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Att komma igång att mäta matsvinn och ev matavfall i kök, 
servering och från tallrik 

Innan du startar 
Förankra och förklara för all involverad personal i köket varför ni skall mäta matavfall eller matsvinn och till vilken 
nytta det är. Gå gärna en gemensam utbildning så alla i personalen känner sig delaktiga och engagerade. Starta gärna 
arbetet med att minska matsvinnet i kök och servering. 

Mät gärna matavfall och matsvinn innan arbetet med att minska matsvinnet startar. Detta för att få ett referensvärde, d 
v s veta vilken utgångspunkten är för att sedan kunna jämföra och se vilka förändringar som sker. 

I ett senare skede informeras annan involverad personal på enheter som kanske skall vara med och mäta kantinsvinn 
eller tallrikssvinn på avdelningar. Om det gäller tallrikssvinn i skola informeras även rektorer, klasslärare och kanske 
anhöriga, i nästa skede även matgästerna. Det kan vara intressant att mäta tallrikssvinn innan matgästen informeras, 
när de informeras om mätning men de inte fått information om varför mätningarna görs samt när de fått mer 
information om varför. 

• Skriv en arbetsinstruktion om hur mätningen skall genomföras och varför. Det kan ev behövas instruktioner 
till olika målgrupper. 

• Upprätta t ex ett Excel-dokument där t ex maträtter, tillagad mängd alternativt genomsnittlig portionsvikt, 
antal ätande och andra resultat och reflektioner kan noteras (ett för tallrikssvinn, ett för överproduktion, ett 
för matavfall från köket osv). Exempel på olika Excel-dokument finns på hemsidan. Dessa måste utformas på 
olika sätt, bl a beroende på avd resultaten skall användas till. Det är vanligen viktigt att veta antalet tillagade 
portioner/matens vikt samt antalet ätande/antalet tallrikar och vilka maträtter som tillagats och serverats. 

• Köp in våg/vågar. En digital våg som väger i gram upp till 15 kg rekommenderas för större enheter. Vissa 
vågar stängs av automatiskt då de inte används. Det kan vara en nackdel om vågen används för att visa 
matgästerna hur mycket avfallet väger/ökar under dagen. Se till att vågen enkelt kan nollställas och att 
displayen syns ordentligt även då det står kärl på vågen. 

• Skaffa kärl + ev påsar till tallriksskrap och annat matsvinn/matavfall i köket samt ev till avdelningar. 
• Om man mäter tallrikssvinn: Utforma skyltar med instruktion om var maten som finns kvar på tallriken och 

brickan samt servetter skall slängas. På www.mindrematsvinn.nu finns olika exempel på sådana skyltar. 
Skyltarna kan gärna plastas in så de kan torkas av. Om man skriver med whiteboardpenna på dessa kan 
skriften torkas bort vid behov och nya resultat skrivas in. 

• Om man mäter överproduktion, köks- och serveringssvinn: skriv skyltar som hjälper personalen att minnas 
hur de skall göra när de t ex använder vågen, att räkna antalet tallrikar, hur de sorterar matavfall.  

• Om mat skickas till avdelning: Kom överens om det är köket eller avdelningen som skall väga tallrikssvinnet 
och/eller serveringssvinnet. Tallrikssvinnet och serveringssvinnet kan eventuellt skrapas ner i varsin hink med 
plastpåse, knytas ihop och sedan skickas tillbaka för vägning i köket. Man behöver även veta hur många som 
ätit. Är det överproduktion som skall mätas på en avdelning så är det vanligen lättast för avdelningen att ange 
antal portioner eller storleken på kärlet, blecket. 

• Kärl/Behållare för matavfall i köket. 
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