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Vilket matsvinn skall man mäta? 
 
Har man inte alls mätt matsvinn eller matavfall tidigare kan det vara bra att börja med att mäta en sak i taget. Att 
börja mäta i många olika fraktioner direkt kan bli rörigt, ta mycket tid och vara utrymmeskrävande.  

Viktiga saker att mäta kan t ex vara 
• Överproduktion (matrester som kasseras och matrester som tas om hand) 
• Matavfall från kök (och ev servering) 
• Tallrikssvinn 
• Punktinsatser 

Överproduktion 
Överproduktion/rester är egentligen all mat som finns kvar i serveringskärl, bleck, kantiner och kärl sedan 
matgästerna tagit till sig av maten. Vad som sedan kan göras med maten beror dels på om den stått framme i 
serveringen eller inte, varmhållningsrutiner och kylrutiner och om maträtten fungerar att kylas ner och sparas till ett 
annat tillfälle för att omarbetas eller värmas på nytt.  

Mät varje dag och notera 
• överproduktion/matrester som slängs (blir matavfall) - sådant som är kvar i kantinerna/kärlen som 

har stått framme i serveringen och kantinskarp som blir kvar i form av sås, fastbränning eller en sista portion 
som ser oaptitlig ut. Det kan också röra sig om mat som stått på värmning eller förvaring så länge att den blir 
oaptitlig och fått dåligt näringsvärde eller förvarats/kylts på fel sätt. 

• överproduktion/matrester som kan sparas – beredd/tillagad mat som stått i kyla eller på värme och 
som aldrig varit framme i serveringen som kan tas tillvara för att serveras vid senare tillfälle. Restmat behöver 
vanligen omarbetas på ett eller annat sätt, kylas, förpackas och värmas och innebär ofta ett merarbete (om det 
inte handlar om produktionsplanering då man lagat extra mat i ett speciellt syfte).  

Mat som stått framme i serveringen/på borden brukar i de flesta fall inte sparas för att serveras vid ett senare tillfälle av 
hygienskäl. Därför kan överproduktion som stått framme i servering bli matavfall medan överproduktion som inte stått 
framme ofta kan kylas ner eller säljas/serveras på annat sätt bli ”tillvaratagen restmat”. I vissa typer av verksamheter 
kan mat säljas efter ordinarie ”lunchtid” i t ex lunch- eller middagsboxar. Ibland säljs dessa matlådor till ett reducerat 
pris. 

Vårt förslag är att man varje dag mäter och dokumenterar överproduktion/rester 
Mät separat: 

• mat och tillbehör som blir matavfall/slängs 
• mat och tillbehör som tas tillvara 

Följ upp resultaten mellan kök och servering/mottagningskök/avdelning/enhet i förhållande till antalet matgäster och 
mängden tillagad mat. Använd resultaten för att trimma mängden tillagad mat. 
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Utarbeta en instruktion och ett Excel-dokument som kan användas för detta ändamål. Notera maträtter som serveras 
och om det blir mycket skrap och om kantiner/kärl/formar är lagom stora. Ibland kan det vara bättre att få en del av 
maten i mindre kantiner, formar eller likande för att lättare kunna sätta fram lagom mycket mat till servering, speciellt i 
slutet av serveringen. Var uppmärksam på om tillvaratagen mat verkligen används och äts upp längre fram så 
tillvaratagen mat inte orsakar matavfall några dagar senare. 

Matavfall från kök och ev servering  
(beredningssvinn, förvaringssvinn, kantinskrap, ansning, serveringssvinn/ överproduktion som kasseras) 

I kök brukar det vara enklast att mäta matavfallet, dvs både det som är ”ofrånkomligt” (t ex vissa potatisskal, fiskben, 
kaffesump, apelsinskal, paprikastjälkar) och det som är ”onödigt matsvinn” och som hade kunnat undvikas (t ex äpplen 
som skrumpnat, kryddor som vissnat, bröd som möglat).  

De kök som inte separat mäter överproduktion/rester som kasseras, kan mäta detta matsvinn tillsammans med 
matavfall från köket. 

Mät och dokumentera varje dag mängd avfall och dokumentera meny, antal matgäster/mängd tillagad mat i t 
ex Excel-dokument (på dator eller i ark). Notera även om något speciellt har hänt som påverkar mängden avfall. 
Det kan t ex röra sig om en frys som gått sönder, att man skalat extra stora mängder potatis eller att många matgäster 
uteblev från serveringen. 

Matgästernas tallrikssvinn 
(mat och til lbehör från tallrik och bricka som matgästen tar ti ll sig/ blir serverad men aldrig äter upp) 
I många fall har man fokuserat på lunchmåltidens tallrikssvinn eftersom det är den måltid som serveras inom både 
omsorg, skola och förskola, men det finns ju inget som motsäger att man inom andra verksamheter fokuserar på andra 
måltider. Det skulle t ex vara intressant att veta om äldreomsorgens frukost, middag/kvällsmåltid och mellanmål 
innebär stora mängder tallriks- och serveringssvinn. 

Det är många faktorer som påverkar hur mycket tallrikssvinn det blir. Ha speciella kärl för matavfall så det går lätt att 
mäta eller väga tallrikssvinnet. Kärlets utformning och storlek kan påverka hur mycket tallrikssvinn det blir. Ett 
mindre, graderat och genomskinligt kärl kan eventuellt påverka matgästerna att slänga mindre mängd mat. Å andra 
sidan kan det vara praktiskt att skrapa ner tallriksskrapet direkt i en påse som sedan enkelt kan vägas. 

I många fall kan servetter rötas/komposteras och då samlas ibland servetter in tillsammans med 
matavfallet/tallrikssvinnet. Vanligen är andelen servetter ganska lika från dag till dag. Dock sorteras servetter ibland ut 
för att kunna prisberäkna vad svinnet kostar och om man vill beräkna tallrikssvinnets klimatpåverkan. Om man i 
tallrikssvinnet har t ex skal från skalpotatis, ben från t ex kyckling, melon- eller apelsinskal påverkar det mängden 
matsvinn uppåt utan att behöva vara något negativt.  

Enligt den undersökning av tallrikssvinn som genomfördes i Göteborg 2010 slängdes mat i de deltagande skolorna för 
ca 0,80 kr/port, dvs cirka 10 % av totalkostnaderna. Om detta skulle gälla en kommun med 2 000 grundskoleelever 
skulle det innebära att mat kastas för 8 000 kr varje vecka. Om man i genomsnitt serverar skolmat 35 veckor per år 
innebär det en ”onödig” kostnad på 280 000 kr. 

När Tyresö räknade ut sina kostnader för tallrikssvinnet kom de fram till snarlika summan 0.77 kr/port. 
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Här har man 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 skolor har man bl a vägt och antecknat: 

• All mat som ställts fram och tagits tillbaka 
• Varifrån de olika komponenterna av måltiden har kommit (centralkök och mottagningskök) 
• Hur många man beställt mat till varje dag 
• Det verkliga antalet ätande 
• Ett uppskattat antal vuxna/personal som äter tillsammans med matgästerna 
• 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 sålts där 
• Hur många sittplatser som finns i matsalen/restaurangen 
• Hur lång tid har de för att äta? Äter matgästerna vid samma tid varje dag? Förekommer köer? 

Inom äldreomsorgen och sjukvården varierar aptiten mycket, men notera t ex om matgästen/brukare/patienten får: 

• Rätt kost (är portionen kanske för stor), rätt konsistens och kan personen välja maträtt? 
• Rätt ätstöd, sitter personen bra, rätt äthjälpmedel? 
• Är maten varm, är måltidsmiljön bra? 

Punktinsatser på mindre delar av köket 
Det finns fler sätt att mäta matsvinn och matavfall. Det kan vara bra att utforska orsakerna till matsvinn på ett område 
åt gången. Bestämma att under en period se hur mycket svinn man har från ett område och djupdyka i det, exempelvis:  

Salladsbordet – påverkas åtgång och mängden svinn av antalet sallader/grönsaker? Vilka komponenter, tillbehör och 
dressing finns? Kan man justera storlek på salladsskålar och salladstallrik? Går det åt mer eller mindre sallad vid 
speciella huvudrätter? 

Huvudkomponenten – hur och varför förekommer överproduktion och underproduktion? Huvudkomponenten är 
ofta både dyr och miljöbelastande och att minska matsvinnet i just detta led kan snabbt få positiva ekonomiska och 
miljömässiga effekter. Det kan också vara intressant att undersöka om fiskkvalité/färsk/frusen fisk påverkar 
tillagningssvinn och åtgång. 

Sås - Speciellt om man skickar sås kan det lätt bli för mycket och den hälls ut. Det kan också vara svårt att ta vara på 
sås som blir över på ett bra sätt. Det förkommer också att sås på fisk och i gratänger blir kvar på bleck och kantiner. 

Dryck – hur mycket mjölk, övrig kall dryck, näringsdrycker och kaffe hälls ut. Gästernas drycker får samlas upp i kärl 
och egen överproduktion av kaffe kan lätt föras in i Excel-dokument.  

Ansning – hur mycket ansar vi bort från grönsaker och frukt? Kan mängden ansning och skalning minskas? Lönar det 
sig ekonomiskt och sensoriskt att ansa rotfrukter och grönsaker själv? 

Potatis, ris och pasta – hur optimerar vi smaken och mängden? Många skolor vittnar om godare potatis och mindre 
svinn med skalpotatis. Skalet från potatisen hamnar då i tallrikssvinnet. Mindre mängder av basvaror som slängs varje 
dag kan bli stora mängder mätt över lång tid. 
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Frukost, mellanmål – vanligen fokuserar man på svinn från lunchmåltider, men det finns inget som säger att man 
inte skall mäta eller uppmärksamma svinn från andra måltider. 

Tillbehör/utskick– hur mycket sylt, ketchup, senap, rödbetor, vaniljsås, pålägg osv skickas till olika avdelningar och 
vad används egentligen? Om tillbehör skickas till avdelningar eller beställs av avdelningen är det intressant att veta vad 
som görs med överskottet på avdelningen. 

Specialkoster – kräver ofta mycket resurser för att produceras och skickas. Kan man förenkla rutinerna för att följa 
upp vilka specialkoster som är aktuella? Kan man underlätta för matgäster/personal och föräldrar/anhöriga att 
meddela köket när matgästen med specialkost är frånvarande eller inte längre behöver specialkosten? 

Soppor - det kan också vara svårare att få en bra viktangivelse under soppdagar eftersom mycket av maten då består 
av buljong/vatten som kanske inte läggs bland övrigt matavfall och det hanteras inte riktigt på samma sätt.  
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