


• Bakgrund till projektet 

• Varför viktigt ta hand om maten?

• Att lära sig privatekonomi genom matsvinn

• Läromaterial



- Kampanj riktad för att stödja HKK-lärare

- Samarbete mellan Finansinspektionen och Livsmedelsverket 

- En del av Money Week 21-27 mars

- Digitalt läromaterial



• Handlar om att hushålla med resurser 

• Bygger på långsiktiga vanor och beteenden

• Både hållbarhet och privatekonomi 

motiverar till förändring



Matsvinnets kostnader för klimatet och miljön
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• Halvera det globala matsvinnet per person 
i butik- och konsumentled

• Minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, 
även förlusterna efter skörd



Matsvinn – mat som slängs i onödan
= undvikligt matavfall

Oundvikligt matavfall



• Jordbruk

• Fiske

• Livsmedelsindustrin

• Partihandel

• Detaljhandel

• Restaurang

• Offentliga storkök

• Hushåll 





• Sveriges matavfall under ett år fyller 
Globen fyra gånger om

• Och det mesta kommer från hushållen 
– tre fulla Globen. 



- 19 kg fullt ätbar mat

- 18 kg mat och dryck hälls ut i vasken

= 37 kg!
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Om du tänker på en vanlig vecka, hur ofta skulle du uppskatta att du slänger?

Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan Mer sällan än en gång i veckan Aldrig Vet ej





Ur klimatsynpunkt är det mer än 
20 gånger mer effektivt att 
förebygga matsvinn än att använda 
matsvinnet till biogasproduktion 



• Maten är ofräsch

• Rädd att bli sjuk

• Lagat för mycket mat
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• Planera

• Förvara

• Ta vara på resterna



Nyord på svinnska



Tillvägagångsätt för att göra ekonomi konkret 



Hur gör vi privatekonomi till något konkret, nära och 
lättförståeligt?

Hur motiverar vi människor till att spara till 
framtiden?

Hur når vi ut till målgruppen som behöver 
kunskapen? 





• Att förstå hur vi människor styrs av 
vanor och beteenden

• Vi agerar inte alltid rationellt

• Att hushålla med resurser är ett 
beteende som tränas upp



• Mat en av de enskilt största kostnaderna för en 20-åring 
som flyttat hemifrån

• Möjlighet att spara 200-400 kr i månaden genom ett 
minskat matsvinn

• En familj på två vuxna och två barn skulle kunna spara 
mellan 3000 – 6000 kr per år genom minskat matsvinn 



• Vad drömmer du om att göra i framtiden?

• Hur lång tid ska det ta att uppnå din dröm?

• Hur mycket kan du spara idag?

• Vilken tid, intresse och kunskap har du att lägga på 
sparandet?



Hur ditt sparande kan växa sig större över tid

Hur du tjänar pengar på ditt sparande

Hur ditt sparande kan svänga eller minska i värde



• 400 kr i månaden

• 7 % avkastning per år

• Hur länge sparar du?

10 år = 68 640 kr

20 år = 203 665 kr

30 år = 469 281 kr

40 år = 991 787 kr

40 år: Sparat – 192 000 kr 
Avkastning – 805 787 kr



☑ Använd exempel eller metaforer 
som går att relatera till 

☑ Undvik abstrakta begrepp och 
förklara alltid svåra begrepp

☑ Skippa skammen!

☑ Inkludera både känsla och förnuft



• Lärofilmer med tillhörande 
diskussionsfrågor

• Uppgifter och utmaningar att göra 
hemma eller i skolan

• Räkneuppgifter 

• Utmaning i kreativ matlagning



Karin Fritz
karin.fritz@slv.se

Niklas Uppenberg
niklas.uppenberg@fi.se


