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Tre och ett halvt år efter att de räddade sin första måltid från att slängas 
i Köpenhamn, har företaget Too Good To Go nu räddat 29 miljoner 
måltider och hindrat utsläpp motsvarande 72 000 ton växthusgaser - 
det vill säga motsvarigheten till utsläppen från 15 000 fordon under ett 
år av konstant körning. Genom en community bestående av 18 miljoner 
så kallade “waste warriors” och 38 000 restauranger, mataffärer och 
caféer i 14 olika länder, räddar företaget en måltid varje sekund och 
fortsätter dessutom att utvecklas år efter år.



BAKGRUND

En tredjedel av all mat som 

produceras idag slängs bort, där 

den i bästa fall återvinns eller 

äts upp av djur, men i värsta 

fall skickas till deponier eller 

förbränning. Det här är både ett 

etiskt och socialt problem, men 

det har också en djup påverkan 

på vår omgivning. Matsvinn står 

för 10% av jordens utsläpp av 

växthusgaser, samtidigt som 

28% av globala jordbruksytor 

används till mat som till slut 

ändå bara kastas. I Europa 

slänger vi i snitt bort ca 92 kg 

mat varje år  per person   , vilket 

uppskattas vara en tredjedel 

av varje persons årliga avfall. 

Vidare beräknas Europas årliga 

matsvinn vara värt 143 miljarder 

euro (1). 

 

Eftersom matsvinnet har en 

kostnad finns det fördelar i att 

förhindra det. Den uppfattningen 

har i alla fall skaparna till Too 

Good To Go. Genom att skapa ett 

system där överbliven mat från 

restauranger, hotell, mataffärer 

och bagerier kan säljas för ett 

lägre pris, är målet att kunna 

tjäna pengar på mat som annars 

hade slängts. Företaget arbetar 

alltså med 17% av det totala 

matsvinnet i Europa genom att 

erbjuda effektiva lösningar på 

den nivå där matproduktionen 

sker

HUR BÖRJADE ALLT?

Too Good To Go skapades 2015, 

och räddade sin första måltid 

från att slängas i Köpenhamn 

i mars 2016. Skaparnas 

ursprungsidé var att ta vara på 

mat som blev över efter bufféer. 

Under utvecklingsfasen insåg de 

dock snart att företagsmodellen 

kunde täcka fler delar av 

matförsäljning, som bland 

annat restauranger och caféer, 

bagerier och hotell.  

 

Visionen bakom Too Good To Go 

har förblivit densamma sedan 

starten: att förhindra matsvinn 

genom att inspirera alla att 

kämpa tillsammans. 

 

Idén spreds snabbt från 

Danmarks huvudstad, då både 

användare och entreprenörer 

såg fördelarna med 

företagsmodellen. Framförallt 

nådde den Frankrike, Norge och 

Storbritannien, där den snabbt 

efterliknades. Företaget växte 

sedan snabbt och till fler länder, 

bland annat Polen, Österrike, 

Schweiz, Portugal, Belgien och 

Nederländerna. 

Grunden till Too Good To 

Go är enkel;  att uppmana 

konsumenter att köpa av företag 

vars produkter annars inte hade 

sålts, och därför slängts . Efter 

fyra år märks deras framgång 

tydligt, då företaget växt från en 

stad till 14 länder, och vars 18 

miljoner användare har räddat 

ca 29 miljoner måltider via 

mobilappen.

1. FUSIONS. “Estimates of European Food Waste Levels.” European Commission, 2016.



OM FÖRETAGET

Företaget har fortfarande sitt 

huvudkontor i Köpenhamn, 

men har nu flera lokala kontor 

i 14 länder (2). Sverige är det 

senaste landet som anslöt sig, 

i januari i år. Trots att Too Good 

To Go är aktivt i flera länder, är 

det fortfarande ett och samma 

företag med allt samlat under 

ett globalt holdingbolag. Detta 

innebär att företaget inte driver 

franchising, samt att alla kontor 

följer samma riktlinjer. Varje 

lands avdelning har en egen 

chef som sköter samarbeten och 

kontakter med lokala team. 

 

Företaget genererar sin inkomst 

i huvudsak genom två sätt, då 

deras aktiva affärspartners: 

1. betalar en årlig 

medlemsavgift till Too 

Good To Go. 

2. betalar en liten 

provisionsavgift till Too 

Good To Go för varje måltid 

som säljs. 

VAD GÖR DE?

Too Good To Go’s huvudmål är att 

bekämpa det ständigt växande 

problemet med matsvinn. 

För att lyckas med sitt mål, 

erbjuder de en möjlighet för 

matleverantörer att kunna sälja 

sitt överskott som annars hade 

slängts i slutet av arbetsdagen. 

Däremot är deras app bara ett av 

sätten som företaget använder 

för att minska matsvinnet, då 

de även uppmuntrar privata 

hushåll, skolor och politiska 

beslutstagare att se över 

och ändra på sina vanor. Det 

slutgiltiga målet är att påverka 

lagstiftning som kommer 

underlätta minskningen av 

svinn.

The Business to Consumer 
(B2C) Platform

Efter fyra år är Too Good To 

Go nu världens största så 

kallade “Business To Consumer 

Platform”, som siktar på att 

minska matsvinnet. 

Detta sker via en mobilapp där 

företag kan logga överbliven 

mat som konsumenter sedan 

kan se. Appen är främst till 

för restauranger, bagerier, 

mataffärer, hotell och andra 

typer av matsalar. För Too Good 

To Go är detta en “win-win-win”-

lösning, eftersom både de själva 

och deras affärspartners tjänar 

pengar på den överblivna maten, 

samtidigt som konsumenter kan 

köpa mat för ett billigare pris. 

Tillsammans skapar detta en 

positiv påverkan för miljön.  

2. Netherlands, France, Denmark, Portugal, Belgium, Poland, Switzerland, Austria, Spain, Sweden, Norway, Germany, Italy and the United 
Kingdom.



Rörelsen mot matsvinn

Företagets övergripande vision 

är en planet utan matsvinn. 

För att uppnå detta försöker 

de aktivt inspirera folk till att 

kämpa tillsammans, genom att 

starta en rörelse som består av 

fyra pelare. Utöver företagets 

direkta påverkan, som sker via 

appen, finns alltså en indirekt 

påverkan via de fyra pelarna, 

som representerar varsitt mål 

att uppnå vid slutet av 2020.

Första pelaren:

Detta gäller privata hushåll, då 

nästan hälften av allt matsvinn 

i Europa sker just här. Den här 

delen fokuserar alltså på att 

sprida informativa budskap - 

tips och tricks - som kan minska 

matsvinnet i vardagen genom 

att till exempel köpa, laga och 

förvara mat på ett mer hållbart 

sätt. Huvudmålet här är att lära 

folk om värdet av mat, samt 

att rikta uppmärksamhet mot 

problemet. 

Andra pelaren:

Här riktas fokuset mot företagen, 

och inte bara detaljhandeln och 

restauranger, utan även mot 

andra delar av företagskedjan 

där svinn sker. Här finns även 

planer på förbättringar inom 

hållbarhetstänket för de 38 000 

affärspartners som företaget 

samarbetar med.  

Tredje pelaren:

Den tredje pelaren berör skolor, 

och här satsas det på att de 

yngre generationerna ska få lära 

sig mer om problemet. Målet är 

att, med hjälp av pedagogiska 

insatser, skapa förståelse bland 

både elever och lärare.

Fjärde pelaren:

Fokuset här hamnar på 

allmänheten. Företaget vill 

engagera lagstiftare till att 

upprätta regelverk som 

underlättar minskningen av 

matsvinnet. Målet är att ändra 

systemen i samhället så att 

matindustrin blir mer hållbar.



TOO GOOD TO GO-APPEN

Laddar man ned appen får man 

som användare tillgång till ett 

stort utbud av mat i närheten. 

Antingen syns all mat i området, 

eller så söker man efter specifika 

måltider med olika alternativ. 

Bland annat kan man sortera efter 

upphämtningstid, plats eller typ av 

mat, till exempel vegetariskt eller 

veganskt. När man beställt sin 

mat får man ett kvitto, som man 

sedan visar upp i affären för att 

hämta ut det man beställt.  Ibland 

finns det “magic bags” tillgängliga 

för 30-50 kr styck, som ofta har 

ett ursprungsvärde på 100-150 kr 

, vilket innebär att man får tillgång 

till mat som egentligen är värd tre 

gånger så mycket som det man 

betalar. 

 

Appen är nu kopplad till över 38 

000 restauranger, mataffärer, 

hotell, bagerier och matsalar i 

14 europeiska länder. Det finns 

två sätt för företag att ansluta sig 

till Too Good To Go. Ett av dem är 

att skicka in en spontanansökan, 

vilket ca 3000 företag gör varje 

månad. 

 

Utöver spontanansökningar har 

Too Good To Go ett team inriktat 

på marknadsundersökningar, 

som letar upp företag som skulle 

gynnas av att gå med, samt hjälper 

dem att komma igång. För de 

företagen varierar motiven bakom 

att gå med - allt från att minimera 

sitt svinn till att optimera de 

allmänna kostnaderna inom 

företaget. När dessa företag 

sedan försöker uppskatta sitt 

matöverskott, använder de sig 

av förbeställningar som kommer 

till dem dagen innan. I de fall där 

affären säljer slut på all sin mat 

och på så sätt inte får något över, 

avbryts kundens beställning och 

de får ersättning tillbaka. 

Rörande andra typer av avfall 

och svinn, som till exempel 

paketeringen för mat,  uppmuntrar 

företaget sina affärspartners 

att tillåta kunder att ta med 

sig sina egna behållare, så att 

färre engångsföremål behöver 

användas.  Via mobilappen kan 

användare lätt hitta information 

om varje affär, och huruvida 

de tillåter egna behållare eller 

inte. För vissa affärer är det inte 

möjligt, då maten antingen redan 

är inplastad i förväg eller om 

lagarna i området inte tillåter det. I 

dessa fall erbjuder Too Good To Go 

sina affärspartners mer hållbara 

förpackningsalternativ, gjorda av 

FSC och/eller kraftpapper. 

 

Alla företag som vill samarbeta 

med Too Good To Go har direkt 

kontakt med Too Good To 

Go’s anställda, och tar del av 

introduktionskurser hos dem. 

För att upprätthålla kvaliteten på 

mat och upplevelsen av appen, 

har Too Good To Go även kontakt 

med affärspartners som har tagit 

emot recensioner som varit under 

förväntan från användare, så att de 

kan förbättra upplevelsen för alla 

parter.



Hur ser resultaten ut 
hittills?

Tanken bakom Too Good To Go 

är att det ska finnas ett sätt att 

vända det här miljöproblemet, 

och istället skapa möjligheter 

till nya jobb, bättre omsättning 

för företag, mindre matsvinn och 

lägre miljöpåverkan. 

 

Är det lönsamt för företaget? 

 

Too Good To Go som företag har 

växt otroligt fort. Deras spridning 

och kontaktnät har utvecklats 

exponentiellt, samtidigt som 

intäkterna gick upp med 200% 

från 2018 till 2019. De har 

nu 38 000 affärspartners och 

över 18 miljoner användare 

världen över. Företaget ger 

en positiv bruttovinst och ett 

positivt rörelseresultat på 

de flesta mogna marknader. 

Under 2019 förväntades dock 

nettoförtjänsten bli negativ 

på grund av inplanerade 

återinvesteringar och 

lanseringar.  

 

Skapar de fler jobb? 

 

Vid slutet av 2019 fanns det 

närmare 500 anställda runtom 

i Europa. Vid slutet av 2018 

hade de 200 anställda, vilket 

innebär att personaltillväxten 

det senaste året ligger på 150%. 

 

Är det lönsamt för miljön? 

 Efter 3,5 år har Too Good To Go 

räddat 29 miljoner måltider från 

att slängas, vilket motsvarar 66 

000 ton växthusgaser som inte 

behövts släppas ut. 

I februari 2019 nådde företaget 

en milstolpe, 10 miljoner 

räddade måltider. Den siffran 

är imponerande i sig, men 

redan i oktober samma år hade 

den dubblats till 20 miljoner, 

vilket bara bevisar hur fort de 

växer och utvecklas.



För mer information besök:
zerowasteeurope.eu
toogoodtogo.org

Eller kontakta
hello@zerowasteeurope.eu
press@toogoodtogo.com

Källa
Too Good To Go

Fotokrediter:  toogoodtogo.org

VAD HÄNDER SEN?

Företagets mål är att fortsätta 

utveckla appen och expandera 

till ännu fler länder.  Utöver det 

är deras ambition att förhindra 

matsvinn i hela tillgångskedjan, 

tillsammans med rörelsen 

Movement Against Food Waste.  

Med detta vill företaget rikta 

uppmärksamhet mot matsvinn, 

men också bidra med lösningar 

till olika livsmedelssystem. 

Huvudtanken inom rörelsen är att 

kunna påverka, och sedan ändra 

lagar så att det blir lättare att 

förebygga matsvinn på alla plan.  

 

Företaget har redan börjat 

arbeta på nationell nivå i 

Schweiz, Frankrike, Tyskland och 

Danmark, där kampanjer och 

namninsamlingar dragits igång 

för att ändra “bäst före”-uttrycket 

på matetiketter, något som skapar 

ett stort missförstånd och bidrar 

till 10% av matsvinnet genom 

hela industrin. Företaget vill också 

expandera sin påverkan i resten 

av Europa 

FRAMÖVER

Too Good To Go är ett perfekt 

exempel på en innovativ win-

win lösning, som också bidrar 

till att lösa miljöfrågan. Däremot 

vill de fortsätta jobba på ännu 

fler lösningar som kan ändra 

på systemen som tillåter så här 

mycket matsvinn från första 

början.  

 

Tillsammans med The 

Movement Against Food Waste 

vill företaget nå systematiska 

mål inom EUs fackverk, som 

kommer möjliggöra verklig 

hållbarhet inom matindustrin. 

Omdistribuering av mat hjälper 

minskningen av matsvinn inom 

det etablerade regelverket. I det 

långa loppet behöver dessa lagar 

formuleras om, så att alla delar 

av matindustrin kan ta del av 

hållbara och rättvisa lösningar.



Zero Waste Europe är ett europeiskt nätverk med 

rörelser, lokala beslutsfattare, företag, experter 

och förändringsagenter som tillsammans jobbar 

mot att minska onödigt avfall i vårt samhälle. 

 

Vi gör det möjligt för grupper att tänka om och 

ändra sitt förhållande till resurser, och att ta 

sig an smartare livsstilar samt mer hållbara 

konsumtionsmönster i linje med en cirkulär 

ekonomi.
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