
 

 

 

 

 

 

SÄTT FÄRG PÅ DITT KYLSKÅP OCH 
MINSKA DITT MATSVINN 

FORSKARNA UTMANAR MINIMERINGSMÄSTARNA 

 

Forskning visar att merparten av det matsvinn som ett hushåll ger upphov till har förvarats i kylskåpet 

innan det slängs. Därför vill vi utmana er Minimeringsmästare att öka er medvetenhet kring vilka livsmedel 

som finns i era kylskåp, och på så sätt minska risken för att livsmedlet blir liggande för länge och så 

småningom slängs som matsvinn.  

För att öka medvetenheten om vad som finns i era kylskåp, och på så sätt minska ert matsvinn, utmanar 

vi er Minimeringsmästare att färgkoda era kylskåp. En studie1 från Australien visar att hushåll som 

färgkodade sina kylskåp minskade sitt matsvinn med mellan 25-50 %. Hushållen blev mer medvetna om 

när olika livsmedel skulle gå ut ur datum och konsumerade mer av den mat som de redan hade köpt hem. 

Att färgkoda era kylskåp innebär att ni själva bestämmer en färg för respektive kategori av livsmedel och 

därefter sorterar in livsmedlen i kylskåpet utifrån den valda färgen. Det är alltså fritt fram att själva välja 

vilken färg som hör ihop med vilken kategori av livsmedel och vilken del av kylskåpet som får vilken färg. 

Nedan lämnas förslag på kategorier av livsmedel, färger och sortering i kylskåpet. 

METOD 

 

1. Inventera vilka livsmedel ni har i kylskåpet och kategorisera dem, exempelvis i nedan kategorier. 

 

 

 

2. Bestäm vilken färg som varje kategori av livsmedel ska ha. Exempelvis kan kategorin Frukt & 

grönsaker få färgen grön, Köttprodukter få färgen röd och Rester & ”ät snart” få färgen svart. 

 

3. Bestäm vilken/vilka hyllor i kylskåpet som ska ha vilken färg och därefter - FÄRGSÄTT!  

Det är fritt fram att vara kreativ med hur ni färgsätter kylskåpet, men ett förslag är att använda 

cellofan eller färgade plastmappar som fästs med häftmassa på hyllplanen. 

 

4. Skapa en färgkarta över hur ni har färgkodat just ert kylskåp och sätt upp på kylskåpsdörren. 

Förslag på hur en färgkarta kan se ut finns på nästa sida.  

 

 

 

 
1 Farr-Wharton, G., Hee-Jeong Choi, J., & Foth, M. (2012). Colour Coding the Fridge to Reduce Waste 

1. Frukt & grönsaker  

2. Mejeriprodukter & ägg 

3. Köttprodukter  

4. Såser & buljonger (ex. ketchup, senap) 

5. Dryck 

6. Rester & ”ät snart” 



 

 

 

FÄRGKARTA 

Nedan är ett förslag på hur en färgkarta för ett färgkodat kylskåp kan se ut. Men det är fritt fram för er 

att själva välja vilken färg som hör ihop med vilken kategori av livsmedel och vilken del av kylskåpet som 

får vilken färg.  

Låt kreativiteten flöda och FÄRGSÄTT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTERA UTMANING 

Antar ni utmaningen? Anmälan av deltagande i utmaningen görs genom att skicka ett mail till 

frida.blad@ramboll.se, senast 31 januari 2022. Utmaningen ska genomföras under minst 3 veckor. I 

slutet av februari kommer ni att kontaktas via mail för en utvärdering. Genom att anmäla sig till 

utmaningen accepterar du att Ramboll hanterar dina personuppgifter  

FRÅGOR? 

Skicka ett mail till Frida Blad på Ramboll – frida.blad@ramboll.se  

Kylskåp 

Kylskåpsdörr 
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