
Minskat matsvinn i offentliga måltider 



• Bakgrund

• Nationell handlingsplan

• Nationell metod för att mäta matsvinn

• Vilka åtgärder krävs

Dagens agenda



1/3 del av den mat som produceras globalt 
hamnar aldrig i någons mage



Om matsvinn var ett land vore det tredje 
största utsläppare av växthusgaser



FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030

Halvera det globala matsvinnet per person i 
butik- och konsumentled

Minska matsvinnet längs hela livsmedels-
kedjan, även förlusterna efter skörd



Strategy five: 

at least halve food loss and 
waste, in line with global SDGs

EAT Lancet 



Matsvinnet är mat som slängs i onödan

Matavfall inkluderar även oätliga delar av mat och dryck, såsom 
skal, kärnor, köttben, kaffesump, teblad som inte anses vara 
människoföda

Matsvinn kontra matavfall

Matavfall

Matsvinn



Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan



19 kg fullt ätbar mat per person/år

26 kg mat och dryck hälls ut i vasken per person/år

Detta genererar 442 000 ton växthusgaser 

= utsläppen från 360 000 bilar under ett års bilkörning

Mängden matsvinn i hushållen



Det gör väl inget om jag slänger 
mat, det blir ju biogas!



Biogas är bra – minskat matsvinn är bättre

Ur klimatsynpunkt är det cirka 10 gånger mer effektivt att förebygga 
matavfall än att använda matavfallet för biogasproduktion. 



Svinntratten



Vad görs internationellt och 
nationellt?



Fyra undergrupper har bildats:

• Food donation

• Measurement of food waste

• ”Action and implementation”

• Date marking

EU Platform on Food Losses and Food Waste 



Goda exempel - Internationellt



Fler gör mer!
Handlingsplan för minskat 

matsvinn i Sverige

Fler gör mer!
Handlingsplan för minskat 

matsvinn i Sverige



Fyra fokusområden
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• Förändrat konsumentbeteende



Var kommer ni in i handlingsplanen?



Matsvinn i offentliga kök

 Vi behöver börja prata matsvinn!

 Vi behöver mäta och synliggöra!

 MEN – glöm inte matglädje och 

måltidspedagogiken! 
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• Mat som blivit ”gammal” eller 
förstörd

• Överbliven mat från serveringen

• Råvaror som slängs i onödan

Matsvinn i offentliga kök –
vad är det?



• Standardiserad mätmetod 

• Baslinje

• Insamling hösten 2019

Nationell mätmetod för storkök



Flik 1: svinnmätningsmall för utskrift





• Kökssvinn (från lagring, beredning och tillagning)

• Serveringssvinn

• Tallrikssvinn 

Vad behöver mätas?

Mängd serverad mat – serveringssvinn – tallrikssvinn = 

Maten som hamnar i magen



• Totalt matsvinn i gram/portion 
(genomsnitt)

• Totalt matsvinn i procent av 
serverad mat (genomsnitt)

• Uppäten mängd mat/person

Nyckeltal



Hur börjar man arbeta för 
minskat matsvinn? 

• Kick-off med medarbetarna 
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Menyplanering

Portionsberäkning

Närvaro/frånvaro
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Modell med förslag på åtgärder för att minska 

matsvinnet



”Systematiskt” matsvinnsarbete

Minskat 
matsvinn

Var är 
vi?

Vart ska 
vi?

Hur gör 
vi?

Hur 
blev 
det?



Det är lönsamt att 
minska matsvinnet

1 investerad krona ger…

6 kronor tillbaka!



Miljön och klimatet kan inte vänta



Irländsk film, pengar (1 min): http://www.youtube.com/watch?v=VGTPKKOVoz4

Film Siwi (7 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=QmbaWdslmbI&feature=youtu.be

Norge: https://www.matvett.no/bransje/kutt-matsvinn-2020

Livsmedelsverkets mätmetod: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--

miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinnmatning-i-storkok

Livsmedelsverket matsvinn: www.livsmedelsverket.se/matsvinn

Göteborgsmodellen: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7c1a9cac-1376-4d63-

9569-8812451faa43/Göteborgsmodellen_minskat_matsvinn.pdf?MOD=AJPERES

Tips på länkar
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Karin.fritz@slv.se

Ingela.dahlin@slv.se

Tack för oss och stort lycka till!

JUST DON´T EAT IT - COMPLEAT IT
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