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Arbete med klimatsmarta åtgärder inom kostenheten 

Sid 1/6 
 

Dags för tredje svinnmätningen, vecka 36-37 
 

Bakgrund 

Under hösten 2010 har utbildningsinsatser i ämnet Mat och Miljö genomförts för all 

kökspersonal. I samband med detta kom vi överens om att matsvinnet var något som 

många anser är intressant att undersöka närmare samt något som vi troligen skulle kunna 

minska om vi satte det under lite extra under luppen. Vi har nu mätt matsvinnet vid två 

tillfällen, under vecka 48-49 samt vecka 9-10. Vid båda tillfällen mätte vi beredningssvinn 

och tallrikssvinn. Vid andra tillfället mättes även serveringssvinnet.  Nedan visas resultaten 

gällande tallrikssvinnet från de båda mätningarna. Kostenheten har nu fått i uppdrag att 

presentera resultatet från den kommande tredje mätningen av matsvinnet vid omsorgs- 

och utbildningsutskottet vid sammanträdet den 20 oktober 2011. 

 

Resultat tallrikssvinn från de två första mätningarna 

Här kan man se hur mycket lunchmat varje matgäst i genomsnitt kastar per enhet från de 

båda mätningarna, vecka 48-49, 2010 samt vecka 9-10, 2011. 

Tallrikssvinn per person och dag, per köksenhet 

Serveringsenhet/kök 

 
Tallrikssvinn lunch per 

person och dag 
 

Mätning 2 
gram 

vecka 9-10, 2011 

 
Tallrikssvinn lunch per 

person och dag 
 

Mätning 1 
gram 

vecka 48-48, 2010 

 
Förändring 

 
 

mätning 1 och 2 

Ekens fsk 25 22 3 

Glimåkraskolan * 0,01 13 -13 

Kviingeskolan * 0,46 43 - 43 

Lille Mats fsk 6 2,8 3 

Lindgårdens restaurang 26 3 23 

Prästavångsskolan 20 18 2 

Smultronställets fsk 8 13 - 5 

Snapphaneskolan 19 23 - 4 

Solhällans fsk 6 8 - 2 

Stenforsaskolan (gy) 26 13 13 

Mölleskolan 12 29 -17 

Stormhattens fsk 10 12 - 3 

Trollbäckens fsk 9 11 - 2 

Västanvids restaurang 18 24 - 6 

Västerskolan 7 8 -1 

Summa: 14 16 - 2 
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Start för tredje svinnmätningen 

 
Mätperioden 

Mätningarna i svinnprojektets del 3 ska pågå under veckorna 36 och 37 med start  

den 5 september. Det svinn vi ska mäta denna gång är:  

- Tallrikssvinn 

- Beredningssvinnet gällande vitkål (hel/färdigskuren), isbergssallad (hel/färdigskuren) 

och morötter (oskalade/skalade) 

 - Serveringssvinnet ska dokumenteras under tre dagar,  6/6,  9/9 samt 14/9.   

 

Det är viktigt att all mätning och dokumentation sker enbart i gram! 

Ni får en excelfil med olika flikar där ni hittar alla de listor ni ska fylla i.  

OBS att det finns olika listor för olika kök ibland så kolla noga på flikarnas namn och 

listornas överskrifter! Denna gång finns summeringar/formler i era listor och det betyder 

att ni delvis kommer att kunna se vissa resultat av era mätningar direkt när ni fyllt i era 

siffror.  

Ange enbart siffror (inga bokstäver) i era sammanställningar i Excelarken, 

annars blir det problem vid summeringen av era resultat!  

 

En sak som uppmärksammades vid tidigare svinnmätningen är att vissa enheter har potatis 

med skal och andra inte. Av mätresultaten kan inte utläsas någon markant skillnad mellan 

de som har potatis med skal eller inte, så vi fortsätter som tidigare, dvs. att vi inte separerar 

skalet från tallrikssvinnet.   

 

Jämförelse med den andra mätperioden 

När tredje mätningsperioden är klar kommer resultaten att jämföras . Utifrån de resultat 

som blivit kommer vi sedan att gå vidare till fler mätningar.  

 

Tillvägagångssätt 

Det ska finnas en ansvarig person på varje köksenhet som ser till att arbetet rullar på 

och ansvara för att de sammanställda resultaten skickas till mig. Alla ska hjälpa till med 

projektet. Efter avslutade mätningar (två veckor) ska den ifyllda Excelfilen mailas in till 

Jenny senast 23 sep. Eftersom information ska ges till omsorgs- och 

utbildningsutskottet i mitten av oktober är det viktigt att angivna tider följs så att 

sammanställning och rapport hinner bli klart innan dess! 

 

Tänk på att läsa av vågen rätt, så att ni har med rätt antal ”nollor” vid 

registreringen . Vi har flera exempel på felavläsningar som gör att vi inte kan använda 

era resultat vid jämförelser och det är tråkigt både för er själva och för matgästerna när ni 

lägger ner arbete på detta. 
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Svinn-ansvariga per kök 

Lindgården: Ulla 

Lille Mats: Lollo 

Trollbäcken: Ditte 

 

Snapphaneskolan: Josefin 

Solhällan: Christel 

 

Västanvid: Sabina 

Stormhatten: Susanne 

Smultronstället: Katja 

Västerskolan: Kerstin 

Kviingeskolan: Sofia 

 

Stenforsaskolan: Lena 

Eken: Bodil 

 

Prästavångskolan: Helen 

Glimåkraskolan: Lotta 

 

 

 
Beredningssvinn i renseri 

Beredningssvinnet är det spill som uppkommer under beredningen i renseriet t.ex. 

vitkålens stock eller morotsskalet. Om det är någon grönsak som är dålig ska det också 

räknas med i spillets vikt.  Råvaror vägs före och efter beredningen. Det är viktigt att man 

väger varje sorts grönsak för sig att Jenny ska kunna göra en kostnadsberäkning på svinnet.  

Vid detta tredje mätningstillfälle ska det även dokumenteras hur grönsakerna (vitkål, 

morot och isbergsallad) är inköpta. Vitkål (färdigskuren eller hel), morötterna 

(färdigskalade eller oskalade) och isbergsallad (färdigskuren eller hel). 

Efter ytterligare mätningsperioder kan man se om det lönar sig att t ex skala sina morötter 

själv i köket eller om man ska köpa dem färdigskalade, kostnaden får även ställas i relation 

till smak och utseende. 

När ni beställer dessa grönsaker så beställ av både förberedda och obehandlade produkter 

så ni kan jämföra resultaten. Har ni inte så stor åtgång så tar ni den produkt som passar 

bäst för er. Dokumentera tydligt så att Jenny kan skilja dem åt när sammanställningen ska 

utföras. 

Beredningssvinnet (morot, vitkål och isbergsallad) ska mätas under två veckor, sedan ska 

den ifyllda Excelfilen mailas till Jenny för avstämning och beräkning (mailas senast 

23 sep). 

 
Tallriksvinn  

Det är det svinn som gästerna slänger från sin tallrik. Matrester skrapas ner i en hink, vägs 

under lunchen, så att var och en kan se vad man slänger (skolor). På förskolan kommer 

svinnet att vägas i köket, efter serveringen. På förskolan kommer det att separeras i 

räkningen mellan barn/vuxen, men i skolornas restauranger kommer allt att räknas 
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tillsammans. Man ska skriva upp till hur många portioner som maten är tillagad till och hur 

många ätande gäster det blev. Tallrikssvinnet ska vägas under två veckor, sedan ska ifyllda 

Excelfilen mailas till Jenny för sammanställning och jämförelser mellan 

mätningstillfällena och även mellan köken (mailas senast 23 sep).  

 

Det ska inte vara någon grovindelning (kött, potatis/ris/pasta och grönsaker/rotfrukter) 

utan all matrester vägs tillsammans. Viktigt är att servetter/övrigt/apelsinskal kastas i en 

separat tunna, detta ska inte vägas. Därför ska det stå två spannar i diskinlämningen pga. i 

den ena ska servetter och dyl slängas och i den andra ska matrester slängas. Observera att 

drycken inte ska vägas alls. Ni använder de laminerade skyltar som ni fick vid första 

mättillfället. Behöver ni några nya skyltar så måste ni säga till omgående! (Till 

sophinkarna, presentation av hur mycket man kastat samt info-skylt om att det pågår ett 

svinnprojekt.) Placera dessa skyltar på platser där gästen ser det tydligt.  

 
Serveringssvinn  

Maten som lagats den 6/9, 9/9 samt den 14/9 ska vägas och dokumenteras innan den 

skickas ut till mottagn.köken/ställs ut i servering. Varje komponent vägs för sig. T.ex. 

fiskgratäng, ställ på liften med våg under. Tryck TARE och lägg på fisken och häll på såsen. 

Varje bleck ska vägas. Märk upp varje bleck med vilken vikt maten har i gram, så att 

nästa person vet vad matens ursprungsvikt var. Mycket viktigt för att mottagningsköken 

ska veta vad de ska fylla i protokollen. Efter serveringen ska de överblivna matresterna 

vägas igen – var för sig. När ni fyller i dokumenten så ska varje komponent redovisas för 

sig, t.ex. potatis för sig, fiskgratäng för sig så att vi kan se var största svinnet finns. Efter två 

veckors mätningar ska den ifyllda Excelfilen mailas till Jenny för avstämning och 

beräkning (senast 23/9). Vid denna mätning så kommer det även att göras en 

sammanställning och kostnadsberäkning på alla komponenter i måltiden, t.ex. korv 

stroganoff och ris. 

 
Svinn-grönsak-servering 

När ni ska mäta grönsakssvinnet (6/6, 9/9 samt 14/9) (sallader och de varma grönsakerna) 

från serveringssvinnet så måste ni väga salladen eller de varma grönsakerna innan det 

skickas till respektive mottagningskök och märka upp den på samma vis som t.ex. 

fiskgratängen dvs. tryck TARE och häll på salladen eller de varma grönsakerna.  Skriv vad 

det väger på skålen eller blecket så att mottagningsköket vet vad den ursprungliga vikten 

var - sedan får ni räkna av det som blir kvar. Tänk på att skriva i gram. 

 

Obs, om man i tillagningsköket kyler ned och fryser in mat som blivit över ska 

detta inte räknas med i serveringssvinnet!  

 
Vilka kök gör vad? 

Lindgården och Västanvid 

Ska väga sitt beredningssvinn i renseriet (morötter, vitkål och isbergsallad) och 

serveringssvinn 6/9, 9/9 samt 14/9, men inte dessert!. Äldreomsorgen kommer inte att 

mäta sitt tallrikssvinn i restaurangen pga. det är svårt att få ett ”rättvist” resultat för att det 

är flera olika maträtter som serveras. Äldreomsorgens avdelningar ska denna gång mäta 

sitt tallrikssvinn och serveringssvinn vilket medför att köket kommer att behöva 

dokumentera varje avdelnings matkomponenter de tre aktuella dagarna för att man ska 
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veta hur stor andel av maten som blev över på avdelningen. Jenny kommer sedan att räkna 

ut vad svinnet blir mellan era dokumentationer jämfört med avdelningarnas. 

 

Lille Mats, Trollbäcken, Eken, Smultronstället, Stormhatten och Solhällan  

Ska mäta sitt beredningsvinn (morötter, vitkål och isbergsallad), tallriksvinn och 

serveringssvinn (6/9, 9/9 samt 14/9). Avdelningarna ska ha två avfallspåsar, den ena till 

fruktskal och den andra till matavfallet.  Skyltar ska placeras vid respektive avfallspåse så 

att avfallet delas upp rätt. Det är bara matavfallet under lunchen som ska vägas! Under 

denna period ska avdelningarna gå ut med matavfallet från lunchen till köket, så att 

köket väger det. Tänk också på att väga påsen till matavfallet så att ni vet vad den 

väger och kan räkna bort vikten vid dokumentationen.  

 

Mat som inte lagts upp på serveringsfaten utan blir kvar i köket ska också räknas in i 

serveringssvinnet eftersom den ju inte kan återuppvärmas. Ni ska hänga upp skyltarna som 

berättar om vad vi gör och varför, dessa skyltar ska placeras i varje kapprum där barnen har 

sina fack och föräldrarna tydligt kan se vilket arbete som pågår inom kostenheten. 

 

Snapphane, Västerskolan, Kviinge och Glimåkraskolan 

Ska mäta beredningssvinn (morötter, vitkål och isbergsallad), tallrikssvinn och 

serveringssvinn (6/9, 9/9 samt 14/9). När man byter spann (matavfall pga. det är fullt) ska 

man skriva upp hur mycket mat som kastats dittills, finns särskilda skyltar till detta. 

Dokumenteras på särskilda listor se ”Tallrikssvinn övriga skolor” 

 

Prästavångskolan och Stenforsaskolan  

Ska mäta beredningssvin, tallriksvinn och serveringssvinn. Tallriksvinnet ska delas upp 

mellan Prästavång/Göinge resp Mölle/Stenforsa.  Så det blir en avstämning innan nästa 

skola kommer och äter – annars kan de inte tävla med sitt resultat vid förra mättillfället. 

Dokumenteras på särskilda listor se ”Tallrikssvinn P-vång” resp ”Tallrikssvinn Stenforsa” 

 

Övriga verksamheter 

Äldreomsorgens avdelningar samt de förskolor som tar emot mat direkt på avdelning ska 

mäta serveringssvinn och tallrikssvinn. Detta ska utföras av den personal som arbetar på 

avdelningen men maten måste vägas och dokumenteras i köken innan den skickas ut för att 

mätningen ska bli korrekt. Det kommer att gå ut särskilda instruktioner till de avdelningar 

som ska mäta själva. 

 

Vågar! 

Testa vågarna igen så allt fungerar som det ska redan från första 

mätdagen den 5 september. 

 

Tävling! 

Vid detta tillfälle blir det en tävling för att sporra extra. Varje enhet (skola/förskola) tävlar 

mot sitt förra resultat (förutom Kviinge- och Glimåkraskolan pga. avläsningsfel, de tävlar 

mot sitt första resultat vecka 48-49, 2010). Enheten ska ha minskat sitt tallrikssvinn för att 
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få pris. Priset kommer att vara ett diplom samt att man får önska en maträtt (inom rimliga 

gränser) när det är kökets val i vecka 42. 

 

Information till andra chefer och deras personal 

Den här informationen kommer även att gå ut till samtliga berörda verksamhetschefer, 

rektorer, förskolechefer och enhetschefer så att de vet vad vi gör och varför. De ska sedan 

informera sin personal vidare så att de kan stötta oss och att det blir rätt utfört t ex på 

förskolans avdelningar. Vi hoppas att intresset väcks för att jobba med att minska svinnet 

när man ser resultaten av våra tidigare mätningar.  

 

Alla listor som ni ska fylla i bifogas i en excelfil med olika flikar. Leta upp de flikar som 

beror just ert kök i god tid före mätningarnas start.  

Hittar ni inte rätt bland flikarna eller om ni har andra frågor eller funderingar så hör av er 

till Jenny! 

 
Jenny Bengtsson 
Kvalitetssamordnare kost 

 


