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I detta nummer av Livsbladet informerar miljökontoret hur man förebygger matsvinn i restauranger, 
storkök och skolkök. 

Det uppkommer drygt en miljon ton mat-
avfall per år i Sverige vilket motsvarar cirka 
117 kg/person och år. Svinnet från svenska 
butiker ligger runt 67 000 ton per år och 
restauranger och storkök bidrar med 185 000 
ton per år. Naturvårdsverket samarbetar 
med Livsmedelsverket och Jordbruksverket i 
ett treårigt regeringsuppdrag för att minska 
matsvinnet. 

Åtgärder för att reducera matsvinnet i 
livsmedelsbutiker 
För butiker beror svinnet ofta på passerat bäst-
före-datum. Det kan vara felbedömningar vid 
beställning, kunders oregelbundna köpmöns-
ter, konkurrenters eller egna kampanjer, eller 
ofördelaktig produktplacering i butikshyllan. 
Det kan också bero på att butiken prioriterar ett 
brett sortiment för att kunna rikta sig till den 
kundkrets som förväntar sig detta.

Retursystemen för mejeriprodukter och 
bröd minskar affärernas incitament att försöka 
sälja slut på dessa livsmedel, eftersom de kan 
återlämna varorna nästan utan kostnad. Här 
kommer fyra åtgärder från studier från Statens 
Lantbruksuniversitet och Handelshögskolan 
i Stockholm som kan minska butikernas 
matsvinn:

1. Skänka mat till välgörenhet. 
 Efter att butiken sorterat ut den mat som 

bedömts som osäljbar gör personalen en 
bedömning av vad som fortfarande är säkert 
att äta. Distributionsföretag kan hämta och 
leverera maten till lokala välgörenhetsorgani-
sationer. 

2. Sälja kött till restauranger. 
 Butiken kan samarbeta med restauranger 

eller cateringföretag som kan ta hand om kött 
och annan mat före bäst-före-datum.

3. Ha översikt över vad du har i varulagret. 
Lagra alla matvaror efter datum. Varor med 
lång hållbarhet läggs längs bak. Sörj för god 
cirkulation på alla matvaror

4. Sänk priset när bäst-före-datum eller sista 
förbrukningsdag närmar sig.

Källor:  
Naturvårdsverket: Matavfallsmängder i Sverige.
Naturvårdsverket rapport 6594: Svinnreducerande  
åtgärder i butik.
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• Planera inköp samtidigt som du planerar
menyn. Skapa goda beställningsrutiner.

• Jobba för en god cirkulation på alla matvaror.
Laga	maten	i	flera	omgångar	för	att	undvika
att det blir mycket rester.

• Använd en vikttabell när du ska portionera
maten och undvik överportionering. Erbjud
stora och små portioner med eller utan pris-
ändring.

• Undvik att skära upp för mycket bröd. Fråga
kunden om den vill ha bröd till maten innan
du ställer fram det.

• Använd rätt storlek på serveringsutrustningen
när du ställer fram mat och tillbehör.
Använd	teskedar,	små	gafflar	och	små	slevar
till tillbehören. Använd inte för stora skedar
till huvudrätten. Använd mindre tallrikar, as-
sietter och skålar.

• Gör en mall för en normal portion och använd
den både internt för att visa hur mycket mat
som ska läggas på tallriken och inför kunden
för att de ska kunna ta ställning till om de vill
ha en liten, normal eller stor portion.

• Om	du	erbjuder	gästen	en	salladsbuffé	ställ
inte fram separata tallrikar till den. Låt gäs-
terna använda samma tallrik till sallad som
övrig mat. Lägg upp sallad och mat i mindre
skålar/kantiner i slutet av serveringstiden.

• Spara mat som blir över och servera en annan
dag. Endast mat som inte har varit framme i
serveringen	eller	buffén.

Detta innebär att verksamheten ska ha 
en	bra	och	säker	nedkylning.	Det	ska	finnas
utrustning för nedkylning och plats i kylar för
förvaring av den nedkylda maten.

Förebygga matsvinn i restauranger, storkök och skolkök


