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Ordlista 
 

 

Matavfall: allt under livsmedelshanteringen uppkommande biologiskt nedbrytbart avfall som skulle 

kunna användas som livsmedel; även avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk 

eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) och skal, ben etc. ingår i termen 

Matsvinn, onödigt matavfall: livsmedel som hade kunnat ätas om det hanterats annorlunda 

Renssvinn, oundvikligt matavfall: skal från frukt, grönsaker, äggskal, köttben, kaffesump  

Tallrikssvinn: mat som lagts upp på tallriken men som inte äts upp  

Beredningssvinn: svinn i samband med tillagning eller annan hantering av mat, exempelvis 

överdriven ansning och bränd mat  

Kökssvinn: mat som tillagas och serveras men äts inte upp, inte kan tas tillvara på och slängs 

Flytande svinn: mat som diskas bort eller flytande livsmedel som hälls ut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakgrund 
 

Enligt Falu kommuns antagna miljöprogram ska andelen ekologiska livsmedel som inhandlas uppnå 

40 % till år 2020, räknat i kronor. Priset på ekologiska livsmedel är i genomsnitt 25–30 % högre än 

konventionellt producerade livsmedel (Källa: Svinnprojektet Stockholm, EkoMatCentrum, 2014). För 

att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomisk lösning på den förhöjda kostnadsnivån kan en besparing 

genom minskat matsvinn i storköken underlätta övergången. Ett minskat matsvinn kan bidra till ett 

effektivare resursutnyttjande och en bättre koll på konsumtion i kommunens verksamhet. Samtidigt 

ger processen ett ökat ansvarstagande mot de antagna miljömålen i Falun. 

Svinn förekommer i alla delar av livsmedelskedjan och gör att mer livsmedel måste produceras än 

vad som konsumeras. Exempel på svinn i livsmedelskedjan är rester av tillagad mat, livsmedel med 

passerat ”bäst-före-datum” samt olika former av produktionsspill. En del av svinnet är oundvikligt 

och kommer alltid att uppstå som en direkt följd av livsmedelshantering. Exempel på sådant svinn 

kan vara skal, ben, skinn och kaffe-/te sump. (Källa: Naturvårdsverket, 2013) 

 Med begreppet svinn avses i denna rapport svinn som skulle kunna undvikas; livsmedel som skulle 

ha kunnat ätas om det hade hanterats annorlunda men som istället kastas som avfall. I denna 

rapport berörs inte oundvikligt svinn, t.ex. skal och ben. Inte heller flytande svinn som omhändertas 

via avloppsnätet tas med i denna rapport, då mätningar som visar omfattningen av detta saknas. 

(Källa: Naturvårdsverket, 2013) 

Enligt mätningar i Sveriges skolmatsalar uppskattas det att ungefär 20 % av den producerade maten 

slängs. Det genomsnittliga matsvinnet i Sveriges skolor ligger på 60 gram per portion, sammansatt av 

30 gram tallrikssvinn och 30 gram kökssvinn. Livsmedelsverket menar att en halvering av matsvinnet i 

storkök är genomförbart. (Källa: Livsmedelssvinn i hushåll och skolor, Rebecka Modin, SLV, 2011) 

Även Naturvårdsverket föreslår att en halvering av den genomsnittliga mängden av matsvinnet i 

många skolkök är möjligt. (Källa: Naturvårdsverket, 2013) I Falu kommun serveras det årligen drygt 

1 000 000 portioner i skolkök. Om vi skulle anta att ca 20 % av denna mängd slängs så skulle det 

innebära betydliga ekonomiska förluster och onödig miljöbelastning från matsvinnet. 

Falu kommun har sedan 2014 arbetat för minskat matsvinn genom mätning av matsvinnet i skolkök, 

och resultat från bland annat kampanjen som genomfördes i Gruvrisskolan i 2014 visade att 

systematiska satsningar krävs för fortsatta goda resultat. Kostavdelningen fick möjligheten att 

genomföra detta projektunder år 2016 tack vare finansieringsmedel beviljat från Hållbarhetsråden 

för det ändamålet. 

Syften 
 

 att starta upp processen av att minska matsvinnet i Falu kommuns skolor 

 att öka kunskapen, förståelsen och påverkan av att slänga mat 

 att få en uppskattning för storleksordningen av matsvinnskostnader inom skolan 

 att kartlägga allmänna orsaker till svinnet i skolkök 



 att ta fram effektiva mål samt verktyg för att kunna arbeta långsiktigt på de upptäckta 

utmaningar och förbättringsområden i fler av kommunens kök 

 att testa effekter från åtgärder i projektet i deltagande skolor och få ut lärdomar för framtida 

svinnarbete 

 att aktivera elever i miljöfrågor samt att öka kunskapen och förståelsen för miljöpåverkan av 

att slänga mat 

 

Metod 
 

Under mars och april månad genomfördes det veckovisa besök i deltagande skolkök för att samla in 

detaljerad information kring arbetssättet i varje verksamhet. Vidare genomfördes det under 

projektets gång mätningar av matsvinnet i de deltagande skolorna i två perioder: under veckor 14-17, 

samt under veckor 41-43, 2016.  Den första mätningen skedde utan någon intervention. Den andra 

mätningen utfördes mot slutet av projektet, efter en utbildningsdag om matsvinn med teoretisk och 

praktisk utbildning för kökspersonalen. Vidare fick kökspersonal även delta i en kommunikationskurs 

som stöd för effektivare kommunikation med elever, pedagoger, rektorer och kollegor.  

Det genomfördes även informationsmöten för elever, skolledning, pedagoger och kökspersonal 

under projektets gång för att öka kunskap om och förståelse för den onödiga belastningen från 

matsvinnet på miljön och för att erbjuda strategier för att minska matens miljöpåverkan.  

Kommunens kostavdelning behövde fastställa en mätmetod som kommer att kunna användas även i 

andra skolkök i fortsättningen. Mätmetoden som användes innan projektet och även under den 

första mätperioden för projektet fick en genomarbetning enligt samlade erfarenheter under första 

delen av projektet. Tydligare definitioner etablerades för den andra mätperioden, för att uppnå ett 

mer jämförbart resultat och enhetligare arbetssätt i alla kök. Baserat på mätresultat i april sattes 

sedan det långsiktiga målet upp för kommunen att minska mängden matsvinn till 30 gram/portion i 

nio utvalda skolor i Falun. Detta motsvarar en målsättning att minska svinnet till 10 % av 

produktionen i köken och motsvarar SLV:s och Naturvårdsverkets förslag på mål att halvera 

matsvinnet. 

Mätmetoden skulle samtidigt behöva utgöra en minimal arbetsbelastning på kökspersonalen, så att 

regelbunden mätning skulle vara möjligt i framtiden. Därför beskrevs det endast två kategorier för 

mätmetoden, kökssvinn och tallrikssvinn. På detta sätt kunde projektet lägga fokus på områden som 

förväntades ha störst potential för förbättringsmöjligheter. I kategorin kökssvinn ingick all mat som 

serverades under produktionsdagen men som inte åts upp och därmed slängdes. Det innebär att 

även överblivna matrester som definieras som trygghetssvinn i en del mätningar, samt även allt 

beredningssvinn som slängdes i komposten i dessa skolkök var medtagna i mätresultaten som 

kökssvinn. Matrester som sparades från dagens produktion för att serveras en annan dag ingick inte. 

Renssvinn från renseri (dvs. grönsaks- och fruktrens, vilket inte är matsvinn utan oundvikligt 

matavfall) sorterades bort och vägdes inte, då det bedömdes att det inte gick att påverka kategorin 

avsevärt. 



 

 

 

Deltagande skolor 
 

Projektet genomfördes i nio utvalda skolor i Falun: Lugnetgymnasiet, Kristinegymnasiet, Västra 

skolan, Främbyskolan, Bjursås skolan, Tegelbruksskolan, Montessoriskolan, Hälsingbergsskolan och 

Hälsinggårdsskolan. Sex av skolorna har tillagningskök, medan tre - Hälsingbergsskolan, 

Montessoriskolan och Tegelbruksskolan - har mottagningskök. Tegelbruksskolans och 

Montessoriskolans elever delar på en gemensam matsal med tillhörande mottagningskök. 

 

Tidsplanering 
 

Projektet innehöll åtta olika delmoment mellan V10 och V46, 2016. Se bild 1 nedan. 

 

Bild 1. 

Tidsplan 

V10-18 Veckovisa besök i deltagande skolkök för kartläggning av svinnarbetet 

V14-17 Första mätperiod 

15 aug Uppstartsmöte med fokus på projektets aktiviteter och införande av åtgärder 

16/17 aug Kurs om matsvinn för kökspersonal 

V35-46 Enhetsvisa förbättringsmöten 

5 okt Kommunikationskurs för kökspersonal 

V41 Elevkampanj 

V41-44 Andra mätperiod 

  

Kampanjmaterial 
 

Kommunikationskontoret bjöds in för att ta fram ett kampanjmaterial åt Falu kommun efter en 

genomgång över samlade erfarenheter från projektets datainsamling. Kampanjmaterialet bestod av 

en affisch, bordspratare, ”mobiler” (hängande skyltar) samt knappar med kampanjens emblem. Stor 

vikt lades på att vara informativ och åldersanpassad samtidigt som att ha en positiv och pedagogisk 

ton i kampanjens kommunikation. Materialet inkluderade konkreta förslag för matgäster för att vara 

”Svin(n)-smart”. Även skolledning och pedagoger informerades kring projektet och elevkampanjen 

med hjälp av informationsbrev inför kampanjveckans början. Skolan ombads även att under 



kampanjveckan i oktober låta flera pedagoger äta tillsammans med elever i form av pedagogiska 

måltider. Detta för att skapa en lugn stämning och för att kunna prata om matsvinn under måltiden. I 

de flesta skolor mottogs materialet positivt eller väldigt positivt och användes i alla matsalar under 

kampanjen. Dock förekom det enstaka utmaningar tack vare karaktären som valdes som symbol för 

kampanjen (en glad gris, eller ”svin”). I och med att inte alla pedagoger fick ta del av information 

kring kampanjen i tid så uppstod det ett visst missförstånd emellanåt, då de matgäster som inte äter 

fläskkött uppfattade emblemen i vissa fall som en märkning som skulle betyda att den serverade 

maten i skolrestaurangen innehåller fläskkött. Diskussion med pedagoger och kökspersonal löste 

dock missförståndet inom kort. Valet av symbolen kommer att utvärderas för vidare kampanjer i 

fortsättningen. Slutsats är att det är viktigt med tydlig information till eleverna via pedagogerna 

innan kampanj. 

 

Mätdokument 
 

Svinnmätningarna rapporterades med hjälp av en blankett som ifylldes av kökspersonalen manuellt 

dagligen. Resultaten bearbetades i efterhand i Excel. Metoden innebar en lättnad och stöd för 

personalen att kunna få anteckna resultatet kontinuerligt under produktionsdagen, dock krävde 

bearbetningen vissa minimala resurser för efterarbete. Eventuellt kan det vara av intresse att 

kökspersonal genomgår utbildning för att kunna administrera resultaten själva i någon form av 

gemensamt dokument (t.ex. Excel-ark) längre fram, för att underlätta ett mer systematiskt arbete 

med matsvinnet i hela kommunen. 

 

Stöddokument under utveckling  
 

Det gjordes försök på att utveckla nya och testa befintliga stöddokument och system i kökets 

planeringsarbete (exempelvis elevfrånvaro-rapporteringssystemet Skola24). Dock krävs det vidare 

arbete för att hitta fungerande lösningar för att öka produktionens flexibilitet med hjälp av realtids 

rapporteringssystem. 

 

Resultat och diskussion 
 

En av de införda åtgärderna var att dokumentation och planering förbättrats i de deltagande köken. 

Det innebär att kökspersonalen har börjat anteckna den dagliga åtgången mer detaljerat än innan, 

som resulterade i en mer anpassad planering av dagens produktion. En del nya rutiner har också 

införts: till exempel sker serveringen nu i mindre kärl och mängder mot slutet av lunchperioden. 

Andra åtgärder har gått ut på att möjliggöra en mer flexibel anpassning av portionerna, genom att 

mindre tallrikar och serveringsbestick används i restauranger. Tack vare utbildningar och de 

diskussioner som etablerades under projektet har köken även förbättrat kontakten och 



kommunikationen med elever, pedagoger, samt rektorer. Ett vidare resultat av det integrativa 

samarbetet inom Kostenheten är att en sammanställning av föreslagna rutiner för att minska 

matsvinnet också sammanställdes tillsammans med kökspersonalen under projektets gång, se Bilaga 

5. Åtgärdsförslag kommer användas som ett av verktygen för att föra vidare erfarenheter från 

projektet till andra verksamheter i kommunen. 

Med sedan tidigare påbörjat långsiktigt arbete har flera av deltagande tillagningskök lyckats att 

minska matsvinnet till nära 30 gram/portion, samt sänka vidare under 30 gram/portion under 

projektets gång (Främbyskolan, Bjursåsskolan, och Västra skolan). Andra tillagningskök som har 

arbetat med matsvinnet under kortare tid, sedan början av projektet, har även de lyckats med att 

minska svinnet betydligt (Kristinegymnasiet och Hälsingbergsskolan). Dock krävs det vidare arbete för 

fortsatt minskning av svinnet i nämnda verksamheter för att uppnå det långsiktiga målet på högst 30 

gram/portion. På ett av tillagningsköken, Lugnetgymnasiets produktionskök, har svinnmängden ökat 

något mellan april- och oktober-mätningarna. Anledningen var troligen en omorganisering i kökets 

personalstyrka under september som försvårade att jobba med det tidigare utarbetade flexibla 

produktionssättet, dock förhoppningsvis endast tillfälligt. Tidigare värmde köket mat i omgångar och 

bara vid behov, men i nuläget var personalen tvungen att bereda mat till matsalen i stora mängder i 

förväg. Effektiviteten bör förbättras igen med tiden, då kökspersonalen lyckas att anpassa sina 

rutiner till förändringarna. 

Den stora effekten - en halvering av matsvinnet mellan april och oktober - som observerades på 

Kristinegymnasiet kan ses som ett exempel på viktiga erfarenheter från projektet. Undersökning av 

händelser i denna verksamhet visar vilken effekt nyplacering av personal har på en verksamhet, 

nämligen att det vanligen leder till ett högt svinn under en längre tid, särskilt då dokumentation kring 

tidigare åtgång saknas. Anledningen är att kundens varierande behov behöver kartläggas 

kontinuerligt under loppet av flera månader/år för att kunna åstadkomma en välanpassad 

produktion. Det innebär också att en noggrann uppföljning av den faktiska åtgången kan ge en 

effektivare planering på sikt och bidrar till minskat svinn. 

De deltagande mottagningskökens resultat var konstant trots att även personalen i dessa kök gjorde 

insatser för att minska svinnet, genom tidigare nämnda åtgärder. Dessa enheter har dock uppvisat 

betydligt mindre flexibilitet och knappa möjligheter till att minska kökssvinnet på grund av 

livsmedelssäkerhetskrav som ställs på mottagningskök.  Då stor daglig variation i åtgång är typiskt i 

alla storkök så krävs det en betydlig säkerhetsmarginal i produktionen för att vara beredd på en 

högre efterfrågan varje dag. Dock är det inte tillåtet att spara matrester som har varmhållits längre 

än i två timmar, vilket gör att överbliven mottagen varm mat alltid måste kastas i mottagningsköken. 

Det innebär större förluster i produktionen samt större negativ miljöpåverkan från mottagningskök 

än från tillagningskök. Vi konstaterar att ur svinnsynpunkt är det bättre att ha tillagningskök än 

mottagningskök. 

 



 

Figur 1. Dagligt svinn i gram/portion, jämförelse mellan april och oktober 

 

Resultatet var vid mätningen i april 58 gram/portion, vilket är strax under det nationella 

genomsnittet (60 gram/portion). Som Figur 1 illustrerar minskade det totala dagliga genomsnittliga 

matsvinnet i deltagande skolor från 58 gram/portion i april till 50 gram/portion i oktober. Detta 

motsvarar en minskning med 14 %. Kristinegymnasiet minskade sitt totala matsvinn från 119 

gram/portion till 58 gram/portion mellan april och oktober. Bjursåsskolan minskade från 27 till 25 

gram/portion, Främbyskolan från 25 till 24 gram/portion och Västra skolan från 33 till 30 

gram/portion. Lugnetgymnasiet ökade sitt svinn från 49 till 50 gram/portion. Hälsinggårdsskolan 

minskade från 67 till 57 gram/portion; Tegelbruksskolan och Montessoriskolan minskade från 83 till 

82 gram/portion, och det totala svinnet på Hälsingbergsskolan var oförändrat jämfört mellan april 

och oktober 2016, nämligen 62 gram/portion.  

Bjursåsskolan, Främbyskolan och Västra skolan har nu uppnått det satta målet, högst 30 gram 

svinn/portion. Hälsinggårdsskolans resultat var också betydande, då kökssvinnet minskade med 10 

gram/portion (15 %) tack vare kökets ansträngningar i en komplex verksamhet. Kökspersonalen la 

ner mycket energi för att göra en förändring i det stora produktionsköket som producerar skolans 

måltider, samtidigt som äldreomsorgens och merparten av förskolornas mat produceras. Dock 

innebar svinnarbetet en tung belastning på den stora produktionsvolymen som detta kök har. 

Erfarenhet från projektet tyder på att svinnarbetet kommer behöva fortgå i närmare anpassning till 

produktionskökets behov i framtiden för en god effekt. 

 

 

 



Tallrikssvinn 
 

Nationella mätningar har visat att det vanligen slängs 30 gram mat per portion från tallrikarna i 

Sveriges skolrestauranger, vilket motsvarar ungefär 10 % av en standardportion på 300 gram. 

Målsättningen som sattes av projektet var att minska tallriksvinnet till 15 gram/portion, eller mindre. 

De flesta deltagande skolor nådde målet redan under projektets gång, eller har närmat sig det 

betydligt tack vare kampanjen. Elevkampanjen visade en tydlig effekt med en minskning av 

tallriksvinnet i nästan alla skolor. Det genomsnittliga tallrikssvinnet minskade från 24 g/portion till 19 

g/portion (en minskning med 21 %). Mest effekt fick gymnasieskolorna som hade högst mängd svinn 

från början. Detta trots personalens uppfattning att målgruppen är svår att påverka. Skolor med 

yngre elever har från början ett mindre tallrikssvinn, troligen på grund av högre närvaro av 

pedagoger under måltiderna. Litteraturen visar att lugn stämning och pedagoger som äter 

tillsammans med eleverna ger ett minskat matsvinn, vilket var anledningen till satsning på att 

engagera både elever och pedagoger under kampanjperioden genom dialog kring matsvinn och 

måltidsmiljö, samt ökat antal pedagoger som åt pedagogiskt. 

 

 

Figur 2. Dagligt tallrikssvinn i gram/portion, jämförelse mellan april och oktober 

 

Figur 2 visar att på Lugnetgymnasiet minskade tallrikssvinnet från 36 till 23 gram/portion och på 

Kristinegymnasiet minskade det från 40 till 27 gram/portion. På Hälsinggårdsskolan var tallrikssvinnet 

oförändrat, 24 gram/portion både i april och i oktober; även Främbyskolans resultat var lika, 13 

gram/portion vid båda mätningarna. Västra skolan minskade från 20 till 16 gram/portion, 



Tegelbruksskolan och Montessoriskolan minskade från 18 till 17 gram/portion, Bjursåsskolan från 11 

till 9 gram/portion och Hälsingbergsskolan från 14 till 12 gram/portion. 

 

Kökssvinn 
 

Det föreslagna långsiktiga målet för att även uppnå 15 gram/portion för kökssvinnet i alla skolor 

visade sig vara svårare. Det genomsnittliga kökssvinnet i de deltagande skolorna minskade från 34 

g/portion till 31 g/portion (en minskning med 9 %). Resultatet pekade på att det var endast 

tillagningsköken som hade förutsättningarna för att närma sig det satta målet betydligt, då vissa 

utmaningar kräver långsiktigare lösningar, med betydligt störst effekt på mottagningskök, se Figur 3. 

 

Figur 3. Dagligt kökssvinn i gram/portion, jämförelse mellan april och oktober 

 

På Kristinegymnasiet minskade kökssvinnet från 79 gram/portion i april till 31 gram/portion i 

oktober, se Figur 3. På Hälsinggårdsskolan minskade kökssvinnet från 41 till 33 gram/portion, och på 

Främbyskolan minskade det från 11 till 10 gram/portion. På Västra skolan ökade kökssvinnet något, 

från 13 till 14 gram, och även Hälsingbergsskolan fick ett något högre resultat, från 48 till 51 

gram/portion. Oförändrat resultat visades på Bjursåsskolan med 17 gram/portion och på 

Tegelbruksskolan och Montessoriskolans skolrestaurang med 65 gram/portion under båda 

mätperioderna. 

 

 



 

Svinn av produktionen 
 

Medan den sammanlagda mängden lagade mat ökade i köken i jämförelse mellan april och oktober 

från dagligen 1072 kg till 1268 kg, och antalet ätande personer också ökade från dagligen 3017 till 

3327 personer, har det genomsnittliga dagliga svinnet varit detsamma i båda mätningar: 102 kg/dag. 

Det ger en sammanlagd minskning i andelen svinn av den hela produktionen med 4 % -enheter i 

dessa skolor, från 17 % till 13 % mellan april och oktober, se Figur 4. 

 

 

Figur 4. Förändring i andelen matsvinn i den totala produktionen, jämförelse mellan april och 

oktober 

 

Som Figur 4 illustrerar, har mätningar i april visat att av den totala produktionen var kökssvinnet 10 % 

och tallrikssvinnet 7 %, medan i oktober var andelen kökssvinn 8 % och tallrikssvinnet 5 % av den 

totala produktionen. Då det långsiktiga målet i kommunen har satts att uppnå högst 10 % matsvinn 

av den totala produktionen, tyder det positiva resultatet från projektet på en möjlighet att närma sig 

till det satta målet även i resterande verksamheter med fortsatt arbete. 

 

 



Kostnadsutvärdering för matsvinnet 
 

En utvärdering har gjorts av olika räknemetoder för att kunna uppskatta kostnader för matsvinnet i 

kommunens skolor. Som det bifogade räkneexemplet (Bilaga 5.) visar, har matsvinnets värde i 

kommunen uppskattats till drygt 1,2 miljoner kronor årligen grundat på mätresultaten i april från de 

deltagande skolorna.  Miljöpåverkan har uppskattats från nämnda resultaten i april motsvara en 

belastning motsvarande 17 varv runt Jorden med en personbil. Dock är det är viktigt att påpeka att 

det inte är realistiskt att förvänta sig att kunna demonstrera den ekonomiska värdeförbättringen som 

resulterar från projektet med utgångspunkt av endast två individuella punktmätningar av matsvinnet.  

Utvärdering av årsbudgetar under flera år som följer kan anses vara mer meningsfullt. Anledning till 

detta är fler. Urvalet skolor i projektet kan inte antas representera alla kommunala skolor i Falu 

kommun. Det var endast 9 skolor av kommunens 26 som deltog i projektet, och vidare arbete 

kommer krävas för att se resultat i hela kommunen. Dessutom har projektets åtgärder hunnits vara 

lämpade till arbetet bara under en kortare tid, men dess effekter behöver kunna visas bli bestående i 

alla kök för att kunna utvärdera det långsiktiga resultatet från svinnarbetet. Med den anledningen 

kommer svinnmätningar genomföras två gånger årligen i kommunen i fortsättningen fr.o.m. år 2017. 

 

Kunskaper 
 

Planering, dokumentation och uppföljning av produktionen samt goda kontakter med elever och 

pedagoger är grundläggande för att fortsätta och närma sig det satta målet. Kontinuerligt samarbete 

med pedagoger och elever krävs för att öka medvetenheten om hur vi tillsammans kan minska 

matsvinnet.  

Efter iakttagelser ifrån verksamheten föreslås det att tänka på att nyplacering i kök, eller 

underbemanning ofta leder till ökad mängd svinn. Det är då rimligt att räkna med ökade förluster i 

form av matsvinn, särskilt under växlande förhållanden i verksamheten. Återkommande mätningar 

behövs för att kunna följa förändringar i produktionens effektivitet på sikt. Det har också observerats 

att det är viktigt att väga matsvinn i alla enheter, då skattade resultat ger mindre bra grund för 

jämförelse mellan enheter. Vidare innebär skattade mängder även en viss osäkerhet gällande de 

införda åtgärdernas faktiska effekter.  

Felande utrustning, så som frysar, kylar, kan orsaka svinn både tillfälligt vid felets tidpunkt och på 

längre sikt, då osäkerhet i utrustningens pålitlighet kräver speciellt införda trygghetsåtgärder i 

planering och större säkerhetsmarginaler i planeringen.  

De framtagna åtgärdsförslagen som listas i Bilaga 6 gäller som påbyggnad på befintliga rutiner för att 

uppnå en ökad effektivitet, särskilt i verksamheter som inte har arbetat med matsvinn aktivt förut. 

Mätning i äldreomsorgen har genomförts under oktober parallellt i eget initiativ av äldreomsorgens 

dietist, i inspiration från projektet. Insikter från resultat i detta verksamhetsområde kommer att 

kunna kopplas till projektets resultat och dras nytta av i det fortsatta svinnarbetet i hela kommunens 

produktion. 



Rapportering till enhetschefer har skett för att överföra verksamhetsspecifika erfarenheter mot 

fortsatt samarbete med svinnarbetet.  

Det krävs vidare arbete för att hitta fungerande lösningar för att öka produktionens flexibilitet med 

hjälp av realtids rapporteringssystem i kommunen. 

Viktiga åtgärder och mål som ska följas upp 
 

 Att lyfta kökspersonalen och skapa fler mötesplatser för utbyte av erfarenheter 

 Vidareutveckla mätmetod och stöddokument i anpassning till verksamheternas behov 

 Fortsatt svinnuppföljning krävs som är en viktig metod för långsiktigt arbete – det har 

fastställts i Kostavdelningens verksamhetsmål för 2017 att svinnmätningar kommer att ske 

två gånger om året i fortsättningen 

 Utveckling av förbättrad dokumentation kring avbeställningar/tilläggsbeställningar från 

kunden till köken för ökad flexibilitet i ledet mellan kök och leverantör    

 Fortsatt utbildning av kökspersonal (Excel-användning för daglig dokumentation, användning 

av elevfrånvarorapport-systemet Skola24, måltidsestetik för en förbättrad måltidsupplevelse, 

optimalt utnyttjande av utrustningen mm.) 

 Menygruppen behöver planera in regelbundna provlagningsaktiviteter för fortsatt utveckling 

av nya recepturer 

 Kommunikation kring av- och tilläggsbeställningar 

 Fler verktyg för flexibel dokumentation och planering av produktionen 

 Främjandet av den pedagogiska måltiden som medel till att uppnå en lugn och trevlig 

måltidsmiljö; med särskilt vikt på att matsalskulturens pedagogik ska ingå i skolans kultur i 

framtiden som grund till samarbete  

 Utveckling av svinnpedagogik i form av olika övningar som passar in i skolans profil och 

pedagogiska/politiska mål  

 Fortsatt informering av elever och föräldrar om deras roll gällande avbeställning av 

specialkost vid frånvaro av elever 

 

Andel ekologiska råvaror 
 

Kostavdelningens ledning har beslutat att de skolkök som deltog i projektet kommer att få servera 

ekologiska morötter baserat på den uppskattade kostnadsbesparingen som projektet har bidragit 

med. Detta som tack för och som en påminnelse om personalens och elevernas insatser mot att 

minska matsvinnet under 2016. Vidare utvärderingar kommer göras sedan i fortsättningen baserat 

på resultat från kommande svinnmätningar för att fortsätta och öka andelen ekologiska produkter i 

hela kommunen. 

 

 



Slutsats 
 

 

Ett långsiktigt mål av att uppnå högst 10 % matsvinn i kommunens verksamheter fastställdes under 

projektets gång. Enligt mätresultaten har de deltagande skolor ökat effektiviteten från 17 % matsvinn 

av den totala produktionen i april till endast 13 % i oktober, vilket ligger nära till det uppsatta målet. 

Med det planerade fortsatta svinnarbetet i kommunen kan ett liknande resultat ge betydliga 

besparingar i Kostavdelningens produktion under de kommande åren och bidra till en något 

smidigare övergång till miljömålet att öka andelen ekologiska produkter till 40 % till år 2020. 

Genom detta projekt har de flesta deltagande skolor minskat sitt matsvinn. Den genomsnittliga 

minskningen för samtliga skolor var 14 %. Bjursås- Främby-, och Västra skolan hade uppvisat ett 

effektivt arbetssätt redan i projektets början. Dock kunde kökspersonalen ändå minska matsvinnet 

något även under projektets gång i dessa skolor. Erfarenheter från det långsiktiga arbetet i 

köksverksamheten kommer att tas tillvara på som resurs i det fortsatta svinnarbetet i hela 

kommunen, tillsammans med de verktygen som arbetades fram under projektet. 

I mottagningsköken Hälsingbergsskolan, och Tegelbruksskolan/Montessoriskolan visade det sig att 

det inte var möjligt att genom effektivare planering minska kökssvinnet; å andra sidan gick det att 

minska tallrikssvinnet även i dessa skolor.  Lugnetgymnasiet ökade sitt kökssvinn under projektet, 

troligen på grund av omorganisering av kökspersonalen i september, som ledde tillfälligt till en sämre 

anpassning av produktionen till åtgången och på så sätt till överproduktion. Vidare arbete krävs för 

att kunna återuppta det tidigare observerade effektivare arbetssättet i denna enhet i fortsättningen.  

Kristinegymnasiet och Hälsinggårdsskolan minskade matsvinnet betydligt, men det kommer krävas 

vidare arbete för att uppnå det långsiktiga målet av högst 30 gram per portion i dessa skolor.  

Med utgångspunkt av de prognostiserade besparingar från projektet bestämdes det att även 

ekologiska morötter kommer att kunna serveras i de deltagande skolorna tack vare resultatet, som 

belöning för insatserna från både elevernas och kökspersonalens sida. Vidare utrymme kan finnas för 

stegvis upptrappning av andelen. En utvärdering av flera ekologiska produkter som kan byta ut 

konventionellt odlade produkter i kommunen kommer att genomföras i fortsättningen i nära 

anpassning till budgetarbetet, för att fortsätta mot målet med en andel av 40 % ekologiskt i 

kommunen.   
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Bilaga 1. 

Blankett Matsvinn 
 
Denna blankett är avsedd för mätning av matsvinn. Vänligen fyll i blanketten under fyra påföljande 
veckor då du väger mängden svinn så noggrant som möjligt. Vi behöver information om både hur 
mycket mat som tillretts/beställts och hur mycket av denna mat som sedan kastats, både i köket och 
av eleverna i matsalen. Därför behövs olika soptunnor för mat som kastas av köket och den som 
kastas av eleverna i form av tallriksvinn. Väg sedan dessa mängder var för sig och fyll i dem i tabellen. 
Se till att hela arbetsteamet skall läsa och förstå nedan instruktioner - alla de som också deltar i 
hantering av maten i något steg! 
 
Till kökssvinnet räknas den mat som slängs i köket samt den mat som blivit över efter servering i 
matsalen/karotter. All serverad mat ska räknas med: huvudkomponent 1 och 2, bikomponent (då 
pasta och ris ska vägas upp i tillagat tillstånd för en enhetlig beräkning), soppa, sås, och 
grönsaker/salladsbordet, samt rester som serveras för dagen. Ni behöver dock inte redovisa de olika 
komponenterna separat, utan gör en beräkning av den totala mängden mat sammanlagt. Grönsaks- 
och fruktrens samt annat oätbart som uppkommer i köket under tillredningen skall inte räknas in i 
svinnet.  
 
Observera att det är endast ätbar mat som kastas som räknas som svinn. Tillagad mat som tas tillvara 
på något sätt och t.ex. fryses in, räknas inte som svinn.  
 
Det går bra att beräkna ett snittvärde på salladsbordet för varje dag, om du vill minska din 
arbetsbelastning med mätningen. Gör så i så fall: summera allt på salladsbordet som du serverade 
under en vanlig hel vecka och dela viktsumman med fem! Du kan använda denna dagliga viktmängd 
sedan för alla dagar under mätningen (förutom ev. dagar då större elevgrupper är anmälda som 
frånvarande, om du drog ner på mängder på ditt salladsbord enligt informationen du fick i förväg). 
Obs. sylt mm. ingår också i dagens serverade matmängd, likväl sparade rester som du la ut för dagen.  
 
Angående vägning av tillagad pasta och ris: ni väger först 1-2 bleck färdigkokt pasta/ris av mängderna 
som ni vanligen producerar, och antecknar vikt på dessa på blanketten. Sedan räknar ni med dessa 
värden så att ni multiplicerar de med antal bleck som ni hade i dagens produktion, och adderar dessa 
mängder till resten av dagens producerade och serverade matmängder. Obs: om ni har antecknat 
salladsbordets mängder på blanketten, uppge huruvida sallad är medräknat i summan som ni uppger 
i raden ”serverad mängd mat i kg/liter” för varje dag eller inte, då det inte är självklart när man ser 
en slutsumma för dagen. 
 
Allt svinn ska vägas och beräknas, tallriksvinn separat; vidare allt annat svinn ska vägas och beräknas 
för varje dag i en klumpsumma.  
Ni antecknar även viktiga anmärkningar också under mätperioden under tabellen (t.ex.: ej inkomna 
eller för sena avbokningar, ”olyckor” som ev. spilld mat eller dyl.). 
 
Lathund: 
 
Tallriksvinn: den mat som eleven haft på tallriken och inte ätit upp, inkl. bikomponenter (ris, potatis, 
pasta) och sallad. Det är ofrånkomligt att svinnet blandas med oätliga delar såsom äppelskruttar och 
servetter, men uppskatta så gott det går. Man får alltid räkna med en viss felmarginal.  
 
Kökssvinn för tillagad mat: Det som inte äts upp eller inte kan återvinnas på något annat vis och 
därmed kastas av maten du tillagar/tar emot i tillagat skick och serverar under dagen.  



Kök:_____________________________________ 

 

 
 
 
 

 

 

 

Kalendervecka  __ Serverad mat i kg/liter Antal ätande Kökssvinn i kg/liter Tallriksvinn i kg 

Exempel 20 kg 60 st 3,5 kg 4 kg 

Måndag         

Tisdag         

Onsdag         

Torsdag         

Fredag         

Kalendervecka __         

Måndag         

Tisdag         

Onsdag         

Torsdag         

Fredag         

Kalendervecka __         

Måndag         

Tisdag         

Onsdag         

Torsdag         

Fredag         

Kalendervecka __         

Måndag         

Tisdag         

Onsdag         

Torsdag         

Fredag         



Bilaga 2. 
 

 

 



Bilaga 3. 

 

 



Bilaga 4. 

 

 

Falu kommun 

Serviceförvaltningen 

Kostenheten 

 

Hej! 

 

Just nu arbetar vi på Falu kommuns kostavdelning med ett projekt för att minska matsvinnet i 
nio utvalda skolor: Lugnetgymnasiet, Kristinegymnasiet, Västra skolan, Främbyskolan, 
Bjursås skola, Tegelbruksskolan, Montessoriskolan, 
Hälsingbergsskolan och Hälsinggårdsskolan. 

Köken i dessa skolor har sedan tidigare utarbetat sätt att minska 
matsvinnet och vi försöker under hösten att förbättra arbetet 
ytterligare. Nu vill vi även uppmärksamma våra matgäster i 
skolrestaurangerna om hur viktigt det är att inte slänga mat i 
onödan.  

 

”Svinnsmart” – kampanj för att minska matsvinnet 

Under vecka 41 pågår en kampanj i skolrestaurangerna, på de nio skolorna, för att minska 
matsvinnet. Kampanjen kommer på olika sätt att synas och märkas i matsalen och vår 
förhoppning är att eleverna kommer börja prata och fundera kring det här med matsvinn.    

Vi hoppas att även du som lärare/pedagog vill engagera dig i arbetet för att få dina elever att 
uppmärksamma kampanjen och framförallt matsvinnet: 

Ät gärna pedagogiskt med dina elever den här veckan, och samtala med dem kring ämnet 
matsvinn. Till din hjälp kan du använda materialet som kommer finnas i skolrestaurangerna.  
Påminn gärna om att alla får äta så mycket de behöver för att bli mätta, men att det är bra att 
tänka på att inte lägga på för mycket mat på tallriken. Vill man ha mer mat när man ätit upp 
sin första portion får man gärna hämta mer. Kom samtidigt ihåg att ingen ska tvingas att äta 
upp maten. Att slänga mat kan vara okej – bara man tänker efter och ser till att inte slänga för 
mycket och för ofta. 

Ta gärna upp ämnet matsvinn i dina lektioner och i interaktion med eleverna. Du kan till 
exempel ta upp hur det går till att producera mat; odla, föda upp djur, transportera och tillaga 
mat. Du kan tillsammans med dina elever räkna hur mycket det kostar att laga en måltid, hur 



mycket maten som slängs kostar och tänka ut exempel på vad man kan göra för sparade 
pengar. 

 

Under vecka 41-43 kommer vi även att mäta hur mycket mat som slängs i de utvalda 
skolorna, och jämföra resultatet med den mätning som gjordes under april i år. Under vecka 
41 kommer någon lärare eller pedagog att ha ansvaret att varje dag, i valfri form, rapportera 
från köket till hela skolan hur mycket mat som slängdes den dagen.  

 

Mer information om vad matsvinn är bifogas – hoppas du har användning för materialet. 
Om du vill veta mer hur vi i Falu kommun arbetar för att minska matsvinnet är du välkommen 
att kontakta oss på kostavdelningen.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mathilda Strand, dietist och projektledare för matsvinnsprojektet 

Katalin Simon, projektledare för matsvinnsprojektet 

 

Fakta om matsvinn 

 

Vad är matsvinn? 

Matsvinn är mat som slängs i onödan. Mat som skulle kunna ha ätits, men ändå slängs. 

Cirka 1/3 av den mat som produceras på jorden hamnar aldrig i någons mage.  Den mat som 
slängs skulle kunna mätta den drygt 1 miljard människor som idag lider av hunger – och 
ytterligare drygt 2 miljarder människor!  

I Sverige slänger storhushåll (alltså kök i t ex skolor eller på sjukhus) generellt cirka 20 % av 
den mat som tillagas. Anledningarna till att svinnet är så stort är många. Det kan bero på att 
antalet matgäster varierar, att köken inte har möjlighet att ta tillvara på överbliven mat av 
olika skäl eller att matgästen inte äter upp maten de lagt på tallriken. 

 

 

 



Varför är det viktigt att minska matsvinnet? 

Mat som slängs i onödan kostar inte bara pengar i onödan. All matproduktion innebär en 
påverkan på miljön. Jordbruk och transporter orsakar växthusgasutsläpp. Mat som slängs i 
onödan innebär alltså utsläpp av växthusgaser helt i onödan! Varje led i 
livsmedelshanteringen påverkar klimatet på olika sätt. Genom att minska matsvinnet i 
skolorna minskar skolmatens klimatpåverkan. 

 

Hur stort är matsvinnet i Falun? 

I april i år gjorde vi en mätning av hur mycket mat som slängdes i 9 utvalda skolor i Falun. 
Resultatet visade att vi i genomsnitt slängde 58 g mat per person och dag, vilket stämmer 
överens med nationella undersökningar.  Omräknat till hela Falun betyder det att alla 
kommunala skolor i Falun totalt slänger cirka 67 ton mat per år! 

 

Vad kan vi göra för att minska matsvinnet? 

Det går att minska matsvinnet om vi hjälps åt. Vi behöver öka medvetenheten hos alla om hur 
viktigt det är att inte slänga mat i onödan, och tänka på hur vi var och en kan bidra till ett 
minskat matsvinn. 

 

Vad görs i köken för att minska matsvinnet? 

I köken arbetar vi sedan tidigare med att minska matsvinnet. Vi jobbar med att veta mer exakt 
hur stor mängd mat som kommer att gå åt, laga mat i flera omgångar och spara rester i den 
mån det går. Nu försöker vi hitta ännu fler sätt. Till exempel skapar vi bättre system för att få 
veta när många elever är frånvarande. 

 

Vad kan du göra för att minska matsvinnet i skolrestaurangerna? 

Du som är lärare 

Kom ihåg att avbeställa maten om ni ska bort med klassen. Annars lagar vi stora mängder mat 
helt i onödan, och måste kanske slänga den. 

Ta upp mat och matproduktionens klimatpåverkan i undervisningen. Hur stor blir 
klimatpåverkan när man odlar eller föder upp djur? Hur stor är den onödiga klimatpåverkan 
när vi slänger mat i onödan? Vad kostar maten i pengar och hur mycket kostar maten vi 
slänger? Vad hade vi istället kunnat göra för de pengarna?  



Hjälp till att skapa en lugn stämning i skolrestaurangen. När vi äter i en stressig miljö slänger 
vi mer mat jämfört med om vi äter i en lugn miljö. 

Du som är vårdnadshavare 

Som vårdnadshavare, hör av dig till skolan om ditt barn inte kommer till skolan. Allt för att vi 
ska kunna göra en så god planering som möjligt och slippa kasta mat i onödan. 

Det här försöker vi påminna eleverna om 

Tänk på att ta lagom mycket mat! Om du fortfarande är hungrig när du ätit upp din första 
portion får du gärna hämta mer. Vi har upptäckt att många tar alldeles för mycket mat när 
deras favoritmaträtt serveras, eller när de är jättehungriga. Då slängs tyvärr mycket av maten 
– helt i onödan! 

Ät i skolrestaurangen den tid du har lunchrast. Om du går dit en annan tid är det svårare för 
köket att planera matlagningen och serveringen. Dessutom kan det bli en stressigare miljö om 
det är för mycket folk. 

Hjälp till att skapa en lugn stämning i skolrestaurangen. Håll en låg ljudnivå. Vänta på 
varandra när ni äter så att alla känner att de hinner äta klart. Stress och en orolig miljö i 
skolrestaurangen gör att mer mat slängs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5. 

Beräkningar för matsvinn och dess miljöpåverkan i Falu kommun - 

räkneexempel 
 

Antal serverade portioner per år 

 
Matdagar/år i skolan: 178 dagar 
 
Utfall 2016-06-30 - antal matgäster/dag: 6468 matgäster/dag 

 

Matsvinnsmätning april 2016 

 

Undersökningen i april 2016 på 9 utvalda skolor visade att i snitt slängs 58 g/portion och dag (34 g 

kökssvinn och 24 g tallrikssvinn). 

Om vi använder den snittsiffran till alla Faluns skolor: 

0,058*6468=375,1 375 kg slängs per dag i Faluns skolor. 

375,144*178= 66775,6 67 000 kg (67 ton) mat slängs varje år i Faluns skolor, enligt mätning i 

april 2016. 

Tallrikssvinn: 24 g * 6468 matgäster = 155,2 kg tallrikssvinn per dag i Faluns skolor. 

155,2 kg *178 produktionsdagar= 27 631 kg tallrikssvinn per år. 

Varje matgäst slänger 0,024*178= 4,3 kg per år. 

 

Kostnader för matsvinnet: 

 

Baserat på vad skolorna betalar: 9,11 kr per portion (råvarukostnad). 

En portion väger ca 450-500 gram. (inklusive bröd, pålägg, mjölk mm.) 

Därför räknar vi att 1 kg slängd mat kostar 2*9,11=18,22 kr. 

18,22*67 ton = 1 250 890 kr per år. 

Observera: Olika räknemetoder har olika felkällor. En räknemetod som utgår endast ifrån det 

insamlade matavfallet leder till underskattning, då det förekommer bland annat flytande matavfall, 

som vanligen inte mäts. En okänd kostnad kan då förväntas uppstå från en underskattning av 

svinnkostnaden baserat på att det är endast nettovikten av matsvinnet som kan omhändertas som 

biologisk matavfall. Det är känt från tidigare undersökningar att i samband med matsvinns-mätningar 

förekommer det sådana svinnkategorier som inte kan mätas eller uppskattas pålitligt av praktiska 

skäl. Vi kallade därför den delen av svinnet som kan samlas in i form av biologisk matavfall i storkök 

nettovikt av matsvinnet i denna beräkning. 



Till bruttovikt av matsvinn hör, förutom den uppmätta viktmängden (nettovikt), även de följande 

kategorier:  

 renssvinn (skal, köttspad, lakvatten, mm.) 

 processvinn (stekning, kokning, bearbetning som ger lägre slutvikt på färdig produkt än 

bruttovikt av råvaror innan tillagning) 

 lagersvinn (från lagerrensning pga. datummärkning, felande utrustning och kvalitetskäl) 

 flytande avfall (mjölk, kaffe, soppa, såser som hamnar i avloppet mm) 

 underrapportering 

        

Dock överskattas svinnets värde baserat på bruttokostnad - med räknemetoden då kilopriset av 

matsvinn (det insamlade biologiska matavfallet) beräknas som en motsvarande procentandel av det 

totala utlägget för inköpta varor (20 % vanligen). Enligt observationer verkar en stor del av 

matsvinnet utgöras av tillbehör och andra råvaror i våra kök, som ger ett kilopris som är lägre än 

standardportionens kilopris, eller motsvarande andel av utlägget på råvaror. Denna observation bör 

tas med i utvärderingen. Vidare finns det ett lager kvar på varje köks lager och uppgifter saknas om 

inneliggande värde på dessa varor.  

 

Miljöpåverkan 

 

Vilken miljöpåverkan har 67 ton producerad mat? 

176 kg matsvinn/dag i nio skolor =323 kg CO²-ekvivalenter (ekv.) per dag (Källa för beräkning: 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, 2011) 

323/3016 ätande/dag = 0,11 kg CO²-ekv./person/dag 

För alla Faluns skolor, årligen: 0,11*6468*178= 123 300 kg CO²-ekv. 

 

1660 kg CO²-ekv. motsvarar 920 mil bilåkning (Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, 2011) 

1660/920 mil= 1,8 kg CO²-ekv.per mil. 

 

Våra CO²-ekvivalenter motsvarar 123 299,466/1,8= 68 500 mil bilåkning. 

Jordens omkrets: 40 075 km, dvs. 4008 mil 

68 500 mil bilåkning/4008=17,09 varv runt jorden. 

 

 

 

 



 

Bilaga 6. 

Åtgärdsförslag i Falu kommuns skolkök för minskat matsvinn  
 

 

Planering samt uppföljning av tidigare åtgång 
 

 Använd gärna elevfrånvaro-rapporteringssystemet Skola24 för att få reda på dagens 

frånvaro. 

 Anteckna åtgång med så stor detalj som möjligt (dvs. huvudkomponenter, tillbehör, 

specialkost, sallad, sås, rester). Salladsbordet kan du väga upp under en vecka och sedan 

beräkna ett dagligt snittvärde för producerad mängd. Glöm inte tillbehören så som keso, 

ketchup och lingonsylt. Gör detta gärna regelbundet för att få en detaljerad bild för din 

planering. 

 Tänk på att anteckna hur du räknade under veckan, så du kan ta tillvara på din information 

på det bästa sättet sedan. Det händer mycket och ibland kan man glömma vissa detaljer. 

 Gör gärna svinnmätningar regelbundet, gärna i samma detaljnivå som ovan, om och när du 

känner att det är genomförbart i din verksamhet. Prata med hela ditt arbetsteam om 

svinnarbetet och resultatet.  

 Kräv avbokning från skolpersonalen helst 3 veckor innan ät-dagen. Ju oftare avvikande 

beställningar meddelas i tid, desto mindre svinn p.g.a. elevfrånvaro. 

 Du som arbetar i mottagningskök: testa dig fram till att köpa in en genomsnittsmängd av 

helfabrikat från tillagningsköket baserat på tidigare åtgång. Köp en kompletterande buffert 

av frysta varor från leverantören. Se exempel under rubriken Kompletteringsvaror och 

utrustning för nödfall. Du får inte frysa in halvtinade produkter som tillagningsköket har 

skickat till ditt kök i icke tillagad form. Halvtinade varor, dvs. de som skickas till dig från 

tillagningsköket, måste alltid tillagas och får inte sparas i frysen av säkerhetsskäl.  

 

Kommunikation 
 

 Skapa en bra kommunikation mellan skolans rektor och pedagoger. Det gör det lättare att få 

information som du behöver för din planering, och ett delat ansvar för att skapa en trivsam 

miljö i skolrestaurangen. 

 Försök att vara med på matråd eller elevråd så ofta som möjligt för att skapa en god kontakt 

med elever och pedagoger, och för att lyfta gemensamma frågor. 

 Be eleverna att ta lagom stora portioner mat, och att ta om mat om de sedan vill ha mer. 

Skapa regeln tillsammans med skolans ledning att de elever som vill ta om mat får går före i 

kön. Eventuellt kan blixtlås-principen användas när elever går före i kön för att ta mer mat.  

 

 



Varuhantering – hantering av mottagna varor/råvaror och rester, under 

produktion och efteråt 
 

 Gällande att spara rester i tillagningskök: testa dig fram även om du redan har en bra koll på 

vad du kan göra. Vissa rester passar bra till mellanmål, som kalla köttbullar, kassler, gröt, 

kokta ägg, grönsaksklyftor/skivor, pannkaka, raggmunk, potatisbullar mm. Var inte rädd för 

att bjuda på rester även till mellanmålet. Du kommer då behöva berätta till elever varför det 

inte räcker för alla – vi minskar svinnet, sparar pengar och skonar miljön. 

 När du sparar rester från öppnade förpackningar av torrvaror mm., märk upp innehåll och 

datum när förpackningen öppnades. Testa eventuellt att köpa in frysetiketter som inte 

ramlar av i kylen/frysen.  

 Specialkost ska generellt inte sparas, p.g.a. kontaminationsrisk. Om du vid enskilda tillfällen 

sparar specialkost ska du servera den som rest SOM VANLIG KOST – inte som specialkost. 

 Har du blaster och kan spara kokt pasta enligt varmhållningsreglerna så går det bra att frysa 

in något bleck ibland, om du har plats i frysen. Kom ihåg att märka upp det med datum och 

innehåll. 

 Sallader/grönsaker som inte har stått framme och inte är kontaminerade kan sparas och 

serveras nästa dag. Spara dock inte sallader flera dagar i rad. Den sparade salladen/grönsaker 

ska serveras i egen skål och får inte blandas med nya grönsaker. Servera gärna restsalladen 

först och lägg ut ny sallad i en ny skål efterhand.  

 

Kompletteringsvaror och utrustning för nödfall 
 

Det kan vara nödvändigt att använda sig av stödlösningar med hjälp av extra inköpta råvaror och 

enklare utrustning. Detta behöver utvärderas genom en förfrågan till ansvarig enhetschef i de flesta 

fall. En utvärdering av kostnader kommer behövas med hänsyn till kökets behov och förutsättningar. 

Varor som bör finnas som buffert på lager, s.k. ”livlina”: 

 Frysvaror: köttbullar, hamburgare, chicken nuggets, panerad sejfilé, potatisbullar, 

klyftpotatis, pannkakor, raggmunkar.  

 Varor för torrförråd: kulpotatis, potatismospulver/rotmospulver, couscous, fiskbullar i 

buljong, tonfisk i vatten.  

Utrustning som bör finnas för att snabbt komplettera med mer mat: 

 Vattenkokare (1-2 st.) för att snabbt kunna t ex koka pasta eller laga potatismos av 

potatismospulver 

 Äppelklyftare 

 Potatisskalar-maskin 

Förslag på enkla rätter som snabbt lagas till om ordinarie mat tagit slut:  

 pastasallad med tonfisk, lite crème fraiche och/eller majonnäs, ärtor, bostongurka 

 couscous, smaksätt med veg. buljong, persilja, (mjölkfritt) margarin, kryddor vid behov 

 potatissallad blandad på kulpotatis, 1-2-3 lag, gräslök, ev. olja 

Fler idéer välkomnas! 



Tillagning 
 

 Stek lägg-mat (som t.ex. panerad fisk) i omgångar, om du har möjlighet.  

 Det finns olika sätt att ta tillvara på rester, testa dig fram. Ibland kan man laga soppa på 

rester från grytor, fiskgratäng och stekt kött/fisk eller salladsrester som inte serverats. Av 

sparad kokt pasta kan man göra pastasallad och gratänger; av potatis, klyftpotatis eller 

potatissallad mm. Kom håg att alltid följa livsmedelslagstiftningen när du sparar och 

återanvänder mat. 

 

Servering 
 

 Använd mindre skålar/behållare och kantiner mot slutet av serveringen. 

 Byt ut tallrikar mot mindre vid behov; undvik att ha salladstallrikar (kan finnas undantag) 

 Lägg fram mindre serveringsbestick till sylt, sås, mm.  

 Slå ihop flera matlinjer till en när det är ca 50 ätande kvar.  

 Spara rester som inte stått framme i serveringslinjen, kyl ner så snart du vet att det blir över.  

 Kalla köttbullar; kassler; kokt ägg som blir över och som inte stått framme i serveringslinjen 

kan serveras till mellanmål som smörgåspålägg. 

 Fyll på i serveringslinorna bara vid behov mot slutet av serveringen (i tillagningskök). Samma 

regel gäller på salladsbordet för alla kök.  

 Byt till mindre kantiner/skålar mot slutet av serveringen, om det ser ut som att det är för lite 

mat framme i de vanliga kantinerna, fastän mängden räcker till för antalet återstående 

matgäster. 

 Berätta för de sista eleverna att det finns mer mat i köket/värmeskåpet, men eftersom vi inte 

vill slänga mat - vilket vi måste om det ställs fram, - ställs bara lite i taget fram i slutet av 

serveringen. 

 Ställ fram en visningstallrik, periodvist, eller regelbundet, i mån av plats. 

 Ta fram rester bara när du vet att det kan gå åt. 

 Anteckna vilka mängder av sparade rester som du aldrig serverar och måste slänga. 

 När hamburgare serveras med bröd och potatismos, moset kan stå sist, då går det åt bara en 

mindre mängd i så fall så du får tillaga mindre; dock slängs det minst mängd på detta sätt då 

elever tar allt annat först. 

 Dela/halvera stora produkter i mån av tid. 

 Hjälp de minsta barnen att ta mat (portionera för de om det finns möjlighet), eller be 

pedagoger att hjälpa till med det. 

 Observera återkommande trender och justera planering efter dessa (t.ex. störst åtgång 

måndagar, minst fredagar, mm.). 

 Håll matsalen och linorna så rena och fräscha som möjligt.  

 

 


