
 
 

 

Information om Östra Göinges material 
 

Östra Göinge kommuns kostenhet har arbetat strukturerat för att mäta och registrera matsvinn 
och beräkna kostnaderna för svinnet. De delar här generöst med sig av deras metod och sitt 
material och sina erfarenheter.  

Kostchef Lise-Lotte Lundin Petersson har arbetat med formler och mallar i Excel-filerna. 
Kvalitetsutvecklare Jenny Bengtsson har jobbat med att lägga upp mätningarna, stötta kökspersonalen 
mm. Jenny har även sammanställt fakta i Excel-filerna samt följt upp resultaten med respektive enhet.   

Kontaktuppgifter Östra Göinge kommun, kostenheten 
Lise-Lotte Lundin Petersson, kostchef, 044- 775 62 28, 0709-53 62 28  
E-post lise-lotte.lundin.petersson@ostragoinge.se 

Jenny Bengtsson, kvalitetssamordnare, 044-775 61 80  
E-post jenny.bengtsson@ostragoinge.se 

Östra Göinge har skapat Excel-filer för registrering och beräkning av matsvinn samt kostnader för 
dessa. Excelfiler kan skapas så de automatiskt beräknar vissa resultat via olika formler. Östra Göinge 
har valt att låsa formler och en del av formatet i excelfilerna – mest för att bevara ursprunget med rätt 
formler mm men även för att de gärna vill att den som använder materialet refererar till Östra Göinge 
kommuns kostenhet. Så vill man ändra saker som är låsta i formlerna får man kontakta Lise-Lotte 
Lundin Petersson. De vill gärna veta var Excel-filerna används framförallt för att kunna utbyta 
erfarenheter med andra kommuner som mätt enligt samma metod. 

Till Excel-filerna finns även pdf-filer på de mätinstruktioner som skickats till kökspersonalen eller 
avdelningspersonalen. Mätinstruktionen skickas i samband med att excelfilerna skickas ut inför 
mätningarna. Man har valt att mäta lite olika sorters svinn vid olika tillfällen. 

Det finns även en pdf-fil med ett exempel på en rapport med resultatet som de skrivit efter mätningen. 

Det finns även word-filer med exempel på skyltmaterial som använts under mätperioderna. 
Skyltmaterialet har skrivits ut i färg och laminerats med rätt tjocka plastfickor så är de avtorkbara och 
håller för flera mätperioder. Man kan då även skriva med whiteboardpenna på dem och ge information 
till matgästerna under tiden man gör mätningarna eller efteråt. 

Förklaring till excelfiler 
1. (Serveringssvinn) Används för utskrift och skicka ut till avdelningsköken. Här fyller 

kökspersonalen i det som de lagt upp till resp varje avdelning och skickar ut detta till 
avdelningen. Avdelningspersonalen fyller i hur mycket de fick över i kantinerna och skickar 
sedan tillbaks lappen till köket.  

2. (Serveringssvinn) Denna fil använder kökspersonalen och fyller i all info från varje 
avdelning, före och efter servering. När de fyllt i dessa siffror så får de ut procentsatser per 
komponent och totalt, samt total vikt, direkt via formlerna. 

3. (Tallrikssvinn) Här fyller varje avdelningskök i hur många personer som ätit samt hur mycket 
tallrikssvinn de fått per dag. Sedan räknar programmet ut ett genomsnittssvinn per mätperiod 
(14 resp 10 dagar). Så fort man fyllt i siffrorna så får man ut detta, dvs direkt på avdelningen 
kan man se hur det blev, ganska enkelt. 
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4. (Serveringssvinn och tallrikssvinn) Här fyller kökspersonalen i alla de mätningar som de 
själva utför i köket och på de serveringsenheter som ligger i direkt anslutning till köket. De får 
ut samma fakta som avdelningspersonalen får ut i filerna 1-3. 

5. (Sammanställning för hela enheten/kommunen el dyl) Här överförs mätresultaten från 
filerna 1-4. Detta jobbar kostenheten centralt med. Här får man en samlad bild på hur det ser 
ut gemensamt och kan använda siffror som kommer fram till rapporter, utbildning, media osv. 
Här finns t ex kostnadsberäkningar för serverings- och tallrikssvinn, per dag och årsvis. Lägger 
man in sina egna råvarukostnader och antal serveringsdagar per år så kan man ganska enkelt få 
ut lite nyttig information. 
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