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Svinn som uppstår i kök och servering  
Svinn som uppstår i köket eller i servering nära köket är det som är lättast att påverka direkt. Insatser här är vanligen 
de som får mest effekt på lång sikt. Det är ett mindre antal personer som skall engageras och fortbildas/utbildas än om 
man börjar med att informera matgästerna om tallrikssvinnet. När kökets egets personal är starka, lyhörda, proffsiga 
och medvetna om vad som kan påverka kökssvinnet och tallrikssvinnet sprider detta sig vidare till övrig verksamhet 
och till matgästerna. Då kan det vara dags att engagera och involvera matgästerna. 

I rapporten ”Släng mindre mat – vinst för miljö och ekonomi – R 2010:12”, Göteborgs stads miljöförvaltning står 
följande: 

”Eftersom skolorna märkt att det är lättare att få bukt med kantinsvinnet och produktionssvinnet rekommenderar 
projektdeltagarna att man börjar där och använder det arbetet som en startpunkt för att sedan jobba bredare med 
svinnet”. 

I en artikel om matsvinnet i Eskilstuna framhölls att köken där kommit fram till att serveringssvinnet var större än 
tallrikssvinnet. Något de själva tyckte var lite förvånande. 

Tallrikssvinn/tallriksskrap 
Hur mycket mat som slängs från matgästernas tallrikar variera mycket mellan olika grupper av matgäster, olika 
maträtter och enheter.  

Vanligen är tallrikssvinnet större hos ungdomar och vuxna och hos sjuka äldre än hos barn och yngre skolelever. Det 
finns undersökningar som visar att vuxna på lunchrestauranger slänger ungefär lika mycket mat som elever i skolan. 

Om man generaliserar är tallrikssvinnet i skolan större  

• hos äldre elever än yngre 
• de dagar maten anses extra god 
• om eleverna är vrålhungriga och stressade 
• när nya/okända rätter serveras 

I förskolan är tallrikssvinnet generellt mindre än i skolan. Däremot kan det vara så att man har mer serveringssvinn. 
Många förskolor har karottservering vid borden och det skapar vanligen större serveringssvinn när man skall 
portionera ut maten i lagom stora kärl och skicka till olika avdelning. Förskolor som serverar mat i ”matsal” i bufféform 
på ungefär samma sätt som är vanligt i grundskolan upplever att de får betydligt mindre serveringssvinn jämfört med 
karottservering på respektive avdelning. 

Det finns inte så många uppgifter på hur stort tallrikssvinnet är inom äldreomsorgen och på sjukhusen. Sjuka och äldre 
människor kan ha en mycket varierande aptit. Blir det mycket tallriks- och/eller serveringssvinn inom äldreomsorgen 
och sjukvården kan det också tyda på att de äldre får fel typ av kost. Kanske behöver fler E-kost istället för A-kost eller 
behöver en annan konsistens på maten. En uppgift från ett sjukhuskök i Västra Götaland pekar på att tallrikssvinnet 
från avdelningarna kan vara 25-30%. I detta fall dukades tallrikarna i köket, skickades till avdelningarna och köket 
vägde det som kom tillbaka. Det kan också vara så att mindre tallrikssvinn resulterar i mer serveringssvinn. 

Arbetet med att minska gästernas tallrikssvinn ”tar aldrig slut”. Matgästerna och övrig personal är många och måste 
hela tiden engageras och påminnas på nytt och på nytt. 
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Erfarenheter från Tyresö pekar också på att när tallrikssvinnet minskar måste mängden mat som tillagas och 
serveras anpassas så tallrikssvinnet inte överförs från tallrikssvinnet till någon annan typ av svinn i köket. Vinsterna 
av minskat tallrikssvinn kommer inte automatiskt utan kräver insatser. 
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