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Visualisera matsvinnet i köket – skaffa rutiner  
 
Det är viktigt att mäta/väga matsvinn för att få arbetet konkret och synligt. När man mäter matsvinnet kan man följa 
hur förändringar sker och om arbetet ger någon effekt. 

Köken för in i t ex Exceldokument varje dag hur stort matsvinnet är i förhållande till lagad mängd mat och antal ätande. 

Mäta gärna svinn i olika nivåer, i olika delar av köket. T ex kan man möta matavfall från köket, överproduktion och 
tallrikssvinn eller gör olika punktinsatser. Börja med en sak i taget.  

Följ upp svinnmätningar på t ex veckomöten och APT. Ta upp frågan om svinn på utvecklingssamtal. Låt personalens 
kreativitet flöda för att komma fram till bra lösningar. 

Statistik man får fram i mätningarna används för köken själva men också för att kommunicera till matråd och 
matgäster, politiker och tjänstemän.  

Visa konkret vad man kan få för matsvinnet istället: 

• ekonomiskt utrymme för bättre råvaror och mer ekologiskt eller fair-trade, servera älsklingsrätt oftare, mera 
frukt osv 

• genererar frigjort arbetstid som kan användas till annat, t ex laga mer mat från grunden 
• minskad klimat- och miljöpåverkan 

Ta fram rutiner för storlek på kantiner och bleck, gärna med bilder som påtagligt visar vilken kantin/vilket bleck som 
skall användas till vad och när. För stora bleck och kantiner göra ofta att det skickas eller ställs ut för mycket mat i 
serveringen. För stora bleck kan också orsaka fastbränning.  

Genom att arbeta med avfall i ett större perspektiv är det bra att skilja på matavfall, brännbart och materialåtervinning. 
Med en utgångspunkt på hur mycket man slänger idag kan man sedan jämföra om man gör framsteg. 
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