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2HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 

• Uppdrag från områdescheferna i samordningsgrupp Måltid Göteborg

• Ta fram ett verktyg som kunde användas över hela staden

• Gemensamt arbetssätt



Göteborgsmodellen för mindre 
matsvinn

• Projektmål
– matsvinnet skulle halveras mellan januari 2017 och 

december 2018

• Uppdrag
– mäta matsvinnet varje dag och registrera i 

kostdataprogrammet AIVO 

– införa de åtgärder från verktyget som är relevanta för 
det egna köket
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• Göteborgsmodellen steg 1

– Arbeta med kökssvinn och 
serveringssvinn

– ”Sopa rent framför egen dörr”

• Steg 2

– Samarbeta med 
äldreomsorgen för att minska 
matsvinnet och öka 
näringsintaget

– Planerat samarbete med 
förskola och skola 2019 –
2020, blev ej av
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Utbildningar och aktiviteter:
• 2016: Kick-off för alla medarbetare 

• Från 2016 och framåt har vi utbildat ca 1200 medarbetare i över 500 kök

• Verksamhetsbesök

• 2017: Inspirationsdagar med ett goda exempel från de lokala 
verksamheterna och från andra kommuner. 

• Utbildning av nyckelpersoner i stadsdelarna som i sin tur driver arbete i 
stadsdelarna. Möten 4 gånger per år under projekttiden.



Hur gick det?

• 95% mätte matsvinnet och registrerade i 
kostplaneringssystemet december 2018

• 50% minskning av matsvinnet mellan januari 
och februari 2017 och december 2018



Minskat matsvinn - mervärde
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• Inköp av utrustning som ytterligare minskar matsvinnet och höjer 
kvaliteten

• Bibehållen eller ökad mängd ekologiskt trots höjda priser och stram 
budget

• Bibehållen matkvalitet inom trots stora höjningar av livsmedelspriserna

• Ökad kreativitet bland medarbetarna

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY



Framgångsfaktorer
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• Stort miljöengagemang bland medarbetare

• Materialet är framtaget från våra egna verksamheter

• Hög uppslutning på utbildningarna

• Positiv attityd under/efter utbildningarna

• Många åtgärder är enkla

• Kontinuerligt hitta nya metoder och åtgärder

• Vi kan förmedla tips

• Nyckelpersoner i alla stadsdelar - nätverk

• Samarbete med enhetscheferna

• Ökad kommunikation i alla led



Göteborgsmodellen för mindre matsvinn
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Nyckeltal för matsvinn
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Typ av kök Nyckeltal: Målvärde
Tillagningskök Skola 8-10

Tillagningskök 
Förskola

5-8

Tillagningskök ÄO Avvaktar arbete med äldremåltiderna

Mottagningskök Skola 10-15

Mottagningskök 
Förskola

10-15

Mottagningskök ÄO Avvaktar arbete med äldremåltiderna

Serveringskök Skola 30-35

Serveringskök 
Förskola

25-30

Serveringskök ÄO Avvaktar arbete med äldremåltiderna

Köks-och serveringssvinn

Gram per inskriven elev /dag 
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KIM

KIM, Kasta inte 
maten



Minska matsvinnet i äldreomsorgen

• Samarbetade med projektet Det avfallssnåla äldreboendet

• Feedbacklistor

• Deltog på kostombudsmöten

• Anordnade workshops med medarbetare och chefer från 
måltidsverksamheten och äldreomsorgen

• Ledde en arbetsgrupp för att anpassa portionsstorlekar och 
grundrecept till de boendes behov

13 H Å L L B A R  S T A D  – Ö P P E N  F Ö R  
V Ä R L D E N  



Anpassa portioner och näring till matgästernas behov
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• Tidigare var maten äldreomsorgen baserad på A-kost

• Portionerna generellt är för stora och det medför att en stor del blir 
matsvinn i stället för näring i de boendes magar. 

• Portionsstorlekar och recept är dessutom mycket varierande 

• Om matsvinnet ska kunna minska krävs att portionerna anpassas till 
matgästernas behov…

• …och därmed också de nya rekommendationerna från SLV, 
”Tallriksmodellen för den med nedsatt aptit”



Feedbacklistan
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• En lista till varje äldreboende
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• Tillagningskök/mottagningskök/serveringskök

• Vissa kök kan inte ta tillvara mat på grund av bristande utrustning

• Gemensam fast meny – oflexibelt

• Inget utrymme i menyn för rester/överblivna råvaror

• Lika lagar till lika 

• Önskemål få med personal ifrån förskola, skola och äldreomsorg

• Kommunikation mellan tillagningskök och mottagningskök

• Kommunikation mellan kök och verksamhet

• Kommunikation behövs på längden och tvären chefer, nyckelpersoner.

• Nyckelpersoner skulle utsetts från start 

• Tätare samarbete med enhetscheferna från början



Slutord 
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• Göteborgsmodellens ledord för att 
lyckas med att minska matsvinnet är

– Kommunikation

– Flexibilitet 

– Motivera



Tack!
christina.linnerhag@centrum.goteborg.se
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