
EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK,  

industriell ekonomi och produktion, högskoleingenjör 15 hp 

Matsvinn inom hotell

- beskrivning av nuläget och
identifiering av nyckeltal

AZRA PEKSIN

SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT 

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD MASKINTEKNIK



	
 

 

 
SKOLAN FÖR INDUSTRIELL INSTITUTIONEN FÖR 



	
 
 
 

Matsvinn inom hotell 
 

av 
 

Azra Peksin 
  

 

	

Examensarbete TMT 2016:47 

KTH Industriell teknik och management 

Tillämpad maskinteknik 

 

 

 

 {Infoga bild}	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
 

 Examensarbete TMT 2016:47  

 

Matsvinn inom hotell 

   
  Azra Peksin 

  
Godkänt  

 2016-08-16 

Examinator KTH 

Claes Hansson  
Handledare KTH 

Claes Hansson 

 Uppdragsgivare 

Sveriges Lantbruksuniversitet  
Företagskontakt/handledare 

Mattias Eriksson  

 

Sammanfattning	

Ungefär	en	tredjedel	av	all	mat	som	produceras	globalt	idag	slängs.	När	maten	
slängs	slösas	även	de	resurser	som	krävts	vid	producering	av	råvarorna	vilket	
genererar	miljöpåverkan	och	samhällsekonomiska	förluster.	För	att	skapa	
svinnförebyggande	lösningar	krävs	kunskap	om	matproduktion	och	uppkomsten	
av	matsvinn	på	hotell	idag.	Syftet	med	detta	examensarbete	har	varit	att	beskriva	
nuläget	kring	hantering	av	matsvinn	utifrån	sju	fältstudier	och	intervjuer	som	
har	gjorts.	Man	har	även	tagit	fram	nyckeltal	som	visar	var,	när	och	vad	som	
slängs.	Dessa	nyckeltal	är	baserade	på	en	mätperiod	som	skett	på	Sigtunahöjden	
Hotell	och	Konferens	samt	Bergendal	Hotell	och	Konferens.	Mätningarna	av	
matsvinnet	har	skett	kategoriserat	utifrån	typ	av	mat,	var	det	kom	ifrån	
(beredning,	buffé	eller	tallrikssvinn)	och	från	vilken	måltid	(frukost,	lunch	eller	
middag).	Ett	samarbete	har	ingåtts	med	Grace	Organic	som	tillhandhållit	
projektet	med	mätutrustning.	Ur	mätperioden	framkom	nyckeltalen	i	form	av	att	
protein	i	beredningen	slängdes	mest	på	Bergendal	medan	Sigtunahöjden	slängde	
mest	frukt	och	grönt	ifrån	buffén.	Ett	problem	nyckeltalen	visade	var	att	för	
mycket	mat	tillagas	vilket	man	kunde	dra	slutsatsen	att	problemet	ligger	i	
uppskattningen	av	hur	mycket	mat	som	tillagas	i	förhållande	till	gäster.	Detta	är	
något	nulägesanalyserna	bekräftar	problematiskt	då	det	framgick	att	man	i	
dagsläget	förlitar	sig	på	mycket	erfarenhet	när	det	gäller	prognoseringen.	Man	
fick	även	fram	att	hotellen	inte	har	en	uppfattning	om	vad	det	är	som	slängs	mest	
och	hur	mycket	det	handlar	om.		
	
Nyckelord	
Matsvinn,	Hotell,	Miljö,	Produktionsteknik,	Industriell	ekonomi	
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Abstract	
About	a	third	of	all	food	produced	globally	today	gets	discarded.	When	food	
waste	emerges	even	the	resources	required	in	the	production	of	the	food	gets	
thrown	away,	it	generates	environmental	and	socio‐economic	losses.	To	create	
prevention	solutions	for	food	waste,	knowledge	is	required	of	food	production	
and	the	origin	of	food	waste	in	hotels	today.		
The	purpose	of	this	study	was	to	describe	the	current	situation	regarding	the	
handling	of	food	waste	by	seven	field	studies	and	interviews	that	have	been	
made.	The	project	has	also	developed	key	performance	indicators	that	show	
where,	when	and	what	is	discarded.	These	key	performance	indicators	are	based	
on	a	measurement	period	that	occurred	at	Sigtunahöjden	Hotel	and	Conference	
&	Bergendal	Hotel	and	Conference.	The	food	waste	has	been	categorized	based	
on	the	type	of	food,	where	it	came	from	(preparation,	buffet	or	plate	wastage)	
and	from	which	a	meal	(breakfast,	lunch	or	dinner).		
A	partnership	has	been	concluded	with	Grace	Organic	where	they	contributed	to	
the	project	with	measuring	equipment.	From	the	measurement	period	the	key	
performance	indicators	revealed	that	protein	in	the	preparation	is	thrown	out	
the	most	at	Bergendal,	while	Sigtunahöjden	threw	out	mostly	fruits	and	
vegetables	from	the	buffet.	One	problem	the	indicators	showed	was	that	too	
much	food	is	cooked/prepared,	which	shows	that	the	problem	lies	in	the	
estimation	of	how	much	food	is	prepared	in	relation	to	the	guests.	This	is	
something	the	current	situation	analysis	confirms	problematic	since	it	showed	
that	the	current	situation	at	hotels	in	regard	to	predictions	relies	on	a	lot	of	
experience.	It	had	also	emerged	that	hotels	do	not	have	an	idea	of	what	is	thrown	
away	the	most	and	how	much	it	is.		
Key‐words	
Food	waste,	Hotel,	Environment,	Production,	Industrial	economy	
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Definitioner för rapporten 

 

Formulering Beskrivning 

Matavfall Omfattar såväl ätbar mat (matsvinn) som icke ätbar, 
exempelvis skal, rens, ben och kärnor. 

Matsvinn Den ätliga delen av matavfallet   

Tallrikssvinn            Rester från gästernas tallrikar 

Beredningssvinn     Svinn som uppstår i köket. Till exempel när för mycket mat 
har lagats från köket, man inte använder alla delar av en 
produkt eller när råvaror blivit gamla innan de hunnit 
användas.    

Buffésvinn                Mat som blir över på buffén när den ska dukas av 

 

Kategorisering av råvaror 
 

Frukost 

Bröd                          Bröd, pannkakor, gröt 

Ägg                            Äggröra, omelett, kokta ägg 

Mejeri                       Yoghurt, fil, ost, smör  

Kött                           Korv, pålägg, lax, kött 

Frukt och grönt      Frukt, grönsaker, bönor, baljväxter 

Övrigt                       Sås, sylt, ketchup, müsli, smörgåsar, oigenkännligt svinn 

 

Lunch/middag   

Bröd                          Bröd  

Kolhydrater            Potatis, pasta, ris, bulgur, quinoa  

Protein                     Kött, fisk, fågel, skaldjur 

Frukt och grönt      Frukt, grönsaker, bönor, baljväxter 

Övrigt                       Sås, soppa, mejeri, oigenkännligt svinn 
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1.0 Inledning  
En rapport från Livsmedelsverket visar att det i Sverige slängdes omkring cirka 

136 000 ton mat inom restauranger och storkök år 2014, varav 75 000 ton av 

detta var matsvinn. (Livsmedelsverket, 2015:12) 

 

När matsvinn uppstår slösas även de resurser som krävs vid producering av 

råvarorna. För alla led i livsmedelskedjan sker miljöpåverkan och 

samhällsekonomiska förluster. (Mot minskat matsvinn i Sollentuna kommun, 

2012:17) Resurser som kapital, arbetskraft, energi, mark och vatten slösas. Desto 

fler led ett livsmedel har gått igenom desto större påverkan. (Livsmedelsverket, 

2015:4) 

Detta leder till onödiga utsläpp av växthusgaser som bidrar till 

klimatförändringar. I och med dagens utnyttjande av vår jord och dess resurser, 

där det globalt sett slängs cirka en tredjedel av allt som produceras, leder det till 

konsekvenser som påverkar hela jordens befolkning. Produktionsarealer bör 

därför inte användas till att producera matsvinn. (Livsmedelsverket, 2015:11) 

Dagens metoder kring produktion och hantering av mat är ur dessa perspektiv 

inte hållbara och därför krävs det lösningar på detta. Det råder bristande 

kunskaper och förståelse om hur och varför matsvinn uppkommer inom 

hotellbranschen samt hur detta kan förebyggas. Genom att kartlägga matsvinn 

och data skulle det bli lättare att skapa svinnförebyggande lösningar.  

1.2 Uppgift 
Rapporten ingår i en förstudie i Sverige som ska användas som en del av EU-

projektet UrBan-Waste. Projektet handlar om att motverka avfall på turistorter i 

Europa och för detta behövs det utvecklas samt implementeras en arbetsmetod 

för turisthotell och stora restauranger så att de kan minska sitt matsvinn.  

 

1.3 Mål och syfte 
Målen är att beskriva nuläget kring hantering av matsvinn inom hotellbranschen 

i Sverige, genomföra en kortare mätning av matsvinn och att identifiera nyckeltal 

för att minska svinn i matproduktionen. 

1.4 Avgränsningar 
● Arbetet kommer endast behandla valda områden inom hotellkökens 

interna processer; det vill säga matsvinnet som sker i beredningen, buffén 

och utifrån gästernas tallrikar.  

● Rapporten avgränsar sig ifrån flytande matsvinn, desserter samt hotellens 

för- och eftermiddagsfika.   

● Rapporten är utformad som ett underlag för vidare studier.  
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1.5 Metod och material 
Nuläget har undersökas med primärdata i form av fältstudier på hotell och 

intervjuer med kökspersonal.  En kvalitativ studie som innebär observationer 

kring hur, vad och varför matsvinnet uppstår har skett på sju hotell. 

Sigtunahöjden Hotell och Konferens samt Bergendal Hotell och Konferens har 

valts ut för en kvantitativ undersökning. Denna har svarat på hur mycket 

matsvinn som uppstår och hur stora andelar av de olika råvarorna som slängs. 

Under en månads tid har kökspersonalen på hotellen vägt matsvinnet i utvalda 

kategorier såsom kolhydrater, protein, frukt och grönt med mera. Verktygen som 

använts för att utföra mätningarna består av vågar och pekskärmar med 

inbyggda datorer där det som slängs matats in. Datorns programvara har skickat 

dagsrapporter om vilken typ av avfall som kastas av vilken anledning. Mätdata 

har legat till grund för var nyckeltalen för ett minskat matsvinn finns.  

1.6 Förväntade resultat 
Det förväntade resultatet är att bidra till en framtida arbetsmetod som ska 

minska matsvinn i kök på hotell. 
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2.0 Referensram 
I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensram som är utgångspunkten 
för projektet.  

2.1 Matavfall och matsvinn 
I Sverige definieras matavfall som all mat som slängs, man skiljer dock på 
undvikligt matavfall(matsvinn) och oundvikligt matavfall. Matsvinn innebär mat 
som hade kunnat ätas ifall den hanterats annorlunda medan oundvikligt 
matavfall är ben, skal och dylikt som man inte hade kunnat äta även om man inte 
kasserat det. Matavfall är således summan av matsvinn och oundvikligt 
matavfall. Se bild 1. (Naturvårdsverket, 2015:17) 

 

Bild 1. Matavfallet (Naturvårdsverket 2013) 

Begreppen matavfall och matsvinn är inte entydiga i olika studier och litteratur. 
(Livsmedelsverket, 2015:) Under projektets gång har det även noterats att 
begreppen i samtal med kökschefer betytt olika för olika personer(Bilaga 1-7) 
Internationellt kan begreppen även påverkas av kulturella skillnader, om något 
matavfall är möjligt att undvika liksom om det är ätbart eller inte, kan skilja sig åt 
i olika länder. Exempel på svårkategoriserad mat är grisblod och kycklingfötter. 
(Naturvårdsverket, 2015:17) 

Viss förvirring kring begreppen kan uppstå i fall där till exempel hälsoregler 
förhindrar köken från att servera maten flera gånger. Detta definierar rapporten 
som matsvinn då man kunnat planera för att förebygga svinnet till skillnad från 
matavfall som är oundvikligt. Ett annat fall är mat som tappas på golvet, eftersom 
det är mat som hade kunnat ätas ifall den hanterats annorlunda innebär det 
matsvinn per definition.  

 

2.2 EU:s avfallshierarki 
Matsvinn är ett globaliserat problem. Inom EU finns en strävan efter att minska 

miljöpåverkan vilket är varför ”avfallshierarkin” har skapats som en vägledning.  



  4   

 

Enligt hierarkin ska avfall, i detta fall matavfall, förebyggas som första prioritet. 

På så sätt minskar man miljöpåverkan genom åtgärder som görs innan 

matavfallet uppstår, dessutom undviker man slösa naturresurser och onödiga 

kostnader. Ifall matavfallet inte kan förebyggas ska det återanvändas, som till 

exempel buffémat som kan användas även dagen därpå. I annat fall återvinns det 

och blir biogas. Det ger betydligt större miljövinster att förebygga matavfallet än 

återvinning ger i form av energi eller biogas. Avfallet ska i sista hand deponeras. 

Desto högre upp i trappan desto mer resurssnål är lösningen. (Avfall Sverige, 

2011:3-4) 

 

 
 

Bild 2. Avfallshierarkin (Avfall Sverige 2011)  

 

2.3 Vad är ett nyckeltal? 
Ett nyckeltal är en benämning på ett tal som indikerar ett mått eller värde och 
används för att värdera ett företag och dess verksamhet. Det är ett tal som ger 
väsentlig sammanfattande information. (Utvecklingen av nyckeltal, 1977) Viktigt 
är att veta att nyckeltal kan göras unika för specifika företag och att de ska spegla 
det organisationen anser viktigt. (Nyckeltal och metoder för resurseffektiv 
produktion, 2014:6) Valet av jämförelsebas är särskilt viktigt då det anger en 
hypotes om vad som anses ha ett samband. (Webb-ILS- ett verktyg för tydligare 
verksamhetsstyrning, 2008:20) 
 

Nyckeltal = 
𝐼𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

𝐽ä𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑏𝑎𝑠
 

 
Ändamålet med nyckeltalen kan vara olika. Företaget kan använda sig av 
nyckeltal i syfte om att lära sig om verksamheten samt få perspektiv.  
Man kan även använda sig av nyckeltal för att kontrollera verksamheten så den 
håller sig inom uppsatta ramar och mål. (Nyckeltal i ett tillverkande företag med 
fokus på materialflödet, 2006:2) 

3.0 Genomförande 
Nedan presenteras de metoder som använts i arbetet.  
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3.1 Förstudie 
För att skapa en grund för en bra arbetsmetod har ett förarbete skett i form av 

webbaserade studier där man läst om ämnet. Parallellt med mätningarna har sju 

fältstudier med tillhörande intervjuer med kökspersonal på olika hotell utförts. 

Detta för att få en uppfattning av hur man arbetar kring matsvinn idag, förståelse 

för problematiken samt inspiration.  

 

3.2 Mätningar 
För att få fram nyckeltal på matsvinnet har en mätperiod skett där man sorterat 

matsvinnet som uppstått på Bergendal och Sigtuna för att kunna kartlägga data. 

Detta har utförts under en månads tid med hjälp av mätsystem i form av vågar, 

även en kontrollvecka med mätningar har gjorts manuellt. Detta för att 

kontrollera att tekniken varit pålitlig.   

3.2.1 Mätutrustning 
Ett samarbete har ingåtts med Grace Organic. De har bidragit med två vågar av 

modellen Food Waste Tracker som installerats på respektive hotell där 

mätningarna utförts, det vill säga på Sigtunahöjden och Bergendal. Utrustningen 

består av en våg med en pekskärm. På vågen ställs ett avfallskärl som är tänkt till 

matsvinnet. Användaren slänger matsvinnet i avfallskärlet och väljer information 

om vad som slängs på pekskärmen. De inknappade mätningarna registreras och 

skickas som dagliga rapporter vilka bevakas under projektets gång. Vågen ger 

inte utslag för mätningar som är under 50g, därför har man valt att bortse från 

dessa när de uppstått. 

 

 
Bild 3. Mätutrustning 

3.3 Val av kategorier 
Syftet med mätningarna är att svara på följande frågor; när uppstår matsvinnet, 

vad är det för typ av matsvinn och var uppstår det? Då examensarbetets storlek  
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är begränsat har det valts att lägga fokus på ett fåtal indelningsgrupper som 

svarsalternativ. Rapporten avgränsar sig till att endast beakta matsvinn som 

uppstår i köket (beredningssvinn), ute hos gästerna i form av rester 

(tallrikssvinn) eller överbliven mat från buffén (buffésvinn). Tidpunkterna som 

mätningarna utförs vid är frukost, lunch och middag som svarar på när 

matsvinnet uppstått. Utifrån menyerna från Bergendal och Sigtunahöjden har 

man fått fram vad som tillagas och utefter råvarorna skapat kategorier. Man har 

valt att mäta frukosten i grupperna: mejeri, bröd, kött, ägg, frukt och grönt samt 

övrigt. Lunch och middag mäts i grupperna: kolhydrater, protein, bröd, övrigt, 

frukt och grönt samt övrigt.  

 

 
 

 
Bild 4. Valmöjligheter  

3.4 Kategorisering av råvaror 
I rapporten och projektet kategoriseras råvaror enligt följande exempel: 

 

Frukost: 

Bröd: bröd, gröt, pannkakor 

Ägg: äggröra, kokta ägg, omelett 

Mejeri: yoghurt, fil, ost, smör 

Kött: korv, pålägg, lax, kött 

Frukt och grönt: frukt, grönsaker, bönor, baljväxter 

Övrigt: sylt, sås, ketchup, müsli, smörgåsar, oigenkännligt svinn 

 

Lunch/middag: 

Bröd: bröd 

Kolhydrater: potatis, pasta, ris, bulgur, quinoa,  

Protein: kött, fisk, fågel, skaldjur 

När 

•Frukost 

Vad 

•Bröd 
•Ägg 
•Mejeri 
•Kött 
•Frukt & Grönt 
•Övrigt  

Var 

•Buffe 
•Beredning 
•Tallrikssvinn 

 

När 

•Lunch/Middag 

Vad 

•Kolhyderater 
•Protein 
•Frukt & Grönt 
•Bröd 
•Övrigt  

Var 

•Buffe 
•Beredning 
•Tallrikssvinn 
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Frukt och grönt: frukt, grönsaker, bönor, baljväxter 

Övrigt: sås, mejeri, soppa, oigenkännligt svinn 

 

3.5 Tillvägagångssätt vid mätning 
 

3.5.1 Tallrikssvinn 
Det finns ett set på sex lådor för frukost och ett på fem lådor för lunch och 

middag. Inför varje servering läggs motsvarande lådor fram av kökspersonalen. 

Tallrikssvinnet som kommer in via serveringspersonalen sorteras i dessa lådor 

utifrån de angivna kategorierna. Lådorna töms och vägs efter varje avslutad 

servering. Därefter läggs lådorna för att diskas och nya lådor inför den 

kommande serveringen läggs fram. Respektive kategori är markerade med 

vattenfast penna på varje låda.  

 

 

 
Bild 5. Kategorisering av tallrikssvinn 

 

3.5.2 Buffésvinn 
Buffésvinnet vägs direkt i kärlet som finns på vågen då det redan är sorterat på 

uppdukningsfaten. När buffen dukas av ställs alla fat på en vagn som rullas in till 

disken/vågen. All mat som vägs slängs och tillhörande kategori matas in på 

vågen. Tanken är att kökspersonalen ska väga tallrikssvinn och buffésvinn efter 

varje måltid.  

 

3.5.3 Beredningssvinn 
Beredningssvinnet vägs efter behov då det blir fullt i behållarna. De använder sig 

av sina vanliga rutiner där de preparerar råvaror vid sina stationer och använder 

sig av behållare till svinnet. Orsaken till att tidpunkten inte är av samma vikt för 

uppkomsten av beredningssvinn, är att det inte alltid finns ett samband mellan 

vad som förbereds i köket och måltiden som komma skall. Då det prepareras mat 

inför olika sittningar och kan förberedas flera dagar i förväg bortser rapporten 

ifrån när beredningssvinnet uppstod.  
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3.5.4 Matavfall 

Det finns även en stor låda för matavfall där endast mat som är oätlig som ben, 

skal och dylikt slängs. Denna behöver ej vägas efter varje servering utan efter 

behov. Det är inget som behandlas i rapporten utan ett önskemål från hotellen.  

 

3.6 Utbildning 
Utifrån menyerna har det gjorts en lista där kategorisering av oklara råvaror och 

rätter har noterats, indelade i frukost, lunch och middag. Till exempel att 

havregrynsgröt kategoriseras som bröd och bönor som frukt och grönt. Det finns 

även definitioner med exempel på vad som menas med de olika kategorierna, 

detta för att undvika missförstånd. Vid mätstationen för tallrikssvinn finns en 

checklista där antal lådor för varje servering står. Där står även kortfattade 

instruktioner om hur proceduren med lådor och mätningar går till. Vid 

mätstationen finns en skylt där det står tallrikssvinn för att undvika 

missförstånd vid vägningen när man ska notera var svinnet kom ifrån.   

 

På skärmens kant av mätsystemet finns en skylt som uppmanar kökspersonalen 

att komma ihåg att återställa vågen innan vägning. Detta för att vikten som redan 

finns på vågen inte ska räknas med i vägningen. Det finns även kortfattade 

instruktioner kring hur en mätning går till, steg för steg. (Bilaga 11) Även vid 

vågen finns en lapp med kategorisering av svåra råvaror.  

 

Utbildning av personal har skett i mindre grupper med kockar för sig och 

serveringspersonal för sig, i samband med installation av vågen. Syftet med 

projektet gicks igenom i teori för ökad motivation hos kökspersonalen sedan 

utfördes en praktisk genomgång av mätstationer och vågen. Dock har utbildning 

varit en kontinuerlig process då frågor och konversationer uppkommit löpande 

under projektet. Mycket fokus har lagts på att finnas på plats för vägledning och 

för att säkerställa att mätningarna går rätt till. Alla instruktioner finns på 

engelska och svenska då all kökspersonal inte är svensktalande.  

 

3.7 Beräkningsmodell 
Resultatet av mätningarna leder till var matsvinnet uppstår, vilken typ av svinn 

det är och när det uppkommer. Detta presenteras i form av nyckeltal. 

Nyckeltalen är indelade i gram matsvinn per gäst och inköpspris per gäst. Det vill 

säga nyckeltalen leder till vad det slängs mest av och vad som kostar hotellet 

mest. Tillvägagångssättet att få fram dessa är följande:  

 

3.7.1 Gram/gäst 
Utifrån kontrollveckans mätperiod har data samlats från vägningarna av 

matsvinnet från gästerna, beredningen och buffén samt för frukost, lunch och 

middag. Mätningarna har utförts i ovan nämnda kategorier.(Bilaga 8) Man har  
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tagit medelvärdet av kategorierna, måltiderna och ursprunget av matsvinn. För 

att få ett jämförbart nyckeltal har matsvinnet i gram delats med antal gäster.  

 

3.7.2 Inköpspris/gäst 
Utifrån hotellens menyer har huvudråvarorna ur rätterna tagits fram. 

Prisuppgifter på samtliga råvaror har tagits fram från hotellens beställningslistor 

för mätperioden samt kompletterande information från leverantörerna.(Bilaga 

9) Alla råvaror med tillhörande pris har kategoriserats. Till exempel i en rätt med 

sotad karré med betor, rädisor, vattenkrasse och pepparrot så summeras 

inköpspriset för karré in i kategorin kött medan resterande inköpspriser går till 

kategorin frukt och grönsaker. Detta har gjorts med samtliga rätter från menyn 

samt ingredienser från frukostbuffén. Därefter har ett medelvärde för 

inköpspriset tagits fram för varje kategori som mätts. Detta har multiplicerats 

med mätvärdena för att få kostnaden för hotellet att slänga den maten. För att få 

fram ett jämförelsebart nyckeltal har man delat det med antal gäster.  

 

Man har valt att ta hänsyn till frekvensen av återkommande ingredienser i 

menyn för lunch och middag genom att spegla det procentuellt i förhållande till 

medelvärde av vikten/priset per kategori. Detta för att det ger ett mer riktigt 

medelvärde. Valen av nyckeltal för rapporten har baserats utifrån hotellens 

förutsättningar i form av personal, tid och utrymme samt de tillgängliga data de 

har. Att mäta gram svinn som sker per gram tillagad produkt skulle också vara 

intressant, dock skulle det innebära att allt som tillagas även behöver vägas 

vilket rapporten och köken inte har möjlighet till.  

 

4.0 Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer först resultatet av de sju fältstudierna/intervjuerna 
presenteras. Därefter presenteras samanställd mätdata i form av nyckeltal från 
kontrollveckan.  

4.1 Nulägesanalys 
Under projektets gång har sju intervjuer gjorts (Bilaga 1-7). Situationen kring 

matsvinn på hotell är oklar. Det råder skilda meningar om var det uppstår, vad 

det är som slängs och hur mycket det handlar om. Det råder även delade 

meningar om hur man definierar begreppet matsvinn. Två av de sju besökta 

hotellen har försökt sig på att väga matsvinn men har då inte skilt på oundvikligt 

matavfall och matsvinn, vilket medför svårlästa resultat eftersom man inte vet 

hur mycket av vilket som slängs.  

4.1.1 Prognoser 
En gemensam utmaning för hotellen är att prognosera kökets beställningar i 

förhållande till gästernas beställningar. Att uppskatta hur många gästerna  
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kommer vara och hur mycket de kommer att äta är svårt. I dagsläget använder 

sig hotellen av erfarenhet som en måttstock. I bokningssystemet ser de vilken 

typ av gäster som kommer och hur många de är. Men alla hotellgäster bokar inte 

in sig på måltiderna, så även ifall ett hotell är fullt av gäster är det ingen garanti 

på att samtliga kommer äta. Kundsegmentet skiljer sig åt och mängden mat är en 

bedömningsfråga de gör vid beställningen. De har upplevt att till exempel 

bankanställda inte äter lika mycket mat som byggnadsarbetare. På vardagarna 

kan deras kundkrets till större del bestå av företagsgäster, därför ökar de 

mängderna nyttiga alternativ på frukosten medan på helgerna kan det vara mer 

familjer där pannkakor och Nutella går åt i större mängder. En annan svårighet 

ligger i att det på vissa av hotellen finns en à la carte meny under lunch eller 

middag där gästerna får välja utifrån flera alternativ. Det försvårar det 

ytterligare för hotellen att förutse hur mycket av vad som ska beställas. Trots att 

man har ett visst antal bokningar är det ingen garanti att det kommer stämma 

överens med antalet verkliga gäster. En del företag bokar till exempel middag 

där de beställer mat för alla, sen kommer inte en större del av gästerna. Den här 

typen av matsvinn förekommer ofta.  

 

Hotellen har tillgång till leveranser på daglig basis vilket underlättar 

förberedelsen av beställningarna. Innan en beställning görs inventeras ofta 

råvarorna, men inte alltid. Vissa av hotellen har tabeller och andra hjälpmedel 

för att underlätta med proportionerna av beställningarna men dessa används 

inte på grund av att de inte tar hänsyn till kundsegmntet.  

 

4.1.2 Buffé 
Ett problemområde för uppkomsten av matsvinn är buffén, både i form av att 

tallrikssvinnet uppfattas större då men också att mat som blir kvar på buffén 

måste hanteras. Hotellen använder sig av olika regler för matsäkerhet vid 

hanteringen av den överblivna buffématen. En del har ett specifikt antal timmar 

maten får stå ute innan den slängs, en del fattar besluten utifrån vad det är för 

typ av mat medan andra slänger allt som har stått framme. På ett av de besökta 

hotellen dukas buffén upp varje dag för att det ska se tilltalande och uppfyllt ut 

på buffen, oavsett hur många gäster de har och därmed uppstår matsvinn. Vissa 

av de besökta hotellen genererar även matsvinn för att de fyller på buffén 

kontinuerligt under sittningen. Detta på grund av att det läggs stor vikt vid att 

det visuellt ska vara lika tilltalande som smakrikt. Andra hotell fyller däremot på 

maten i takt med gästerna och anpassar storleken på uppdukningsfaten till 

minskningen av gäster mot slutet.  

 

4.1.3 Specialkost  
Vid specialkost är det önskvärt att det meddelas redan vid bokningstillfället för 

att undvika tillagning av oplanerade rätter. Dock kommer beställningar av  
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specialkost ofta in när gästerna är på plats och maten redan är preparerad, vilket 

innebär matsvinn. På ett av hotellen är de spontana beställningarna av 

specialkost många och anses vara ett av de största problemen köket har. För att 

förhindra problemet serveras under lunch- och middagsbuffén till stor del bara 

gluten och laktosfritt. Frukosten består av mycket plockmat som man själv ska 

kunna kombinera ihop, också för att minska svinnet. 

 

4.1.4 Fryst mat 
Matproduktionen består av mycket förberedelser som sker innan gästerna 

kommer. Vid ett av de besökta hotellen vid en beställning av lamm till exempel så 

är köttet redan brässerat och infryst sedan leveransen kom. De utgår från vissa 

prognoser, men vid köttbeställningar tar de in en mängd som kan räcka i två till 

tre veckor som kökspersonalen fryser in. Genom att använda feta styckdetaljer 

kött som brässeras länge under natten så det blir mört med kryddor och salt på 

så undviker man att köttet brister i kvalité. Allting som man långbakar och som 

blir mört kan man med fördel frysa in enligt hotellet. Ett annat hotell har 

produkter i frysen för en kvarts miljon. Huruvida man använder sig av att frysa 

mat, i vilken mängd och av vilken orsak varierar på hotellen. Flera av hotellen 

undviker det i största mån då det går mot deras kvalitetspolicy. Fördelen med att 

frysa in mat är hållbarheten och att man kan ta ut preparerad mat vid behov. Ett 

av hotellen använder sig av mycket halvfabrikat. Detta för att säkerhetsställa en 

jämn kvalité på produkterna, de anser att halvfabrikaten idag kan vara av samma 

kvalité som ifall de gjort maten själva. De undviker även matsvinn då köttet 

kommer färdigstyckat. Det framgår i en av intervjuerna att personalbrist kan 

vara en grundläggande orsak till att matsvinn uppstår. Har man ingen kompetent 

personal som kan sitt yrke ordentligt så blir det mycket matsvinn. 

 

4.1.5 Arbetssätt för minskat matsvinn 
 

Resultatet av hur hotellen från fältstudien och intervjuerna arbetar på för att 

minska matsvinnet:  

 Man återanvänder råvaror som uppstår i beredningen genom att ge dem 

ett nytt syfte, till exempel gör man buljong, crème och mousse av 

svinnbitar. Man tar även tillvara på så mycket som möjligt av råvarorna 

från första början.  

 Man inventerar samt har tillgång till att göra beställningar varje dag. 

 Mindre skedar, skålar med mera används vid buffén för att minska 

tallrikssvinnet. Man har även olika storlekar på fat vid buffén så det ska 

kunna se välfyllt ut samtidigt som man ska kunna minska mängden i 

proportion till gästerna.  
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 Ser de att det uppstår matsvinn från lunchen i form av kött från en rätt 

flera gånger så reglerar man den beräknade mängden kött per person 

inför fortsatta beställningar.  

 Det läggs vikt vid utbildning och kommunikation med personalen. 

 Man fryser in vid behov ifall det blir över mycket mat från en måltid.  

 Man har långvarig ordinarie personal, standardiserade rutiner och har 

kunskap om sina gäster från att ha varit etablerade i många år.  

 Lagret i form av frysen och kylarna är systematiskt strukturerade för att 

veta vad det är som finns, hur mycket som finns och när det 

hanterades/tillagades.  

 Man fryser in feta styckdetaljer kött som man först långbakar så det blir 

mört.  

 Man blir av med mycket svinn genom sina bufféer. Till exempel är bitar av 

fisk som serveras till huvudrätter i perfekta former, men resten av fisken 

styckas upp i mindre bitar, friteras och serveras på buffén. 

 Personalen som arbetar äter av mat som skulle blivit matsvinn.  

 Man luktar och smakar för att avgöra ifall produkten går att ta tillvara på 

när ”bäst före” datumet gått ut.  

 De har mycket puréer på menyn som håller längre än färska grönsaker.  

 Vid À la carte måste sällskap på över åtta personer förbeställa maten.  

 Man köper in hela djur vad det gäller kalv, lamm och nötkött. Dessa 

använder man sedan alla detaljer av. Korvar, leverpastej och grytor är 

exempel på hur de utnyttjar alla detaljer av djuren i syfte att undvika 

matsvinn.  

 Man ger personalen möjlighet att köpa med sig mat hem från buffen, där 

inkomsten sedan ges till välgörenhet.  

 Man tar bara drop-in gäster när de redan har konferensluncher bokade 

redan. Annars förekommer ingen lunchverksamhet på det hotellet.  

 Man använder matsvinn från lunchbuffén vid bokade affärsluncher till 

boende stamgäster på kvällen, eftersom det är olika gäster.  

 Man mäter temperaturen på varorna varje dag och man gör en koll att 

allting stämmer. Ifall det är en undermålig produkt så skickas den tillbaka 

med leverantören för att på så sätt undvika att matsvinnet sker på 

hotellet några dagar senare när produkten inte är användbar längre.  

 När man utför menyerna har man i åtanke att använda sig av en 

genomtänkt råvaruportfölj så samma vara kan användas på flera 

avdelningar.  

 Menyn står inte tryckt någonstans, därför kan man samma dag bestämma 

ändringar baserat på vilka råvaror som man behöver bli av med. 

 Man väger matavfall, Scandic har ett nyckeltal som är att matavfallet ska 

vara under 60g matavfall per gäst. 
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4.2 Mätdata 
En tabell med nyckeltalen för alla måltider har tagits fram(Bilaga 9). Nyckeltalen 
är baserade på mätvärdena(Bilaga 8) och prislistorna(Bilaga 10). De 
gulmarkerade siffrorna är av störst betydelse då de visar vad det slängs mest och 
vad som kostar hotellen mest inom parametrarna som har mätts.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 9. Sigtunahöjden. Till höger, beredningssvinn i kategorin kolhydrater. Till vänster, 

buffésvinn i kategorin frukt och grönt.   

 

4.2.1 Sigtunahöjden 
 
På Sigtunahöjden visar nyckeltalen att majoriteten av matsvinnet kommer ifrån 
buffén i kategorin frukt och grönt. Det representeras en hög siffra där vilket 
beror på den matiga salladsbuffén. En hel del av matsvinnet kommer även ifrån 
beredningen under middagen i kategorierna kolhydrater. 
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Figur 1. Mätdata som visar matsvinn i gram/gäst på Sigtunahöjden 

 
Det som kostar Sigtunahöjden mest på frukosten är övrigt. Detta kan innebära 
sylt, sås och smörgåsar till exempel. Annars är det klart frukt och grönt från 
buffén som kostar hotellet mest om man ser till dagen som helhet. Under dagen 
uppstår det mesta matsvinnet under middagen.  
 
 

 
 

Figur 2. Diagrammet visar Sigtunahöjdens kostnad med matsvinn i kr/gäst 
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4.2.2 Bergendal 
På Bergendal däremot uppstår det mesta av matsvinnet i beredningen, i 
kategorin protein. Nyckeltalen visar att mycket protein slängdes under lunchen 
och mycket kolhydrater samt frukt och grönt under middagen. En del slarv 
uppstår även i beredningen vid hantering av alla delar av råvarorna vilket bidrar 
till den siffran.  
 

 
 

Figur 3. Mätdata som visar matsvinn i gram/gäst på Bergendal 

 
 

 
 

Bild 7. Beredningssvinn på Bergendal. Till vänster, överbliven personalmat, Till höger, 

svinnbitar i kategorin protein.  
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På frukosten är det mejeri som kostar Bergendal mest. Under dagen totalt är det 
annars klart protein i både beredningen, buffén och från tallrikssvinnet som är 
kostsamt. Kostnaderna kommer mest från beredningen dock. Det mesta 
matsvinnet som slängs kommer ifrån middagen men det är under lunchen som 
det som slängs utgör den största kostnaden.  
 

 
 

Figur 4. Diagrammet visar Bergendals kostnad med matsvinn i kr/gäst  

 

4.2.3 Miljöpåverkan 
Enligt EU:s avfallshierarki ska matsvinn i första hand motverkas för minsta 
miljöpåverkan. Man kan konstatera att Sigtunahöjdens högsta värde i vikt i form 
av kategori är frukt och grönt där medelvärdet under en dag är 72,35g matsvinn 
per person medan Bergendal har ett medelvärde på 31,7g matsvinn per person i 
kategorin protein. (Bilaga 8) Dock har kategorin protein ett betydligt högre 
koldioxidutsläpp än frukt och grönt vilket resulterar i att det är en större 
miljöbov. (Röös, 2012:22)  
 

4.4.4 Felkällor och avvikelser 

Till en början var projektets ambition att ta reda på var svinnet uppstår i fler 

kategorier. Metoden har under projektets gång justerats till allt färre kategorier 

då de resurser som krävts i form av personal och utrymme inte funnits 

tillgängligt för att sortera matsvinnet på detaljnivå. Man har även valt att 

avgränsa rapporten ifrån fika och flytande matsvinn för att ge gynnsammare 

förutsättningar. Tidsramen för mätningarna var avsatt till en månads tid, där en 

marginal för en inlärningsprocess var inräknad på en till två veckor. 

Inlärningsprocessen för personalen tog längre tid och arbetet med  
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kategorisering innehöll många felkällor. För att underlätta mätperioden och 

därmed säkerställa mer tillförlitlig data ansågs det lämpligast att avgränsa 

projektet, därför har de kategorier som ansetts viktigast och som haft mest 

matsvinn under projektets början valts fortsättningsvis.  

 

I samband med slutet av mätperioden misstänktes data från mätsystemen 

avvika, därför gjordes en kontrollvecka där man gjorde manuella mätningar och 

jämförde med systemets. Redan efter en dag kunde man konstatera att vågarnas 

system hade en bugg, då statistiken som systemet visade inte stämde överens 

med verkligheten. På grund av omständigheterna valde man att väga 

matsvinnet manuellt veckan ut för att säkerställa pålitlig data. Därför har alla 

nyckeltal baserats på kontrollveckan.  

 

Med anledning av brist på resurser har vissa prisexempel tagits från Martin och 

Servera vilket medför en felkälla i beräkningsmodellen av nyckeltalen, då de inte 

är direkt tagna från hotellens inköpspriser. Detta då Martin och Servera är 

endast en av flera matleverantörer hotellen har. Priserna är gulmarkerade. 

Nyckeltalen i kr/gäst för Sigtunahöjden är mycket mer precisa än de för 

Bergendal av den anledningen att mer resurser funnits tillgängliga. En annan 

felkälla i nyckeltalen är att vissa råvaror väger betydligt mindre än andra, dock 

har de samma procentuella andel i beräkningarna för priset. Detta är en felkälla 

som resulterar i att nyckeltalen för priserna är ungefärliga. Vid beräkningen av 

antal gäster som jämförelsebas för nyckeltalen har man även räknat med 

personalen som har ätit. Man har räknat med 25 personer på frukosten och 

lunchen samt 10 personer på middagen för Bergendal. På Sigtunahöjden har man 

räknat 30 personer på frukost och samma för lunch. Dessa siffror är uppskattade 

och kan ha varierat något från dag till dag.   

 

5.0 Slutsats 
I detta kapitel presenteras slutsatser för rapporten i förhållande till de uppsatta 
målen.  

5.1 Nyckeltalen 
Man har kommit fram till att nyckeltalen av störst vikt är protein från 
beredningen på Bergendal och Sigtunahöjden slänger mest frukt och grönt från 
buffén, det är dessa som det båda slängs mest av och som kostar mest. Av 
observationer under projektets gång dras slutsatsen att dessa siffror från 
Bergendal beror på att det blir över mycket personalmat som slängs. Detta 
innebär att sambandet mellan beräknat antal portioner och antal tillagade 
portioner av maten kan förbättras. En del slarv uppstår även i beredningen vid 
hantering och utnyttjande av råvarornas alla delar vilket bidrar till den siffran. 
Slutsatsen till uppkomsten av matsvinnet för Sigtunahöjden anses vara den  
 



  18   

 
 
matiga salladsbuffén som består av mycket baljväxter. Det är för mycket 
salladsbuffé för mängden gäster som serveras.  
 

5.2 Nuläget 
Konklusionen av nulägesanalyserna är att man inte vet mycket om uppkomsten 
av matsvinn inom hotellbranschen. Majoriteten av intervjuerna visade att man 
inte vet hur mycket och vilken typ av mat det är man slänger. Man har haft 
gissningar om var det uppstår. De hotellen som har mätt sitt svinn har inte skilt 
på oundvikligt matavfall och matsvinn vilket ger oklara resultat, då man inte vet 
hur stor del som är vilket. Slutsats är att dessa bör separeras vid mätning och att 
man behöver lägga mer arbete på det. Något annat som framkom utifrån 
nulägesanalyserna är att hotellen i dagsläget förlitar sig mycket på erfarenhet i 
prognoseringen av antalet gäster som ska äta och hur mycket de ska äta. 
Avvikelser mellan prognoseringen och verkligheten är ett problem som även 
bekräftas vara aktuellt utifrån nyckeltalen, vilket är varför det bör läggas fokus 
på att hitta bättre lösningar inom prognosering för att undvika matsvinn. 
 

5.3 Rekommendationer 
För de båda hotellen var siffrorna höga på frukt och grönt samt protein. Men det 
är stora skillnader på hotellens mätvärden och man kan inte konstatera att det 
ser ut på ett visst sätt med matsvinn på hotell generellt. För att dra sådana 
slutsatser behövs mätningar göras på betydligt fler hotell, vilket är en 
rekommendation för fortsatt arbete. Även förbättringsförslag(Bilaga 11) på 
nuvarande nyckeltal samt problem utifrån nulägesanalysen är av 
rekommendation för fortsatt arbete.  
 
Nyckeltalen som är framtagna för pris/gäst är baserade på inköpspriser i 
Sverige, detta kan skilja sig åt i olika länder. Även kulturella faktorer kring vad 
man äter mer av i olika delar av världen, och därmed slänger mer av kan skilja 
nyckeltalen i gram/gäst åt. Då rapporten är en del av ett större EU-projekt är 
detta något att ha i åtanke för fortsatt arbete.   
 

5.4 Metodval 
Anledningen till att man haft flera parametrar till mätningarna i rapporten är för 
att få detaljerad information. Det har inte ansetts räcka att bara mäta matsvinnet 
som sker på frukost, lunch och middagen eftersom det kan vara just 
kolhydraterna som är orsaken till matsvinnet under middagen till exempel. 
Parametrarna kompletterar varandra för att få så innehållsrik information som 
möjligt med de förutsättningar projektet haft. Kritik för metodvalet innefattar att 
kategorierna till en början var för många och de bör ha varit desamma för 
frukost, lunch och middag. På så sätt hade det förkortat inlärningsperioden och 
underlättat mätprocessen för personalen. Man bör även haft en inlärningsperiod 
med handledning under minst en veckas tid innan man överlåtit ansvaret till 
personalen. Detta för att minska felkällorna i vilken mat som kategoriseras som 
vad i mätningen.  
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5.5 Ett större perspektiv 
Det övergripande ändamålet med projektet är att bidra med ny kunskap om hur 
hotell kan bli mer hållbar genom att generera mindre matsvinn. Nyckeltalens 
syfte är att de ska kunna användas för att göra matsvinnsmätningar till en 
naturlig del i arbetet med att förebygga matsvinn på hotell så småningom. 
Arbetet är viktigt både för miljön och samhällsekonomin. 
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Appendix 

Bilaga 1-7. Intervjuer 
Nedan följer en sammanställning av de utförda intervjuerna. Särskiljande 

egenskaper för hotellen lyfts fram i bilagorna utöver de gemensamma, detta för 

att ge en överskådlig bild av verksamheten.  

 

Bergendal Hotell och Konferens 
 
Intervjun gjordes med Michel Rizk som är Food & Beverage manager på 
Bergendal Hotell och Konferens, som har ett personligt intresse i att 
miljöanpassa verksamheten och bidra till ett mer hållbart samhälle.  
 
De serverar frukost i form av buffé samt lunch och middag som à la carte med en 
tillhörande varm salladsbuffé. Kundkretsen är till mestadels bokade gäster då 
läget är avlägset. De använder sig inte av några prognoser vid beställning av 
råvaror, men i bokningssystemet ser de vilken typ av grupper som kommer, till 
exempel äter bankanställda inte lika mycket mat som byggnadsarbetare enligt 
Bergendal. Det är en bedömningsfråga de gör vid beställningen som är baserad 
på erfarenhet. Varje vecka får de leverans av grundråvaror som man kan förvara 
en längre tid. Men på daglig basis utgår man från antalet bokade gäster. En 
portion beräknas utifrån erfarenhet innehålla till exempel 200g kött per person 
eller 80g lax per person. Utifrån det uppskattar man vad som kommer gå åt 
under måltiden. Innan en beställning görs inventeras ofta råvarorna, men inte 
alltid. En inventering sker löpande på månadsbasis. Då köket är en nybyggd 
investering är man i färd med att utarbeta en struktur på lagret som är visuell 
och ger möjlighet till ett systematiserat arbetssätt.   
 
Det framkommer i intervjun att matsvinnet tros uppstå både från vad som är 
kvar på buffén, i beredning och ute hos gästerna. Dock mestadels från buffén på 
grund av att maten exponeras. Beroende på vad det är för typ av mat och hur 
länge den har varit ute så kan man avgöra ifall den kan återanvändas. För att 
minska tallrikssvinnet har man minskat storleken på tallrikarna. En annan 
åtgärd man arbetar med är kommunikation. De lär sina medarbetare vikten av 
matsvinn genom en övergripande förståelse för verksamheten de bedriver. 
Bergendal har ingen uppfattning av hur mycket matsvinn som de genererar idag.  
 

Sigtunahöjden Hotell och Konferens  
 
Intervjun gjordes med Kalle Eriksson, kökschef på Sigtunahöjden Hotell och 
Konferens. Kalle lägger stor vikt vid att värna om djur och natur och vill bidra till 
ett hållbart samhälle för nästa generation.   
 
På Sigtunahöjden serverar de frukost i form av buffé medan lunch och middag 
serveras som à la carte där en salladsbuffé ingår. Majoriteten av matsvinnet  
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uppfattas komma från gästerna och buffén. I köket kan de till exempel påverka 
mer genom att ta tillvara på svinnet till buljonger och fonder. Det framgår i 
intervjun att Sigtunahöjden inte vet hur mycket matsvinn matproduktionen har. 
Man har mätt på olika sätt men då matsvinn och matavfall har mätts tillsammans 
har man inte fått sanna värden. 
 
En gång i månaden inventerar de där de väger och räknar produkter. De har ett 
system där beställningarna syns kopplade till inventeringen. Inne i lagret 
placerar man de produkterna med kortast ”bäst före”-datum längst fram så de 
naturligt förbrukas först. Däremot är de inte så strikta med att slänga 
produkterna vid utgående datum utan använder sig av lukt och smak för att 
avgöra kvalitén. 
 
Vid beställning så kan kalv, lamm och nötkött bokas sex månader i förväg 
eftersom det kan handla om hela djur som beställs av en lokal bonde, medan 
grönsaker beställs varje kväll. Då skriver de menyn efter beställningen. Menyn 
byts ut varannan månad eller om råvarorna tar slut. Det är två personer som 
kontinuerligt ansvarar för beställningarna vilket är anledningen till att de har en 
uppfattning om vad som finns inne.   
 
Sigtunahöjden beräknar sina portioner baserat på erfarenhet. Man räknar att en 
portion innehåller till exempel 180-200g stekt kött. Vid lunchen kan de gå ner 
lite i mängden per portion på grund av att salladsbuffén består av mycket 
baljväxter och quinoa som är mättande. Detta har varit en åtgärd som vidtagits i 
syfte att minska matsvinnet. De kan ta till sig metoden att frysa in ifall det skulle 
behövas. Köket använder sig av fryst bröd, för övrigt undviker man att frysa då 
det krockar med hotellets kvalitetspolicy samt inte finns utrymme för det. 
 
Matsvinnet minskar de genom att personalen ges möjlighet att köpa med sig mat 
hem från buffen, där inkomsten sedan ges till välgörenhet. I köket kokar de 
buljonger, fonder och liknande för att minska svinnet. Vid tillagning av maten 
använder de sig av råvaror de har hemma. De håller sig uppdaterade på antalet 
bokade gäster och kommunicerar därför mycket med bokningen. Köket tar hand 
om beställningarna medan bokningen är flera månader i förväg, vilket är varför 
en balans och dialog krävs. Önskvärt är till exempel att specialkost meddelas 
redan vid bokningstillfället för att undvika tillagning av oplanerade rätter, vilket 
inte alltid är fallet då den typen av information ofta kommer under besöket. De 
spontana beställningarna av specialkost är många och anses vara ett av de 
största problemen köket har. Under lunch- och middagsbuffén serveras till stor 
del bara gluten- och laktosfritt för att minska beställningarna av specialkost. 
Frukosten består av plockmat som man själv ska kunna kombinera ihop, också 
för att minska svinnet. Den varma maten på frukosten serveras i kastruller 
istället för bleck och allt som är uppdukat är i mindre fat och skålar.  
 
Inom hotellet har de interna utbildningar som hållbarhetsansvarige anordnar. 
Information kring matsvinn förekommer och det finns även tillgängligt för 
personalen att ta del av vid intresse. En gång i veckan har kökspersonalen möte 
där de kommunicerar kring veckans bokningar och planerad specialkost bland 
annat.  
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Grand Hotel 
Intervju med Edvin Chramer kökschef på Verandan, Grand Hotel 

 

Verandan serverar frukost, lunch och middag där det ingår buffé i lunch och 

middag samt så består frukosten av buffé i sin helhet. Matproduktionen består av 

mycket förberedelser som sker innan gästerna kommer. När gästerna beställer 

från menyn så värmer man på och tillagar det sista. Vid en beställning av lamm 

till exempel så är köttet redan brässerat och infryst sedan leveransen kom. De 

utgår från vissa prognoser, men vid köttbeställningar tar de in en mängd som 

kan räcka i 2-3 veckor som kökspersonalen fryser in. Ifall de byter meny så kan 

det användas till en lunch eller till buffén istället, på så sätt undviker de 

matsvinn. Genom att använda feta styckdetaljer kött som brässeras länge under 

natten så det blir mört med kryddor och salt på, då undviker man att köttet 

brister i kvalité. Allting som man långbakar och blir mört kan man med fördel 

frysa in anser Edvin. 

 

Kött och fisk hanteras i styckboden där det styckas innan det skickas vidare till 

respektive avdelning. Styckboden tar hand om svinnet och gör buljonger, crèmer 

och mousser av allt som blir svinnbitar. De blir också av med mycket svinn 

genom sina bufféer. Bitar av fisk som serveras till huvudrätter är i perfekta 

former, men resten av fisken styckas upp i mindre bitar, friteras och serveras på 

buffèn.  

 

Det mesta av matsvinnet uppstår otvivelaktigt på lunch- och middagsbuffén. Den 

dukas upp varje dag, trots att det ibland bara är två bokningar och det då kastas 

mat för fyrtio personer. Det kan även vara för många bokningar och då finns 

mindre mat per gäst. På grund av säkerhetsskäl och personalbrist kasserar 

Verandan allt som blir kvar från buffén dagligen. Det hyr ofta in extrapersonal 

som ansvarar för buffén och de kan inte lita på att extrapersonalen ska kunna 

avgöra vilken mat som kan dukas upp igen dagen därpå. Kökspersonalen är 

lagom för att tillaga maten men det finns inte tillräckligt med personal för att 

övervaka lunch- och middagsbuffén samt ta hand om den överblivna maten. Vad 

det gäller frukostbuffén däremot har man ett team som arbetar med just frukost 

vilket leder till att det inte blir samma mängd svinn där. De har rutiner och ser 

till vad som kan sparas. Hotellet har ingen uppfattning om hur mycket matsvinn 

de slänger annat än en vag gissning.  

 

För de priset Grand Hotel tar av gästerna vill de att det ska se fräscht och uppfyllt 

ut på buffén oavsett hur många gäster de har och därmed uppstår matsvinn. 

Buffén fylls på hela tiden i takt med att gästerna fylls på. De anpassar antalet 

bokningar till storleken på formarna som förbereds en eller två dagar innan och 

de kan även fylla på i halvstora bleck för att minska matsvinnet. Att personalen 

som arbetar natt äter av buffen samt att de luktar och smakar för att avgöra ifall 

”bäst före” datumet gäller är åtgärder som också minskar matsvinnet.  
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De arbetar även med att minska matsvinnet genom att beställa varor varje dag, 

förbereda stora mängder och frysa in som med till exempel lammet och de har 

mycket puréer på menyn som håller längre än färska grönsaker. I beredningen 

strävar de alltid mot att ha så lite svinn som möjligt. Att ta bort buffén och ha mer 

personal skulle göra enorm skillnad för problematiken kring matsvinn anser 

kökschefen.  

 

Varje dag förutom lördagar gör Verandan beställningar för de mesta typer av 

råvaror. De har beställningslistor för alla menyer där man skriver upp det som 

saknas jämfört med vad man har hemma. Kött till exempel vill de inte beställa 

varje dag eftersom att preparationerna skulle vara för tidskrävande. Det skulle 

kräva att man har dubbelt så mycket personal medan varken resultatet eller 

svinnproblematiken skulle förbättras.  

 

Beställningarna baseras på erfarenhet. Vid en middagssittning uppskattar de hur 

många som kommer beställa till exempel lamm, tar ut motsvarande antal 

portioner ur frysen och det som inte går åt under dagen kan användas 

nästkommande dagar. De räknar med att dem har gäster att servera eftersom det 

ofta är fullbokat på helgerna, därmed också att maten kommer gå åt. Verandan 

får även en hel del förbeställningar då varje sällskap över åtta personer måste 

förbeställa maten.  Svårigheten i att prognosera kökets beställningar i 

förhållande till gästernas beställningar ligger i att det finns en à la carte meny där 

gästerna får välja utifrån flera alternativ. De byter även meny en gång i kvartalet.  

 

Det framgår i intervjun att personalbrist är en grundläggande orsak till att 

matsvinn uppstår. Har man ingen kompetent personal som kan sitt yrke 

ordentligt så blir det mycket matsvinn. Ifall de inte tar hand om sina egna 

stationer och det börjar sticka iväg lite, till exempel att man slarvar med att 

vakuumförpacka fisken, så blir det mycket svinn som resultat. Köksmästaren kan 

inte övervaka alla stationer därför har personalen ett stort ansvar. På Verandan 

är det mycket nytt folk ofta och det är många som är nya.  

 
 

Scandic Kungens Kurva 
Intervjun gjordes med Mattias Eriksson som är Food & Beverage manager på 

Scandic i Kungens kurva. Han har arbetat på Scandic i strax över sex år men har 

arbetat inom hotellbranschen i cirka tio år. Annars har han arbetat mycket inom 

restaurang. Mattias definition av matsvinn kommer ifrån Scandics waste 

managementprogram.  

 

Programmet går ut på att mäta matavfall i syfte om att hålla sig till nyckeltalen 

som satts upp som mål för koncernen. Man gör ingen skillnad på matsvinn och 

oundvikligt matavfall utan mäter dessa tillsammans. Allt utom kaffesump och  
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tepåsar vägs. Man har valt att mäta frukosten på Scandic, detta på grund av att 

den är statisk och lika på alla hotellen. Hade man valt att mäta 

kvällsverksamheten hade det blivit en spretig bild på grund av att man har olika 

typer av menyer, medan frukostprodukterna är nästan identiska. Därför blir det 

enkelt att följa upp ifall man ser stora avvikelser på ett hotell. Nyckeltalet är 60g 

matavfall per gäst som man ska hålla sig inom ramen av. Ifall man märker att det 

drar iväg på vissa saker gör man punktinsatser där det behövs. Det framgår i 

intervjun att kökschefen behöver påminna personalen ifall han ser att de missar 

att väga en dag. Det är på frukosten det mesta matsvinnet kommer ifrån, men det 

finns inga mätningar som visar vad som slängs mer av. Det kan säkert ändras 

beroende på säsong och gästsegmentet. 

 

Scandic serverar frukost, lunch och middag, där det är buffé på samtliga. 

Middagsbuffén serveras i samband med à la carte. Då är buffen av enklare 

husmanskaraktär med några rätter samt cirka 16 komponenter av sallad. De har 

ett bokningsprogram där man ser hur många gäster som är i huset och vilka 

bokningar som finns. De känner sin kundkrets väl och räknar med att de flesta 

gäster äter frukost då det ingår i priset. Lunch däremot äter gästerna sällan på 

grund av att de åker till jobbet innan bilköerna på morgonen. De har lunch vid 

konferenser och då är det förbeställd mat. Hotellet tar bara drop-in gäster när de 

redan har konferensluncher bokade. På grund av det avlägsna området hotellet 

är beläget i förekommer inte drop-in verksamhet annars. Kundkretsen består till 

mestadels av återkommande hotellbesökare.  

 

Man beräknar ha en viss procent besökare varje dag utifrån årsbudgeten. Siffran 

är bara en uppskattning och kan variera mellan 30-50%. Helgerna är svårast att 

bedöma då antalet gäster kan öka betydligt vid till exempel sportevenemang i 

närheten av hotellet. Ifall hotellet är fullt av gäster och de inte har bokat middag, 

då vet man inte ifall bara några kommer eller om alla kommer.  

 

Det uppskattas vara mest tallrikssvinn på hotellet. Ifall personalen gör misstag i 

sina rutiner och processer där de hanterar maten på ett sätt det inte är 

meningen, så kan det också uppstå matsvinn. Man arbetar med att motverka 

matsvinnet redan vid leveransen. Varje dag mäts temperaturen på varorna och 

man gör en kontroll att allting stämmer. Ifall det är en undermålig produkt så 

skickas den tillbaka med leverantören för att på så sätt undvika att matsvinnet 

sker på hotellet några dagar senare när produkten inte är användbar längre. Ifall 

man har en yoghurt som är på gränsen till att gå ut så kan man fortfarande 

använda den i smoothies till exempel. Det bästa är att vara proaktiv så att bäst 

före datumet inte hinner gå ut, men ifall det gör det så kasseras produkten. 

Paprikaringar och tomater användes till att göra sås på. Man arbetar inte mycket 

med att koka buljong på kött och fisk eftersom det inte styckas mycket på 

Scandic. En stor del kommer färdigt. Vissa halvfabrikat idag är så bra att det inte  
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lönar sig att göra det själv från början. Det beror på personalens kompetens, 

klarar de av att göra allt från grunden eller inte? Många halvfabrikat kommer till 

användning för att säkerhetsställa hyfsat jämn kvalité. Det råder brist på 

utbildad personal.   

 

Det uppstår inte mycket matsvinn på lunchbuffén då de blir av med mat från 

affärslunchen på dagen till boende stamgästerna på kvällen, eftersom det är olika 

gäster. Tolv timmar efter att något har exponerats på salladsbuffén kan det inte 

längre återanvändas, det kommer från Scandics centrala livsmedelspolicy. Vad 

det gäller frukostbuffén fylls den på konstant. Desto närmare det kommer 

stängning desto mer drar man ner på mängden. Det finns olika storlekar på fat så 

det ska kunna se välfyllt ut samtidigt som man ska kunna minska mängden i 

proportion till gästerna. Det är mest pålägg som det gäller, bakterietillväxten är 

inte så stor på torrvaror. Man tänker även på att ha små skålar och skedar för att 

minska tallrikssvinnet.  

 

När man utför menyerna har man i åtanke att använda sig av en genomtänkt 

råvaruportfölj så samma vara kan användas på flera avdelningar. Lunchmenyn 

står inte tryckt någonstans till exempel, därför kan man samma dag bestämma 

ändringar baserat på vilka råvaror som man behöver bli av med. Man kollar 

dagligen hur mycket varor som är kvar i lagret och hur mycket gäster som 

kommer. Varje månad gör man en ordentlig inventering där allt räknas. Varor 

med längst hållbarhet är längst bak i lagerhållningen. Man har prognoser i form 

av att man kan se hur många gäster som finns på hotellet och vad som beräknas 

gå åt. Sen finns det även tabeller som visar hur många kilo äggröra du behöver 

för ett antal gäster till exempel, men tabellerna stämmer inte. Detta på grund av 

kundsegmntet, alla människor är olika. Man använder sig av erfarenhet istället.  

Kundsegmntet skiljer sig åt på så sätt att det är mycket barnfamiljer på helger 

och lov exempelvis. Deras frukostupplevelse observeras annorlunda från när 

reguljära gäster ska äta frukost. När de äter tar de av allt och sitter länge medan 

de reguljära gästerna tar sin smörgås och sitt kaffe och går iväg till jobbet.   

 

Man undviker att frysa mat så mycket man kan på grund av kvalitén. Tinar man 

upp en stor mängd fryst mat blir det en färskvara igen, det är bara ifall man 

håller den fryst som den håller länge. Ifall man har mycket svinn av något kan 

man frysa in det, dock är det bara viss mat som går att frysa utan att det drabbar 

kvalitén. På restauranger med en tjock meny och inga gäster, indikerar det på att 

det är fryst mat som tinas upp och värms för servering av gästerna. Man skulle 

kunna göra så och inte få något svinn, men man skulle aldrig få nöjda gäster.  

Nobis  
Nobis Hotel har funnits ända sedan 1987 och månar än idag om sina traditioner. 

Här serveras frukostbuffe samt lunch och middag på beställning. Hotellgäster så  
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som spontanta gäster är välkomna att äta på hotellets restaurang. Dagligen 

serveras cirka 300 frukostgäster och 100 à la carte.  

 

De är också måna om sin kökspersonal som har jobbat under flera år på hotellet. 

Man tar inte in vikarierande personal då det kan påverka verksamheten negativt, 

utan man väljer istället att jobba extra hårt eller att hoppa in för någon annan. 

Verksamheten är uppbyggd på ett hierarkist sätt och ju längre upp i pyramiden 

man kommer desto fler uppgifter ska man kunna. De gånger då dem är i behov av 

extrapersonal och ingen kan ställa upp tar de in sådana som har erfarenheter av 

hotellet sedan tidigare som känner till rutinerna. Idag finns det 78 anställda på 

köksavdelningen där cirka tio utav dessa är kockar.   

 

Hotellet består av ett huvudkök som försörjer både fine-dining restaurangen, 

bistron, baren, loungen och roomservicen. I huvudköket, som befinner sig på den 

nedre planen av byggnaden, görs förberedelserna för de olika beställningarnas 

matproduktion. Råvarorna, som beställs och skickas dagligen till hotellet, 

förvaras i tre mindre kylar som finns i huvudköket. På samma plan finns även en 

större frys, två torrförråd samt ett dryckesförråd. På det övre entreplanet finns 

bistron med en mindre köksstation där den sista processen före servering görs. 

Även mindre förberedelser kan ske här, som exempelvis tillagning av sås eller 

portionerna råvarorna som skickats från huvudköket.           

 

Intervjun och guidningen gjordes av Pierre Bergling som är Food & Beverage 

manager och har jobbat på hotellet i 12 år. Han har gått på kockskola och har 14 

års erfarenhet inom restaurangbranschen där han har erfarenheter ifrån alla 

avdelningar, allt ifrån servis till beredning. Enligt honom är definitionen på 

matsvinnet all mat som slängs.  

 

Under intervjun framkom det att Nobis inte har några problem med matsvinnet. 

Det matsvinn som oundvikligt uppkommer och är svårt att åtgärda orsakas till 

95% av gäster som tar för mycket mat under frukostbuffen och blir över samt de 

mänskliga misstag som sker i köket av kockarna. Det kan vara allt ifrån att en 

råvara har tappats på golvet, saltats för mycket eller att utgångsdatumet har gått 

ut. Pierre uppskattade att det matsvinn som slängdes kostade hotellet cirka 5000 

kr per månad, vilket för de var ett kvitto på att de förebygger matsvinnet bra. En 

annan motivering var att de på grund av att ha varit etablerade i många år 

tillsammans med långvarig ordinarie personal, standardiserade rutiner och 

kunskap om deras gäster, vet hur de ska förhålla sig i sin mathantering.  

 

De förebyggande åtgärderna som görs är att man inventerar dagligen och 

använder sig av färska råvaror. Det uppmuntrar kockarna att använda råvarorna 

maximalt eftersom att man vill undvika att använda sig av fryst mat. Det 

matsvinn som uppkommer under förberedelserna kan man exempelvis använda  
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för att tillaga fonder eller buljonger.  Dock går det inte att undvika att vissa 

råvaror fryses in och därför kan det ibland dyka upp en dagens lunch på menyn. 

Lagret i form av frysen och kylarna är systematiskt strukturerade för att veta vad 

det är som finns, hur mycket som finns och när det hanterades/tillagades. Det 

som blir över från buffen, beroende på skick, serveras till personalen eller sparas 

i kylarna till nästkommande dags frukostservering. Frukt som blir över från 

konferenser har personalen alltid tillåtelse att äta av. Vid vissa speciella tillfällen, 

där det serveras special kost, får även personalen ta hem maten.     

 

Radisson Blu Royal Park 
Intervjun utfördes med Morre Varli, kökschef på Radisson Blu Royal Park. 

Matsvinn för Morre innebär mat som gästen inte äter upp för att de har 

portionerat upp för mycket mat. Han förespråkar mindre portioner. Om man ser 

på mängden kött per portion till exempel så har det ökat med åren enligt Morre. 

Det är en balansgång mellan att det ska se elegant ut på tallriken och vara 

mättande.  

 

Radisson Blu har en bred kundkrets med många företag som besöker hotellet. 

Det finns viss problematik med företagsbokningar som genererar matsvinn. En 

del företag bokar till exempel en middag där de beställer mat för alla, sen 

kommer inte en tredjedel. Det förekommer minst en gång i veckan att matsvinn 

uppstår på det sättet. Vissa företag har dock anmälningslistor. Ett annat exempel 

är när smörgåsar blir över på grund av okunskap hos företagen som bokar fika 

direkt efter frukosten till exempel. Radisson Blu slänger en hel del bröd på grund 

av detta. På buffé måste man ha mångfald och då blir det svårt att sköta 

råvarorna, när dagen är över blir det mat kvar. Man anser att det är bättre att ha 

mindre saker på buffén men bra råvaror.  

 

De inventerar allt de har en gång i månaden. När man tar näst sista varan skriver 

man upp att en ny beställning ska göras. Omsättningshastigheten på varorna är 

hög, därför händer det inte ofta att bäst före datumet går ut. Ifall det gör det 

använder man sig av erfarenhet och smak för att avgöra ifall produkten går att 

använda. Radisson Blu har cirka en kvarts miljon i frysen, detta på grund av att 

man får ner priserna på så sätt. Det händer att det står kött på menyn men att 

gästerna vill ha fisk istället, då använder man sig av det som finns i frysen.  

 

Då kunderna är föränderliga så blir beställningarna det också. Det är svårt att 

förutse hur mycket mat som går åt, därför gör de beställningar varje dag. De har 

tillgång till ett system från Martin och Servera. Men det är inget de använder sig 

av. De gör en skattning som utgår ifrån bokningar, erfarenhet och hur veckan ser 

ut. De har större marginaler att röra sig med på grund av att maten är högt 

prissatt. Man beräknar 150-250g produkt per person. Har man potatis vid sidan 

till exempel så överportionerar man lite då gästen äter med ögat.  
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Sheraton Stockholm  
Intervjun utfördes med Cor Vander Plas, kökschef på Sheraton Stockholm. 

Sheraton serverar cirka 700-1100 måltider frukost, lunch och middag per dag. 

De byter meny fyra gånger per år. En gång i månaden inventerar de sina varor 

och två gånger per dag inventerar de kylen. De använder sig mest av färska 

råvaror och har förhållandevis lite i frysen. Då maten tappar smaken i frysen 

undviker de att förvara kött där. I situationer där en bokning på till exempel 80 

personer ringer och avbokar 40 måltider så fryser de in maten.  

 

De beräknar sina beställningar utifrån erfarenhet och bokningar. På vardagarna 

består deras kundkrets till större delen av företagsgäster så de ökar mängderna 

nyttiga alternativ på frukosten såsom yoghurt medan på helgerna är det mer 

familjer där pannkakor och Nutella går åt i större mängder. De ser även att 

bankmänniskor inte äter lika mycket som byggare och baserar en del av sin 

beställning kring denna typ av erfarenhet. Ser de att det uppstår matsvinn från 

lunchen i form av kött från en rätt flera gånger så reglerar de den beräknade 

mängden kött per person inför fortsatta beställningar.  

 

Det matsvinn som uppstår oftast är äggröra vid frukosten. Även ifall gästerna är 

mot slutet av måltiden så fyller hotellet på med mat då det annars inte ser bra ut. 

Det är viktigt för Sheraton att det visuellt är lika tilltalande som det är smakrikt. 

Det slängs även mycket fisk med orsak till att den är överkokt. Ofta förekommer 

det överblivna smörgåsar, eftersom dessa inte håller sig fräscha dagen efter och 

stått framme en kort tid så låter hotellet personalen få dem. Personalen får 

annars vanligen egen mat som tillagas, som även den genererar matsvinn. All 

mat som stått framme i mer än fyra timmar slängs enligt de regler för 

matsäkerhet som Sheraton följer. De är även på grund av att hotellet har många 

internationella gäster vilket medför en risk att dessa ska hosta ”internationella 

bakterier” på maten som gör någon sjuk, vilket vill undvikas.  

 

De behandlar produkter med utgånget bäst före datum med största försiktighet. 

Om en mjölk gått ut slängs den på en gång. Detta beror på problematiken som 

skulle uppstå ifall en gäst blir sjuk av dålig mat. Dock händer det inte så ofta att 

denna typ av mat slängs då Sheraton har dagliga leveranser av färska råvaror 

och därför inte har ett behov av att beställa större mängder som inte hinner 

användas upp. Vid behov har de även tillgång till leveranser två gånger per dag. 

Den här typen av matsvinn ingår i förlusten av de 2000kr som Sheraton har per 

månad för sitt beredningssvinn. Hotellet har ett datasystem för att beräkna 

förlusten i det de slänger. De utför bara mätningar på matsvinnet som sker i 

beredningen. Tallriksvinnet är redan betalat av gästen när det slängs där 

kockarnas tid, råvarorna och utrustningen som använts ingår i priset, vilket gör 

det till en mindre prioritet att minska tallrikssvinnet enligt Cor. Problematiken 

kring buffésvinnet ligger i att man vill ha en tilltalande uppdukning där maten 

fylls på och att återanvändning ur en matsäkerhetsaspekt inte är möjlig.   
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Sheraton arbetar med att minska matsvinn främst genom att återanvända 

råvaror som uppstår i beredningen genom att ge dem ett nytt syfte samt genom 

att ta tillvara på så mycket som möjligt av råvarorna från första början. De har 

även utbildningar de skickar personalen på två gånger per år där matsvinn är en 

del av programmet och man till exempel får kunskap i kött- och fiskhantering. 

Souscheferna åker till grönsaksleverantörerna för att se odlingarna och hur hela 

processen går till för en större överblick. Sheraton har även en egen ekologisk 

odling av jordgubbar, mint och diverse örter på hotellet som de använder sig av. 

 

Ledningen skickar en budget till kökschefen som han behöver följa. Det sker 

ingen vidare kommunikation där. Däremot kommunicerar kökschefen med en 

utsedd person som har ansvar för att organisera kylskåpen varje dag och 

personalen som ser till att ordrarna följs. Det finns vissa miljövänliga riktlinjer 

som hotellet behöver följa då hotellet ingår i en större kedja, som till exempel att 

inte köpa in överfiskad fisk. Sheraton är Svanenmärkt som även de har krav för 

hur man behöver arbeta miljövänligt, dock ingår inte matsvinn i riktlinjerna.  
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Bilaga 8. Mätvärden kontrollvecka  

SIGTUNA

2016-05-20 2016-05-23 2016-05-24 2016-05-25 2016-05-26 2016-05-27

Tallrikssvinn Buffe Beredning Tallrikssvinn Buffe Beredning Tallrikssvinn Buffe Beredning Tallrikssvinn Buffe Beredning Tallrikssvinn Buffe Beredning Tallrikssvinn Buffe Beredning 

Frukost Azra

bröd 450 500 0 450 1150 0 450 1200 0 600 0

ägg 0 200 0 200 1000 0 50 1350 0 0 0

mejeri 0 2060 0 100 550 0 100 600 0 0 0

frukt och grönt 150 450 50 450 800 0 100 1100 0 700 0

kött 300 1050 0 100 350 0 150 1450 0 450 0

övrigt 0 2950 0 100 500 0 0 250 3400 250 0

Antal gäster 131 131 131 129 129 129 133 133 133 134 153

Lunch

bröd 50 100 0 200 450 700 50 200 0 150 0 0

frukt och grönt 650 1600 0 1050 1900 0 1350 2650 0 1150 2100 900

protein 450 3500 100 250 1400 0 350 650 2100 700 50 750

kolhydrater 450 750 0 350 0 0 100 50 0 200 250 550

övrigt 350 650 0 200 1550 0 200 2000 0 550 250 650

Antal gäster 154 154 154 107 107 107 142 142 142 100 100 100

Middag * ingnen buffé ingen buffé ingen buffé

bröd 50 50 150 200 0 300 450 250 150

frukt och grönt 900 4300 5200 300 0 450 150 100 600

protein 1300 150 2500 250 0 150 900 150 550

kolhydrater 0 0 5700 0 0 1100 1550 350 550

övrigt 400 2400 0 1000 0 450 0 300 0

Antal gäster 79 79 91 80 104 99 134 50 76

BERGENDAL

2016-05-20 2016-05-23 2016-05-24 2016-05-25 2016-05-26 2016-05-27

Tallrikssvinn Buffe Beredning Tallrikssvinn Buffe Beredning Tallrikssvinn Buffe Beredning Tallrikssvinn Buffe Beredning Tallrikssvinn Buffe Beredning Tallrikssvinn Buffe Beredning

Frukost

bröd 100 250 100 650 0 150 850 150

ägg 100 100 450 550 0 100 650 0

mejeri 200 1200 100 100 0 150 0 0

frukt och grönt 200 0 50 0 0 50 100 0

kött 0 150 100 800 0 150 350 0

övrigt 0 0 0 0 450 0 0 0

Antal gäster 118 118 133 133 133 143 143 143

Lunch

bröd 50 200 0 0 200 50 100 0 0 50 0 0

frukt och grönt 250 1150 0 700 850 2300 550 150 650 700 800 900

protein 150 600 1800 150 1050 1250 1100 150 1500 850 1900 50

kolhydrater 250 0 0 100 150 1550 300 0 1700 450 1300 1100

övrigt 50 0 0 0 150 150 150 100 0 150 0 0

Antal gäster 102 102 102 124 229 229 224 224 224 178 178 178

Middag ingen buffé ingen buffé ingen buffé ingen buffé

bröd 200 0 300 0 100 0 150 300

frukt och grönt 400 250 700 400 550 0 450 1800

protein 350 800 350 500 900 650 50 150

kolhydrater 50 150 150 850 1000 150 850 1350

övrigt 200 350 300 300 50 0 200 200

Antal gäster 98 98 59 59 105 105 61 61

* 24 maj serverades en buffé på middagen i Sigtuna vilket är en avvikelse då det annars ej serveras buffé vid middag
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Bilaga 9. Mätdata  
 
Nyckeltalen presenterade för respektive hotell där det gulmarkerade 
representerar de högsta värdena.. 
 

SIGTUNA 
      

       Meddelvärde matsvin: [g/pers] 
  

[kr/pers] 
               

  Tallrikssvinn Buffé Beredning Tallrikssvinn Buffé Beredning 

              

Frukost             

Bröd 3,7 7,3 0 0,05 0,1 0 

Ägg  0,5 6,5 0 0,02 0,28 0 

Mejeri 0,4 8,2 0 0,02 0,51 0 

Frukt och grönt 2,7 6 0,1 0,11 0,25 0 

Kött 1,9 7,2 0 0,23 0,86 0 

Övrigt 0,7 9,4 6,4 0,05 0,72 0,49 

              

Lunch             

Bröd 1 1,6 1,6 0 0 0 

Frukt och grönt 8,8 17 2,25 0,89 1,7 0,23 

Protein 3,7 10 5,7 0,35 0,94 0,53 

Kolhydrater 2,2 1,9 1,4 0,09 0,77 0,06 

Övrigt 2,8 8,8 1,6 0,35 1,1 0,2 

              

Middag             

Bröd  11,2 0,2 1,74 0,06 0 0,1 

Frukt och grönt 5,4 13,6 16,5 0,54 1,37 1,67 

Protein 6 0,5 10,4 0,56 0,05 0,98 

Kolhydrater 4,5 0 20,4 0,18 0 0,83 

Övrigt 7 7,6 0 0,88 0,95 0 

              

              

        
 
 
 
 
 
 

      
       
       



  32   

BERGENDAL 
     

       Meddelvärde matsvin: [g/pers] 
  

[kr/pers] 
               

  Tallrikssvinn Buffé Beredning Tallrikssvinn Buffé Beredning 

              

Frukost             

Bröd 0,9 4,3 0,5 0,46 0,22 0,26 

Ägg  1,6 3,2 0 0,06 0,12 0 

Mejeri 1,2 3,6 0 0,54 0,16 0 

Frukt och grönt 0,8 0,2 0 0,03 0,01 0 

Kött 0,6 3,2 0 0,05 0,28 0 

Övrigt 0 0 1,7 0 0 0,09 

              

Lunch             

Bröd 0,5 0,4 0 0,01 0,01 0 

Frukt och grönt 3,1 6,4 2,7 0,19 0,38 0,16 

Protein 3,9 4,8 8,2 0,71 0,88 1,5 

Kolhydrater 1,8 3 4,6 0,04 0,07 0,11 

Övrigt 0,7 0,2 0 0,06 0,02 0 

              

Middag             

Bröd  2,6   1,2 0,07   0,03 

Frukt och grönt 7,1   9,7 0,43   0,58 

Protein 4,7   6,3 0,86   1,15 

Kolhydrater 6,6   9,9 0,15   0,24 

Övrigt 2,7   3 0,23   0,25 

              

              

        
Data visar vilken kategori som slängs mest under dagen och vilken som är mest 
kostsam på de respektive hotellen.  

Sigtuna 
 
Vilken kategori slängs 
mest? gram/pers 

 

Vilken kategori kostar 
mest? kr/pers 

Bröd 19,2 
 

Bröd 0,31 

Ägg 0,5 
 

Ägg 0,3 

Mejeri 0,4 
 

Mejeri 0,53 

Frukt och grönt 35,75 
 

Frukt och grönt 6,76 

Protein 27,7 
 

Protein 4,5 

Kolhyderater 28,5 
 

Kolhyderater 1,93 

Övrigt 44,3 
 

Övrigt 4,74 
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Bergendal 
 
Vilken kategori slängs 
mest? gram/pers 

 

Vilken kategori kostar 
mest? kr/pers 

Bröd 5,7 
 

Bröd 1,06 

Ägg 1,6 
 

Ägg  0,18 

Mejeri 1,2 
 

Mejeri 0,7 

Frukt och grönt 23,4 
 

Frukt och grönt 1,78 

Protein 23,7 
 

Protein 5,43 

Kolhyderater 22,9 
 

Kolhyderater 0,61 

Övrigt 8,1 
 

Övrigt 0,65 

     
     

Bilaga 10. Prisuppgifter till nyckeltalen  

De gulmarkerade områdena innebär en viss osäkerhet för resultaten då dessa 
inte är hotellens egna inköpspriser. På grund av brist på resurser har 
prisexempel från Martin och Servera använts  

Frukost Bergendal 
 
KATEGORI KR/KG 

  MEJERI 
 Eko naturell lättyoghurt 12,95 

Eko A-fil 10,9 

Eko-filmjölk 2% 11,15 

Yoggi frukt 2% 15,79 

Mjölkfritt Carlshamn 37,9 

Laktosfri Yoghurt 26,12 

Oatley Havredryck 18 

Oatley Havregut 24,5 

Eko skivad Billinge  92 

Bondmoran prästost  79 

Färskost 76 

Bregott 57,5 

Brie 129 

Medelvärde: 45,44692308 

  FRUKT & GRÖNT 
 Gurka 16 

Tomat 47 

Paprika  17,7 
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Eko smögåsgurka  40,9 

Eko hallon  79,9 

Eko blåbär 56 

Apelsin 14,9 

Gröna äpplen 19,9 

Russin 26 

Plommon 20,9 

Eko Aprikoser 59 

Medelvärde: 36,2 

  BRÖD 
 Eko solmarka knäcke  59 

Formfranska  16,9 

Skördeglädje  77,9 

Rågbröd 32,5 

Wasa knäcke  45 

Spisbröd 62 

Falu rågrut  44,9 

Glutenfritt hårt bröd 69 

Glutenfritt mjukt bröd 78,9 

Surdegsfrukostbröd 53,9 

Mini croissanter 54,9 

Havregrynsgröt 20 

Medelvärde: 51,24166667 

  KÖTT 
 Leverpastej 41 

Cocnaccsmedwrust 59 

Skivad Nostrano salami 67 

Skivad rökt kalkon 107 

Rökt skinka  88,8 

Prinskorv 55,2 

Bacon 198 

Medelvärde: 88 

  ÄGG  
 Äggröra  35 

Ägg 41,9 

Medelvärde: 38,45 

  ÖVRIGT 
 Granola 108 

Basmüsli 14,4 

Marmelad 37 

Medelvärde: 53,13333333 
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Lunch/middag Bergendal 
 
KATEGORI KR/KG GGR 

   KOLHYDRATER 
  Potatis 17,93 10 

Gnocchi  41 
 Kroketter 44,9 
 Potatisterrin 17,39 
 Mandelpotatis 17,93 
 Tortellini 61 
 Pasta penne 29 
 Bulgur 15 
 Medelvärde: 23,85411765 
 

   PROTEIN 
  Fläskkarré 63 

 Salmalax 234 
 Löjrom 790 
 Oxfilé 198 
 Majskycklingbröst 79 
 Fiskgryta 92 
 Fläsksida 76 
 Gös 165 
 Sejfilé 154 
 Räkor 199 
 Pannbiffar 198 
 Pilgrimsmussla 281 
 Flankstek 139 
 Kalv 209 
 Strömning 56,9 
 Kallrökt lax 159 2 

Halstrad röding 169 
 Koljafilé 99,9 
 Lammytterfilé 237 
 Varmrökt makrill 109 
 Varmrökt lax 149 
 Medelvärde: 182,5363636 
 

   FRUKT & GRÖNT 
  Ingefära  18 

 Äpple  10 2 
Vitkål 3,95 2 
Tomat 47 4 
Rucola 89,92 2 
Rödlök 12 

 Rädisa 88,9 
 Persilja 145 4 

Palsternacka 18 
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Broccoli 61,9 
 Timjan 331 2 

Vitlök 62,9 2 
Pepparrot 82 2 
Körvel 19,9 

 Salvia 187 
 Champinjoner 31 
 Fänkål 25,9 2 

Kikärtor 21,9 
 Aubergine 28,55 
 Ramslök 36 
 Lök 11 2 

Morötter 9 6 
Grön sparris 72 

 Citron 17,75 5 
Knipplök 44 

 Rödbeta 22 
 Saltgurka 25,9 
 Kronärtskocka 40,9 2 

Blomkål 14,9 
 Dill 208 3 

Gräslök 18 
 Syrlig lök 20,9 2 

Jordärtskocka 26 
 Rödlök 12 
 Purjolök 29 
 Lingon 40,4 
 Rödbeta 21,9 2 

Bönor 23,9 
 Schalottenlök 19,93 
 Dragon 25,9 
 Nässlor 175,9 2 

Gurka 16 
 Vaxbönor 28,16 2 

Hjärtsallad 47,9 2 
Edamebönor 59,9 

 Basilika 9,9 
 Vit sparris 129,9 2 

Grön sparris 72,9 2 
Rotselleri 14,34 2 
Groddar 66,9 

 Ärtskott 191,9 
 Romansallad 36,9 
 Broccoli 69,9 
 Bladspenat 20 
 Oliver 60 
 Zucchini 36 
 Medelvärde: 59,98691489 
 

   BRÖD 
  Karving 26 2 
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Medelvärde: 26 
 

   ÖVRIGT 
  Fetaost 81,9 2 

Pumpakärnor 94,9 
 Gräddfil 30 
 Västerbottenost 145 2 

Aioli 90 2 
Yoghurt   12 

 Parmesan 119 3 
Picklade 
senapsfrön 89,9 

 Vinäger 9 
 Remoulad 44,9 
 Solrosfrön 68 2 

Crème fraiche 47 
 Färskost 76 
 Majonnäs 20,4 
 Tallegio  91 
 Brie  129 
 Bavaria blue 133 
 Musselsås 36,9 
 Medelvärde: 84,3826087 
 

   
 

Frukost Sigtuna 
 
KATEGORI KR/KG 

  KÖTT 
 Kokt skinka 89 

Rökt skinka 89 
Leverpastej 70,2 
Salami 215 
Rökt hästkött 120 
Parmaskinka 284 
Rökt saltrulle 129,9 
Gravad lax 158,86 
Inlagd sill 72 
Senapssill 66 
Rökt kalkon 74 
Kokt kalkon 74 
Bacon  76,5 
Nurnberger  148,35 
Medelvärde: 119,0578571 

  FRUKT OCH GRÖNT 
 Inlagd gurka 24 

Gurka 29 
Tomat 23,45 
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Paprika 37,6 
Sallad av något slag 100 
Citronklyftor 52,5 
Bär (blåbär) 56,2 
Groddar 81,7 
Champinjoner 58,8 
Plommon  6,62 
Aprikoser 19,59 
Torkad frukt (russin) 15,73 
Medelvärde: 42,09916667 

  MEJERI 
 Fil  10 

Yoghurt 12 
Lättfil 10,35 
Smör 67,2 
Färskost 70 
Keso 37,2 
Svarta Agnes   163 
Skivad ost Billinge 92 
Brie 96,7 
Medelvärde: 62,05 

  ÖVRIGT 
 Kaviar  61,69 

Marmelad 37 
Apelsinmarmelad 25 
Cornflakes 22 
Branflakes 49 
Müsli 14,4 
Havrefras 67 
Quinoapuffar 46 
Hasselnötter 339,88 
Valnötter 309,98 
Mandel 146 
Linfrö 17 
Strösocker 7,4 
Brunt Socker 54 
Solroskärnor 15,05 
Kokos 76 
Vita bönor i tomatsås 12 
Medelvärde: 76,43529412 

  BRÖD 
 Vit Formfranska 4 

Hårt bröd 5 
Bagel 4 
Filmjölkslimpa 5 
Grov fralla 10 
Ljus fralla 5 
Croissant 54 
Gröt (havregryn) 20 
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Medelvärde: 13,375 

  ÄGG 
 Ägg 42,5 

Medelvärde: 42,5 

 

Lunch/middag Sigtuna 
 
KATEGORI KR/KG GGR 

   KOLHYDRATER 
  Ris 16,33 

 Mandelpotatis 33 2 

Potatis  18 2 

Vårbönor 73,83 
 Potatiscrisp 15,32 2 

Quinoa 101,3 2 

Pasta 28,86 
 Tortilla 30 
 Couscous 61,58 
 Kikärtor 23,8 
 Medelvärde: 40,68857143 
 

   PROTEIN 
  Makrillfilé 92,16 2 

Lamm  110 2 

Karré 79 
 Järinge ko 80 2 

Torsk  24,5 2 

Sardeller 89 
 Forellrom 189 2 

Kalvdans 35 2 

Biff 80 
 Kalv 110 2 

Musslor 45,9 2 

Lax 118,48 
 Kyckling 139 2 

Bringa 123 
 Anchokorv 110 
 Medelvärde: 93,775 
 

   FRUKT & GRÖNT 
  Aubergine 22,86 

 Sparris grön 72,9 2 

Torkade oliver 48,7 
 Äpple 28,2 2 
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Fänkål 23,68 2 

Betor 22,15 
 Rädisor 12 2 

Vattenkrasse 15,15 
 Pepparrot 77,1 
 Citron 36,45 
 Purjolök 18,9 
 Tomat 48 
 Kapris 93,9 
 Sparris vit 141 2 

Rädisor 12 
 Havtorn 53,93 2 

Ramslök 598 2 

Vitlök 145,55 2 

Spenat 107,5 2 

Majs 44,3 
 Mango 66,47 
 Jalapeños 146 
 Zucchini 36,95 
 Nässlor 198,5 2 

Avokado  169 
 Persilja 107 
 Rödbeta 22,15 
 Gurka 48,5 
 Melon 41,9 
 Ärtskott 286 
 Medelvärde: 100,6341463 
 

   BRÖD 
  Bröd 5 

 Medelvärde: 5 
 

   ÖVRIGT  
  Parmesan  104 

 Råriven lakrits  224 2 

Ost: Navett 44 
 Ost: St.Moore 305 
 Majonnäs 75 
 Råsocker 45 
 Getost 189,5 
 Mjölk  7,82 
 Keso 37,9 
 Medelvärde: 125,622 
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Bilaga 11. Utbildning personal  
 

Hantering av mätutrustningen 
 
Vid vägning:  

 

1. ÅTERSTÄLL vågen. Tryck på knappen återställ uppe i högra hörnet innan 

vägning görs. 

2. Släng matsvinnet i kärlet.  

3. Mata in NÄR matsvinnet uppstod; vid frukost, lunch, middag eller fika. Är 

det Matavfall knappa in det och gå direkt till steg 6.  

4. Mata in VAD matsvinnet till huvudsak består av. Grönsaker? Kött?  

5. Mata in VAR matsvinnet skedde.  

Beredningen = i köket (töms från kökspersonalens egna kärl) 

Tallrikssvinn = kvar från gästernas tallrikar (töms från de vita 

plastlådorna) 

Buffe =  Rester från buffen (töms direkt i kärlet på vågen)  

6. BEKRÄFTA mätningen på den gröna bekräftaknappen.  

 

Tryck på tillbakaknappen ifall misstag sker. Ifall man redan bekräftat vägningen 

går det ej att backa.  

 

When weighing: 

 

1. Reset the scale. Press the ”ÅTERSTÄLL” button in the upper right corner 

before the weighing starts. 

2. Discard food waste in the vessel. 

3. Enter WHEN the food waste arose; at breakfast, lunch, dinner or snack. 

4. Enter WHAT the food waste essentially consist of. Vegetables? Meat?  

5. Enter WHERE the food waste occurred. 

Preparation waste (beredningssvinn) = Preparation in the kitchen 

(emptied from the kitchen staff's own vessel) 

Plate waste (tallrikssvinn) = left by the visitors' plates (emptied from the 

white plastic boxes) 

Buffet waste (buffe) = Remains from the buffet (emptied directly into the 

vessel on the scale) 

6. Confirm the measurement on the green ”BEKRÄFTA” button. 

 

Press the ”TILLBAKA” button if mistakes are made. If you have already 

confirmed ”BEKRÄFTAT” the weighting can not be reversed. 
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Bilaga 12. Förbättringsförslag  
 

På Sigtunahöjden visar nyckeltalen att majoriteten av matsvinnet kommer ifrån 
buffén i kategorin frukt och grönt. Det representeras en hög siffra där vilket 
beror på den matiga salladsbuffén. som består av mycket baljväxter vilket är 
mättande. Den skulle med fördel kunna minskas till ett mindre urval och en 
minskad mängd då det endast är ett komplement till huvudrätten som serveras. 
Ett annat förslag som ges är att göra om buffén till att servera portionerade små 
sallader och satsa på några få komponenter, istället för fat med många val där 
gäster plockar av allt vilket dessutom leder till tallrikssvinn. En hel del av 
matsvinnet kommer även ifrån beredningen under middagen i kategorierna 
kolhydrater. Under projektets gång har det uppmärksammats att svinnet i 
kategorin kolhydrater till stor mängd består av potatis vilket anses 
överproduceras och överportioneras. I vissa fall serveras potatisen ut på bordet i 
mindre kastruller i samband med à la carte vilket anses onödigt.  
 
Det som kostar Sigtunahöjden mest på frukosten är övrigt. Detta kan innebära 
sylt, sås och smörgåsar till exempel. (Tillbehören som finns på frukosten föreslås 
dukas upp i mindre serveringsskålar. )Annars är det klart frukt och grönt från 
buffén som kostar hotellet mest om man ser till dagen som helhet. Under dagen 
uppstår det mesta matsvinnet under middagen.  
 
På frukosten är det näst största problemet och nyckeltalet mejeriprodukter på 
buffén för båda hotellen där mätningar utförts. För att minska matsvinnet av 
mejeriprodukter på frukostbuffén föreslås inskaffande av ett mini kylskåp där 
mejeriprodukter såsom yoghurt och fil förvaras i sina originalförpackningar, i 
optimal temperatur. Detta är något som förekommer på Scandic för deras 
specialkost på frukosten. På de flesta hotell som besökts står dessa produkter i 
öppna skålar där man dels behöver uppskatta mängden som kommer gå åt under 
frukosten och dels kommer 100% av den framtagna produkten generera svinn 
då den är öppen för bakterier. Med produkten kvar i förpackningarna skulle man 
undvika bakterieodling och spillet skulle minska avsevärt från buffén. Det skulle 
även vara en modern lösning på information till en alltmer kunnig kundkrets där 
gäster gärna vill veta innehållet i produkter på detaljnivå, till exempel mängden 
socker i en yoghurt eller ifall den är ekologisk. I och med att produkterna 
förvaras i kylskåpet konstant förlänger man således hållbarheten. Denna lösning 
skulle medföra en drastisk minskning av svinnet mejeri på buffen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8. Mini kylskåp på Scandic med mejeriprodukter 
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