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Hur och varför mäta matsvinn? 
Att minska matsvinn är ett långsiktigt och omfattande arbete som berör många olika aktörer. Det är en process som 
behöver hållas levande och bli en rutin i det dagliga arbetet för god, hälsosam och miljömedveten mat som serveras i en 
trevlig miljö. 

Mät matavfall och matsvinn för att se och förstå 
För att bli uppmärksam på hur mycket matavfall och hur stort matsvinn man har i kök, servering och som tallrikssvinn 
är det viktigt att börja sortera ut, mäta/väga och dokumentera. När man mäter och väger blir det tydligare hur stora 
mängderna blir och var de uppstår. Då kan man också lättare se samband och sätta in lämpliga åtgärder för att minska 
mängderna. 

Vad skall mätningarna användas till? 
Mätningar kan ske på olika sätt beroende på vad man skall använda mätningen och resultaten till. Ha ett mål för vad 
mätningarna skall ge. 

Exempel på vad mätningarna kan användas till 
• Köket använder mätningarna (ev tillsammans med andra enheter) för att trimma utbud, produktion, 

portionsberäkningar, utskick samt servering 
• Få reda på vad matsvinnet kostar 
• Äter matgästerna en lagom stor portion? Får de den mängd av energi och andra näringsämnen som de 

behöver? 
• Vinst för klimat och miljö – då krävs detaljerade kunskaper och analyser av matsvinnet och avfallet  

Många kommuner/enheter/företag har uppsatta mål för t ex minskad miljöpåverkan eller minskat matsvinn samt 
hälsotal om antalet ätande som skall följas upp via t ex matsvinnsmätningar. Om enheten skall miljöcertifieras ingår 
ofta mål om att minska matsvinn. 

Kartlägg och analysera svinnet 
Försök att skatta vad som är de stora matsvinnen på er enhet. Vilka är lättast att påverka utan stora insatser? Vilket 
svinn som skulle ge störst ekonomisk och miljömässig vinst? Hur många mätparametrar orkar vi med och har vi nytta 
av? Vad skall vi använda resultaten till? Vill vi veta hur stora portioner våra matgäster verkligen äter? 

Ibland kan det vara svårt att inse var matsvinnet uppstår utan att mäta, ibland kan det vara uppenbart. För ekonomi 
och miljö kan det vara bra att fokusera på att minska svinn från animaliska produkter, men även flera bleck ris eller 
kantiner potatis i veckan bli stora mängder i längden. Att minska all form av överproduktion och se över 
portionsstorlekar är ofta insatser som ger stora dagliga vinster.  

Tallrikssvinnet är omfattande och intressant ur flera aspekter – får matgästerna i sig det de behöver och vad påverkar 
om och varför de slänger mat? 

För att det skall bli en radikal förbättring krävs att man samverkar och kommunicerar mellan olika enheter, 
personalgrupper, avdelningar i köket samt med matgästerna. Samtidigt kan var och en i matkedjan bidra med sina 
egna, personliga insatser och genomföra/förslå förbättringsåtgärder. 
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