råvaror med 
skönhetsfel hos konsument

➢ Efterfrågan på produkter nära ”bäst 
före datum” är ojämn

➢ Bristande rutiner och resurser att 
hantera mat att de kastas i onödan

➢ Efterfrågan på livsmedelsprodukter 
skapade av mat som annars skulle 
blivit matsvinn är ojämn

För grossister

➢ Svinnet varierar kraftigt och är oförutsägbart 
både avseende mängd och karaktär 

➢ Produkter nära ”bäst före datum”

➢ Hitta effektivare sätt att minska 
omkostnader för grossister att hantera mat 
innan det kastas

➢ Hitta nya sätt att matcha svinnet till rätt 
mottagare



Syfte och mål

Vi utbyter kunskapar & 
erfarenheter och får 
inspiration från varandra!

Samverkan är nyckel till 
framgång och inleds alltid  
med dialog och samsyn 
genom nätverkande!

Vi hittar innovativa 
lösningar och minskar 
matsvinn tillsammans! 



Dags för frågestund! ☺



Q & A: dialogrundan och nätverkande 





Syfte och mål

Vi utbyter kunskapar & 
erfarenheter och får 
inspiration från varandra!

Samverkan är nyckel till 
framgång och inleds alltid  
med dialog och samsyn 
genom nätverkande!

Vi hittar innovativa 
lösningar och minskar 
matsvinn tillsammans! 



Vad händer härnäst?

• Utlysning på innovativa idéer pågår fram 
till 20 april

• Allt från dagen kommer att finnas 
tillgänglig på Comdia

• Urvalsprocess av expertpanelen > ev. 
innovationssamarbete

• Att uppnå målet är viktigast! 
Minskad matsvinn i praktiken 
genom samverkan

http://www.comdia.com/fls


Matsvinn – i fokus nu

• Skåne ska bli bäst på minskad matsvinn

• Matsvinnsfestival och kommunutmaning 

• Landshövdingen kallar till samtal om 
matsvinn för näringsliv och offentlig 
sektor

• TV-serie om matsvinn med Anne 
Lundberg och Paul Svensson

• Ex-arbete om kunders inställning till 
cirkulära livsmedelsprodukter



TACK FÖR IDAG!

GLÖM INTE SKICKA IN DINA IDÈER OCH KONCEPT

HJÄLP OSS ATT SPRIDA UTLYSNINGEN OCH 
MINSKA MATSVINNET ☺


