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Att upprätta Excel-ark för att beräkna mängd uppäten mat och 
tallrikssvinn 
 
I Excel kan man lägga in automatiska beräkningar och låsa vissa formler vilket gör att manuell räkning och felräkning 
minimeras. Ta hjälp av någon som är kunnig på att upprätta den här typen av Excel-ark. Det finns mänga möjligheter. 

Man kan välja att fylla i dokumenten direkt på dator eller via utskrivna sidor. 

Nedan följer exempel på värden/kolumner som Excel-ark kan innehålla och vad som behöver noteras, vägas och 
räknas. 

Antalet ätande/portioner/tallrikar 
Det mest tillförlitliga är om man kan räkna exakt antalet ätande genom att t ex räkna antalet tallrikar eller räkna ut via 
ev kassa. Vissa kök väljer att räkna med ett medeltal för ätande, men det ger inte ett lika tillförlitligt mätvärde. 

På t ex en vårdavdelning eller förskoleavdelning är det enklast att räkna antalet ätande på plats. 

Genomsnittlig vikt på portionsstorleken eller tillagad mängd mat 
När man mäter svinn vill man kunna jämföra mängden med hur mycket som serverats/tillagats. Det görs vanligen på 
två olika sätt. 

1. Man väger och noterar all tillagad mängd mat innan den sätts ut i serveringen eller skickas iväg, ev varje 
komponent för sig. Efter serveringen vägs och noteras hur mycket som är kvar. Kom ihåg att bestämma om 
man skall väga även t ex bröd och tillbehör samt sallad. 
 

2. Man räknar ut en schablon för hur mycket varje portion väger. Vanligen låter man bröd, sallad och en viss 
mängd tillbehör ingå. Detta värde är vanligen ett genomsnittsvärde som kan skilja ganska mycket från dag till 
dag och mellan olika maträtter. Värdet är olika beroende på matgästens ålder och aktivitet, maträttens 
innehåll och tillbehör samt om dessert ingår eller inte. Det mest tillförlitliga värdet är om man har olika 
värden för förskola, skolans olika stadier samt gymnasie- eller högskola för sig, men ibland får man räkna ut 
ett medelvärde eftersom köket kanske servera matgäster i olika åldrar. Inom omsorg där dessert ingå kan 
dessertens vikt variera mycket från dag till dag. Vikten på portionen kan även variera från dag till dag. Ingår t 
ex mycket ben i en maträtt  
(t ex kycklingklubbor) så blir portionsvikten mycket högra. Här kan vikten på genomsnittsportionen behöva 
ökas eller så används den dagens mätning med försiktighet och kanske ingår inte den dagen i 
genomsnittsmätningen. Schablonvärden innebär en viss osäkerhet, men kan minska antalet mätpunkter. 

Ex på portionsstorlekar: 

Göteborg gjorde en mätning av tallrikssvinn 2010. De tog då fram ett genomsnittsvärde efter vägning av portioner och 
utgick även från Livsmedelsverkets rekommenderade portionsstorlekar:  

Förskola till gymnasium: 333 g 

Äldreomsorgen: 450 g (inom äldreomsorgen ingick dessert, därav den högre siffran). Dock framgår det inte vilken typ 
av kost detta är, men troligen är det A-kost.  
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Den totala vikten för den serverade maten  
Räkna ut för att kunna räkna vidare med hjälp av siffrorna ovan. Med hjälp av detta mätvärde kan man sedan räkna ut 
vikten på den genomsnittliga, uppätna portionen mat. 

Totala andelen svinn  
Det är intressant att få siffra på hur stort svinnet är totalt på t ex en enhet eller i en kommun.  

Kostnaden för maten/portion 
Detta behöver köket räkna ut. Man kan välja att räkna ut ett genomsnittligt portionspris och använd det som standard 
(i långa loppet så jämnar det ut sig) eller räkna på varje enskild maträtt om det är intressant. Bestäm om portionspriset 
enbart skall avse råvarukostnader (vilket är vanligast) eller om det skall innefatta även andra kostnader som t ex el, 
personal, lokal. En svårighet när man räknar ut portionspris kan vara att råvaran minskar eller ökar i vikt under 
tillagning (vatten som tillsätts eller dunstar bort). 

Kostnaden för maten/kg räknas ut utifrån portionspriset eller kilopriset för en enskild maträtt. 

Kostnaden för svinnet totalt 
Intressant att följa upp för att se kostnaden för svinnet totalt. Det kan bli stora summer om man lagar mycket mat. 
Även mindre minskningar av matsvinnet, med t ex 10 %, kan innebära stora besparingar. 

Mängden svinn per portion  
Intressant för att veta hur mycket matgästen verkligen åt (i genomsnitt) och att jämföra med olika verksamheter. 

Kostnaden för svinnet per portion  
Intressant att presentera för både personal, matgäster och politiker. Genom att minska dessa kostnader kanske man 
kan satsa på bättre matkvalité eller att servera önskerätter lite oftare.  

Här har man kanske ändå ”bara” räknat in råvarukostnader och inte räknat med kostnader för el, kostnader för 
personal eller miljöpåverkan. 

Andra aspekter som kan påverka tallrikssvinnets storlek kan ev noteras för att ytterligare förstå vad som påverkar. I t ex 
Tyresö har man t ex vägt och antecknat: 

• Vägt all mat som ställts fram och tagits tillbaka 
• Varifrån har de olika komponenterna av måltiden kommit (centralkök och mottagningskök) 
• Antalet beställda portioner 
• Der verkliga antalet ätande 
• Ett uppskattat antal vuxna/personal som äter med elever eller brukare 
• Genomsnittliga portionsvikter 
• Vad som serverats (inkl eventuell extramat när ordinarie mat tagit slut) och vilka tillbehör som serverats.  
• Om kafeteria varit öppen samt vad som säljs där 
• Hur många sittplatser som finns i matsalen? 
• Hur lång tid har de för att äta? Äter matgästerna vid samma tid varje dag? Förekommer köer? 
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Exempel på punkter i Excel-ark när man mäter överproduktion 
 
Överproduktion = mat som bereds och tillagas men som finns kvar i serveringskärl och kantiner efter 
serveringen. Kan delas upp i serveringssvinn/mat som kastas och tillvaratagen mat/rester. 

Vi föreslår att man mäter och noterar överproduktion varje dag. Detta är ett arbete som köket själva styr 
över mera än tallrikssvinnet. Kommunikationen mellan olika enheter och mellan personalen i kök och servering är av 
stor betydelse för att rapportera antal ätande, rätt kost och portionsstorlek samt förändringar i dessa. 

Exempel på punkter i Excel-ark: 

Tillagad mängd i vikt, gärna varje komponent för sig; huvudkomponent, basvara (ris, pasta, potatis, gryn), sås, 
tillbehör, sallad 

Pris på de olika komponenterna per vikt 

Vikt på tillvaratagen mat/rester (som kan serveras igen) gärna varje komponent för sig; huvudkomponent, 
basvara (ris, pasta, potatis, gryn), sås, tillbehör, sallad 

Vikt på serveringssvinn (mat som kastas) gärna varje komponent för sig; huvudkomponent, basvara (ris, pasta, 
potatis, gryn), sås, tillbehör, sallad 

Pris för överproduktionen, speciellt för den som slängs 

Total mängd överproduktion (tillvaratagen mat + serveringssvinn) 

Exempel på punkter när man mäter ansning av grönsaker 
Det kan vara av värde att lära sig mer om hur olika inköpskvalitéer av t ex vitkål, morötter, isbergssallad och andra 
grönsaker påverkar kvalité, svinn och ekonomi. Är det t ex bäst att köpa färdigrivna morötter, skalade morötter som 
man river själv eller skall vi både skala och riva själva? Eller behövs en kombination.  

Inköpt/bearbetad mängd i vikt av produkten 

Inköpspris per vikt 

 
Vikt på färdigansad, skalad eller riven/strimlad produkt 

Pris per vikt av färdig produkt 

Tidsåtgång för arbetet 

Timkostnad för personal 

Notera även förvaringssvinn av råvaror och beredda råvaror i vikt. 

På detta sätt kan man jämföra arbetets värde. Det är också intressant att jämföra om färdigberedda råvaror ger mer 
eller mindre förvaringssvinn än det man hanterar själv. Den sensoriska kvalitén är förstås också viktig att ta hänsyn till 
samt vilka förutsättningar som finns i det egna köket. 


	Att upprätta Excel-ark för att beräkna mängd uppäten mat och tallrikssvinn
	Antalet ätande/portioner/tallrikar
	Genomsnittlig vikt på portionsstorleken eller tillagad mängd mat
	Den totala vikten för den serverade maten
	Totala andelen svinn
	Kostnaden för maten/portion
	Kostnaden för svinnet totalt
	Mängden svinn per portion
	Kostnaden för svinnet per portion
	Exempel på punkter i Excel-ark när man mäter överproduktion
	Exempel på punkter när man mäter ansning av grönsaker


