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Olika termer/begrepp som används om matsvinn i 
storhushåll 
Beredningssvinn/ansning – när man skalar, ansar och putsar t ex grönsaker, fisk, kött osv bildas svinn som är mer 
eller mindre oundvikligt, men mängderna kan påverkas. Ansa med måtta och skala tunt eller behåll skalen på t ex 
potatis, morötter och äpplen när det passar. 

Förvaringssvinn – mat som blivit dålig pga. av exempelvis för lång eller felaktig förvaring, dålig kvalité eller fel 
förpackningsstorlek. Även avdunstning och avrinning är en form av förvaringssvinn. Rätt temperatur, fuktighet, 
förpackning och kännedom om etylengas kan tillsammans med bra produktionsplanering minimera förvaringssvinn. 

Tillagningssvinn – det svinn som uppstår när maten tillagas, exempelvis att fett smälter ut eller vätska dunstar bort 
eller när köttsaft släpper från kött och fisk pga. fel tillagningsmetod, för hög kärntemperatur eller dålig råvarukvalité. 

Trygghetssvinn – en term som används för att precisera att överproduktion ibland kan bero på att man lagar eller 
skickar extra för att man är rädd för att stå utan eller för att det ser ”lite ut” eller snålt ut i kantinerna. 

Överproduktion – mat som tillagas men aldrig äts upp. Omfattar rent serveringssvinn som måste kasseras och 
tillvaratagen mat som kan serveras vid senare tillfälle.  

Serveringssvinn – mat som stått framme i serveringen eller på t ex salladsbordet och vanligtvis måste kasseras pga. 
säkerhetsskäl. Det kan även vara mat som stått för länge på värmning och då förlorat sin sensoriska och näringsmässiga 
kvalité. 

Tillvaratagen mat/matrester – tillagad/beredd mat som aldrig stått framme i serveringen och som kan tas omhand 
för senare servering. Om en stor mängd mat lagas medvetet för att serveras vid senare tillfälle handlar det om en 
produktionsplanering. 

Tallrikssvinn/tallriksskrap – mat som slängs från gästens tallrik och bricka. Beroende på hur matavfallet sorteras i 
olika kommuner kan det dock skilja lite åt om hushållspapper och servetter ingår i tallrikssvinn eller inte.  

Matavfall – kan omfatta allt biologiskt nedbrytbart matavfall från köket och serveringen men det är något man 
behöver definiera i varje kommun. Ibland kan t ex hushållspapper och servetter ingå. I matavfall ingår matsvinn.  

Kökssvinn – vissa kommuner väljer att mäta överproduktion, beredningssvinn/ansning, förvaringssvinn och 
kantin/grytskrap i en summa för att få färre mätvärden.  

Flytande svinn – t ex sås, soppa, drycker och fond. Kan bli omfattande mängder. Hälls ofta ut men det finns inget 
hinder att mäta detta. Att mäta soppa i vikt uppfattas ofta som svårt eftersom det är vanligt att stor andel av soppan är 
vatten/buljong. 

Dryckessvinn –  t ex mjölk, kaffe, te, näringsdryck, juice. Kan bli omfattande mängder väl värda att analysera varför 
de uppstår. 

Frityrfett, fettavskiljare – en del av matavfallet som vanligen behöver uppmärksammas separat. 


