
 

Memo från det ”Öppna Q&A” 

1) Q: Varför inte skänka bort allt som håller på att bli för gammalt till de som vill ha? 

A: Inte ”bara”, behöver i så fall organiseras. Prisnedsättningar förekommer (”röda lappar”). 
B2B är i så fall ett bättre alternativ.  

Det kostar inte speciellt mycket att lämna svinnet som avfall, att processa det som håller på 
att bli otjänligt för med sig arbetskostnader. 

2) Q: Hur löser man ”matchningsproblematiken”? (ingen direkt fråga utan snarare del av 
diskussion) 

A: Svinn är inte ”planerat”, volym och sort är svåra att förutsäga. 

Diskussion om behov av ”mellanhand” – en matsvinnsgrossist för att lösa detta. Här togs 
också frågor som ansvar och transport upp. 

3) Q: Är det egentligen inte en fråga om information och kunskap för slutkunden? Visste 

man (slutkund) bättre skulle stora delar av svinnet kunna undvikas. Vem har ansvar för 

detta? 

A: Det gavs inget konkret svar, exempel på informationsinsatser från kommunala aktörer 
nämndes. 

4) Q: Samlar ni in statistik över svinn (typ, mängd)? 

A: Inköp planeras utifrån motsvarande perioder samt via kontakter med kunder/mottagare. 
Men det blir inte alltid rätt. Svinn uppkommer och i alla fall någon av de närvarande 
aktörerna för statistik över detta. Vi vet ju vad vi har i lager och när det går ut. 

Vi kodar allt vi slänger på artikelnivå. Lämna ut den data sker i ett samarbetsavtal, ej helt 
offentligt.  

5) Q: Kan ni(grossister) dela med er av den statistiken? 

A: Inte i detta skede. Möjligen i ett senare skede av processen. 

6) Q: Det är ju billigt att slänga – vad görs för att det ska bli dyrare? Mat som kan ätas bör 
vara dyrare att slänga.  

A: risk att det görs på andra sätt. Menigo: skulle vara öppna för att betala ett högre pris om 
det tas om hand på förnuftigt sätt. Sysav: vad har du förlorat i kostnad pga du inte har 
kunnat sälja det som en vara?  

7) Q: små butiker sänker priset, kort datum. Varför ser vi inte samma sak på de större 
butikskedjor?  

A: inte helt sant, det finns röda priser. Risk att det sätts i system och därmed produkter med 
kort datum konkurrerar med de färska varor. 



8) Q: finns det möjlighet att (produkter med kort datum) sälja till restauranger?  
 

A: (COOP)det är vad vi vill se på vår butik i Värmhem. Eller göra något av det och sälja på 
COOP igen.  

 
Vilka produkter är ni intresserade av? – en andrahandsmarknad. Någon behöver sortera ut 
det. Vem äger ansvaret för maten? Vem ska transportera det från x till y. Måste bli en 
affärsplan av det.  

 
Livsmedelsinspektör (Malmö stad):”andrahandsbutiken” har ansvar för maten.  

9) (en del av diskussion): Möjlighet för en matsvinnsgrossist? En som tar emot från 
grossisterna och sorterar det och tar ut vad som kan gå var, dels till ”andrahandsbutiken” 
och till restauranger etc.   
 

10) Q: handlar det inte om (brist på) information och kunskap i slutändan? Hur kan man jobba 
på det? Där måste vi göra en påverkan, inverkan. 
 
A: Detta är inte ansvaret hos grossist i först hand. Grossister kan vara med på en drive om 
lagändring etc kopplat till bäst före datum osv, men annars blir det lite svårt för oss. Om inte 
kunderna blir hållbara så blir inte grossisterna hållbara. 

 
11) Q: hur ser det ut bakåt? Vilken sorts mat säljs mycket av osv hos er grossister? 

 
A: Vi gör en jämförelse med förra året. Vilka artiklar gick? Vilka nivåer gick? Räknar 
prognoser.  
 
Vi kan även vara i kundernas prognoser. Det finns en viss mängd kött på marknaden. Vi vill 
köpa in exakt så mycket vi säljer. Och sedan om det går dåligt för kunden så sitter grossisten 
på kanske flera hundra kilo kött. 

12) Q: Angående produktionskök för mat (”färdigmat”) och produkter 

A: från livsmedelsinspektör (Malmö stad) 

- Företaget skall vara registrerat hos Malmö Miljöförvaltning (om i Malmö). 
- Varmhållning. Det finns riktvärde på 60 grader, rörande den tid mat får varmhållas var 

rekommendationen tidigare max 2 timmar. Finns ingen tid idag men smak och t ex 
vitamininnehåll försämras med tiden. 

- Produkt som förpackas. Då tillkommer krav om märkningsuppgifter, dessa kan hämtas från 
Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation, LIVSFS 2014:14 samt EU-
parlamentets och rådets förordning nr 1169/2011. 

- Spårbarhet. Ett stegs spårbarhet krävs (”spara följesedlar”), vid försäljning till butik eller 
motsvarande krävs också spårbarhet på detta håll. Anledningen är att man ska kunna dra 
tillbaka partier som av någon orsak inte är lämpliga att konsumera. 

- Innehållsförteckning. Kan man skriva själv, men det finns vissa uppgifter som måste finnas. 
- Hållbarhet. Kan behöva bestämmas med hjälp av analys, det finns också branschriktlinjer. 

 


