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Sammanfattning 

 

Information från Naturvårdsverket visar att utav det totala matsvinnet per år så var 

resturangbranchen ansvarig för 40000 ton under år 2014. Med hänsyn till detta så finns det 

bevisligen rum för många förbättringar när det kommer till hur dessa företag hanteras. Detta 

skapar behov av att använda sig utav någon optimeringsmetod, i detta fall 5S och riktlinjerna 

framtagna utav Naturvårdsverket. Denna studie syftar till att visa att restauranger i Stockholm 

som har applicerat dessa metoder, och genom dessa, framgångsrikt minskat det årliga 

matsvinnet. Veckosnittet av matsvinn som varje restauranggäst svinner är ungefär 77 

gram/person vilket är siffran som skall slås. Restaurangerna som undersöktes var Restaurang Q 

och Sabis som båda hade lyckats reducera denna siffra ner till omkring 42 och 33 gram/person 

respektive enligt data från fyra veckors mätningar. Intervjuer hölls med kökscheferna för att få 

insikt gällande vilka punkter de använde sig av väl från guiden samt 5S. Det fanns att 

restaurangen som presterade bäst, i detta fall Restaurang Sabis, följde punkterna som togs upp 

i guiden och 5S-metoden noggrannare än Q. Detta medför att guiden och 5S-metoden har haft 

en inverkan på resultatet. De största skillnaderna mellan restaurangerna var nivån av 

systematisering som möjliggjorde den bättre presterande restaurangen att ha ett kontinuerligt 

flöde av produktion under lunchserveringen. Andra faktorer såsom kundinvolverande och 

storleken av vissa verktygstillbehör där kunderna självserverar har visat sig ha en betydelse på 

det totala matsvinnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

 

Information from Naturvårdsverket shows that out of the total food waste per year, the 

restaurant business was responsible for 40000 tonnes in year 2014. In regard to this, it is evident 

that there is alot of room for improvement in the way that these businesses are handled. This 

necessitates the need to use some method of optimization, in this case 5S and the guidelines 

established by Naturvårdsverket. This study aims to show that there are restaurants in 

Stockholm that have applied these methods, and in doing so, have successfully decreased the 

annual food waste. The average weekly amount that each restaurant consumer wastes is about 

77 grams/person which is the target figure to outperform. The restaurants that were investigated 

are Restaurant Q and Sabis which both had managed to reduce this number down to about 42 

and 33 grams/person respectively after four weeks of collecting data. Interviews were 

conducted with the master chefs to gain insight as to what they were doing well in regard to a 

recommended guide from Naturvårdsverket and the optimization method known as 5S. It was 

found that the restaurant that performed the best, in this case Restaurant Sabis, followed the 

points made in the guide and the 5S methods to a more accurate degree than the other. Thus, 

the guide and 5S methods have had an impact on the results. The biggest differences between 

the restaurants were the level of systematization that enabled the better performing restaurant 

to have a continuous flow of production during the lunch service. Other factors such as customer 

involvement and the size of certain equipment where the customer can serve themselves have 

been found to have an impact on the total food waste as well. 
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1. Inledning 

I denna undersöktes matsvinnet i två lunchrestauranger i Stockholmsområdet, Restaurang Q på 

KTH Campus och Sabis i Solna Gate. Båda restaurangerna i fråga serverar endast under 

lunchtid och håller stängt under helger. Prisklassen ligger strax under 100kr per lunch och 

person där valmöjligheten är begränsad till en viss specifik dagsmeny som varierar från dag till 

dag. Under lunch finns varje dag tre nya rätter att välja bland.  

 

1.1. Bakgrund 

I dagsläget är livsmedelsindustrin en bidragande orsak till samhällets totala miljöpåverkan. 

Livsmedelsindustrin och hanteringen av denna är så pass omfattande att den täcker hela fem av 

de sexton etablerade miljömålen i Sverige(Miljömålsrådet, Miljömålen, 2017) vilket indikerar 

på att det är en viktig aspekt ur ett miljöutvecklingsperspektiv. Genom åren har debatten i allt 

större utsträckning präglats av resursoptimering och avfallsminskning, såväl inom industrin 

som i det egna hushållet. I takt med den ständiga populationsökningen har även 

optimeringsdebatten blommat ut till ett väldiskuterat och vitalt ämne som i många fall kan 

åtgärdas på individnivå under vardagen. Som ingenjörsstudent upplever man ofta att optimering 

måste vara teknologiskt betingat. Det finns hur som helst andra aspekter av optimering i 

samhället där ingenjörskonst inte är ett kunskapskriterium för individen. Ett typexempel på ett 

sådant resursslöseri som till vardags kan undvikas är matsvinn.  

 

Viktigt att påpeka är att det finns en distinktion mellan matsvinn och 

matavfall(Naturvårdsverket, En bra start, 2016). Med matsvinn avser man livsmedel som hade 

kunnat utnyttjas givet bättre planering snarare än att gå till spill medan matavfall inkluderar 

okonsumerbart avfall. Ett pedagogiskt exempel för att klargöra skillnaden mellan termerna är 

bananen vars bananskal är matavfall och fruktköttet är potentiellt matsvinn. Förekomsten av 

detta sker längst med hela livsmedelskedjan, där de största bovarna i dramat är hushållet som i 

särklass är den största bidragande faktorn till matsvinnet, följt av restaurangbranschen och 

handeln. En stor bidragande faktor till det totala matavfallet är 

livsmedelsindustrin(råvaruproduktion) men det finns inga tillgängliga mätdata gällande hur stor 

andel av detta som är matsvinn. 

Denna rapport behandlar endast restaurangbranschen där restauranger i Stockholmsområdet 

ställs gentemot snittsvinnet i landet samt hur den enskilda aktören kan dra sitt strå till stacken. 
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Varför matsvinn valdes som optimeringstema var på grund av den stora mängden data som 

fanns tillgänglig från både media samt statliga myndigheter där den sistnämnda till stor grund 

låg bakom valet av ämne. Anledningarna till varför detta är ett viktigt ämne som tål att 

diskuteras är exempelvis att hela 50% av Sveriges övergödning samt 20-25% av vår totala 

klimatpåverkan är en produkt av livsmedelshanteringen(Naturvårdsverket, En bra start, 2016). 

 

1.2. Problembeskrivning 

Är det möjligt att, genom implementering av rekommenderade strategier, optimera 

resursanvändandet i restaurangbranschen? Hur stor blir den eventuella förbättringen? 

 

1.3. Syfte 

Rapporten syftar till att undersöka om det egentligen finns åtgärder som restauranger kan 

tillämpa för att minska det enskilda svinnet kontra rikssnittet samt en uppskattning på storleken 

av denna eventuella minskning. Målet för denna undersökning är att restaurangssnittet för 

matsvinnet skall understiga rikssnittet. 

 

1.4. Metod 

Metoderna som används för att besvara frågeställningen kan brytas ner till tre distinkta 

tillvägagångssätt. För att få fram empirisk data har intervjuer och statistiska undersökningar 

utförts för att försöka svara på hur matsvinnet förebyggs och hanteras samt hur stort detta är. 

Genom valet av metoder involverades flera parter i resultatet, så väl restaurangägare som 

besökare. Publik data från myndigheter har sedan använts som referenspunkt för hur dessa 

restauranger har presterat. Restaurangvalet har avgränsats enligt en rad faktorer som beskrivs 

enligt: 

 Beläget i Stockholm 

 Enbart lunchservering 

 På förhand bestämda lunchrätter 

 Prisnivå mellan 90-100kr per portion 

 Effektiviseringstänk 

Vissa av kriterierna sattes helt och hållet för att kunna anpassa arbetet efter tid och resurser. En 

sådan typ av begränsning var att enbart undersöka restauranger geografiskt belägna i just 

Stockholm, eftersom arbetet utfördes på Kungliga Tekniska Högskolan och att restaurangerna 

i fråga enbart hade lunchservering. Andra kriterier sattes för att differentiera arbetet efter det 
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som ville undersökas. Prisklassen sattes efter snittpriset i landet som ligger på 94,90(Gastrogate, 

Lunchprisindex 2017, 2017), där tanken var att placera sig så nära ”medelrestaurangen” i 

Sverige som möjligt för att få ett så representativt resultat som möjligt. Kriteriet att det på 

förhand skulle vara bestämda rätter användes eftersom restaurangägare i detta fall har en 

möjlighet att justera menyer efter det efterföljande svinnet, med andra ord finns det alltså 

justeringsmöjligheter i denna typ av restaurang. Det kanske viktigaste kriteriet var att de 

eftersökta restaurangerna uppgav sig att aktivt förebygga resursslöseri. Exempel på detta var att 

det skulle ske kontinuerliga mätningar på svinnet. Alltså eftersöktes restauranger som låg i 

framkant gällande minskandet av matsvinn. 

 

Under intervjuprocessen låg fokus främst på menyplanering, tillagning, servering och 

återanvändning eftersom optimeringspotentialen generellt sett är stor berörande just dessa 

faktorer(Nordiska ministerrådet, Kasta mindre mat, 2012).  I respektive restaurang utfördes 

kvalitativa intervjuer med respektive kökschef, vilket gav möjligheter till utvecklande svar och 

diskussioner. Under intervjuernas gång uppmuntrades dessutom de delaktiga att självmant ta 

initiativ och föra fram synpunkter som var väsentliga för arbetets gång. Samtliga intervjuer 

spelades in. 

 

Litteraturstudier gjordes för att kartlägga hur ämnet tidigare behandlats och vilka resultat som 

påvisats. Valet av litteratur var brett och i huvudsak försöktes primärkällor användas. Tidigaste 

publiceringsdatum för använda källor i detta arbete sattes till år 2012 vilket gav ett spann på 

fem år. Källorna kom först och främst från statliga myndigheter i form av rapporter som 

behandlat liknande områden, men även via akademiska arbeten. Litteraturen som använts har 

hämtats från Kungliga tekniska högskolans egen portal Diva för akademiska verk samt 

sökmotorn Google Scholar. De valda portalerna och sökmotorerna har bedömts ge tillförlitlig 

information och data av undertecknade, vilket motiverade valet. Vanliga sökord under arbetets 

gång var matsvinn, optimering och effektivisering. 

 

Under fyra veckors tid samlades data från de två restaurangerna. Mätningarna av matsvinnet 

skedde intern på respektive restaurang genom vägning. Datan förekom i olika former, där det 

mest väsentliga var mängden totalsvinn för restaurangen per vecka samt antalet gäster under en 

given lunchserveringsvecka. Distinktioner mellan kökets och gästernas slöseri gjordes också 

för att få en fördelning i matsvinnet(från gästerna) samt matavfallet (från köket). Ett snitt på 
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totala matsvinnsmängden per person och vecka vid respektive restaurang beräknades och 

ställdes i jämförelse med rikssnittet. Rikssnittet erhölls enligt tidigare nämnda litteraturstudie. 

1.5. Avgränsningar 

Denna rapport behandlar bara matsvinnet medan matavfallet utesluts. Rapporten begränsas 

enbart till restaurangbranschen under en fyraveckorsperiod. Restaurangerna som behandlas var 

endast lunchserverande med skiftande menyer och med en prisklass på runt 100 kronor per 

portion. Här utesluts alltså hotellkedjor, bufféer samt snabbmatskedjor. 
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2. Litteraturstudie 

Nedan följer en kort beskrivning av vilken litteratur som användes i arbetet och vilka delar som 

var viktiga för arbetet. Nedan har viktiga avsnitt ur respektive litteratur lyfts fram med avsikt 

att åskådliggöra relevansen av dem i förhållande till detta arbete. 

 

2.1. En bra start 

Rapporten En bra start publicerades år 2016 som resultat av ett treårigt arbete som utfördes 

mellan år 2013 och 2015. Rapporten var ett samarbete mellan de tre statliga myndigheterna 

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket och kom som uppdrag från dåvarande 

regering. Syftet med detta regeringsuppdrag var att kartlägga matsvinnet och vart det förekom 

mest. Vidare gjordes även mätningar på hur stort detta svinn var. Denna rapport riktade sig in 

på livsmedelsindustrin, handeln, restauranger storkök och hushållet, där restaurangbranschen i 

synnerhet var det relevanta från denna rapport. I arbetet ingår en jämförelse mellan matsvinn 

från 2012 och 2014 som under utförandet av detta arbete kommer fungera som referenspunkt. 

Kontentan från rapporten En bra start är att matsvinnet från restaurangerna har minskat mellan 

åren och illustreras enligt tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: Matavfall och matsvinn från 2012 respektive 2014. 

 

 

Enligt ovanstående tabell har matsvinnet från år 2014 uppskattats till 40000 ton, vilket ger ett 

jämförelsetal på 77 gram per person och vecka med antagandet om en population om 10 

miljoner människor. 
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2.2. Minska matsvinnet! 

Rapporten Minska matsvinnet! är ett examensarbete på avancerad nivå(Andersen, Minska 

matsvinnet!, 2014). Arbetet behandlar liknande ämne som denna rapport, så som 

optimeringsförslag samt kartläggning av matsvinn, och har därför valts i inspirerande och 

jämförande syfte även om frågorna inte har varit identiska. Rapporten undersökte och visade 

att restaurangägare i Skåne var villiga att göra förändringar i sin produktion om det visade sig 

medföra positiva ekonomiska resultat som indirekt bidrog till en mindre resursförbrukning. 

 

2.3. Kasta mindre mat 

På rekommendation från Naturvårdsverket har en guide för restaurangägare sammanställts för 

att minska matsvinn i restauranger. Guiden behandlar frågor såsom menyplanering, inköp av 

matvaror, servering av mat och utbildning. Varför guiden valdes som en del av litteraturen var 

eftersom den gav en grundtanke över vilka typer av åtgärder som kunde tillämpas för att 

effektivisera matsvinnet i restauranger. Intervjuerna med restaurangerna bygger till stor del på 

information hämtad ur guiden. Guiden utgår ifrån en rad faktorer som inom 

restaurangbranschen kan optimeras för att minska resursförbrukningen. Nedan beskrivs 

faktorerna och vad man som restaurangägare bör ta hänsyn till. 

 

Menyplanering: För att effektivisera resursanvändandet är menyplaneringen viktig att ta hänsyn 

till. Här bör man utforma menyn efter säsong, exempelvis genom att anpassa 

råvaruanvändandet efter befintlig säsong. Detta kan innebära att vissa grönsaker, frukter och 

fiskrätter bör prioriteras under olika delar av året. Det kan vara fördelaktigt att föra register över 

gamla menyer eftersom man på så sätt kan åskådliggöra rätter som bidrar till ett större matsvinn. 

Bör dessa rätter finnas kvar på menyn eller finns det lämpligare alternativ? Här ges även 

möjligheter till att experimentera med menyn.  

 

Inköp av matvaror: Här bör restaurangägare ta hänsyn till hur mycket som skall köpas in och 

hur lång hållbarhet inköpsvarorna har. Man bör även ha i åtanke hur länge råvarorna skall 

förvaras innan användning. Om det blir varor över, hur länge kan dessa förvaras innan servering 

måste ske? Detta lägger kravet på restaurangen att noga planera när en viss råvara skall köpas 

in samt i vilken volym. Här kan det vara bra med kontinuerliga lagerkontroller, vad bör tillagas 

härnäst utifrån bäst före datum? 
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Matlagning och servering: Det är viktigt att få en grov uppskattning på antalet besökare under 

en lunchservering för att förebygga inköp av för många råvaror samt tillagning av för mycket 

mat. Tillagas maten före eller under lunchen eller är det en kombination? Är storleken på 

portionerna rimliga? 

 

Återanvändning av mat: Det kommer alltid att finnas en viss mängd färdiglagad mat över efter 

en servering. Vad gör restaurangen med den överblivna maten? Finns det något utpräglat 

samarbete med organisationer som tar han om mat som annars skulle slängas? 
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3. Teori 

När det kommer till lunchservering av på förhand bestämda rätter kan det vara av intresse för 

restaurangen att bekanta sig med vissa standardiserade optimeringsmetoder för att minska 

svinnet samt förenkla arbetsprocessen. Ett vanligt återkommande problem som i många fall 

bidrar till en ineffektivare arbetsgång är bristen på ordning och reda. För att optimera 

arbetsprocessen är det viktigt att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess 

som inte skapar värde, vilket härstammar från det välkända konceptet kallat Lean 

Production(Axelsson & Tangent, Strategi och produktionsutveckling, 2008). 

Optimeringsproblem skulle kunna tacklas på många olika tillvägagångssätt för att uppnå det 

Lean production strävar efter. Uttrycket Lean Production är väldigt omfattande och behandlar 

termer som överproduktion, transporter, väntan etc.  

 

I detta arbete har fokus valts att läggas på en viss specifik metod av Lean Production kallat 5S. 

Anledningen till valet av optimeringsmetod är applicerbarheten, där grundpelarna i denna 

metod kan vara relevanta utgångspunkter för effektiviseringsarbetet i en restaurang. Denna 

avgränsning inom Lean Production är passande eftersom man i detta fall behandlar en miljö i 

form av en restaurang där det främst är kontinuitet i matlagningsprocessen och rörelse i köket 

som kan optimeras.  

 

5S härstammar ursprungligen från, som tidigare nämnt, den japanska effektiviseringsmodellen 

Lean Production(Prevent, 5S och arbetsmiljö, 2017). Syftet med modellen är att systematiskt 

åstadkomma och upprätthålla ordning och reda i en produktion. Målet är att metoden ska leda 

till tidsbesparing, ökad effektivitet samt säkrare arbetsmiljöer. För att åstadkomma bästa 

möjliga resultat rekommenderas det att alla involverade parter inom produktionsprocessen är 

medvetna om målsättningarna och tillvägagångssättet för att nå dessa. Bild 1 illustrerar de fem 

kategorierna som ingår i modellen 5S. 
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Bild 1: Grundpelarna för 5S 

 

Sortera innebär att frekvent använda verktyg finns installerade direkt vid den enskilda 

stationen. De mindre använda verktygen skall finnas lättillgängliga men utanför 

arbetsstationen. Definitionen ovan är ytlig och det finns mycket rum för komplikationer i något 

som till synes är så enkelt som en sortering. Vad som klassas som sorterat kan vara subjektivt 

och därför är det av vikt att gruppen gemensamt kommer överens om hur en sorterad arbetsplats 

skall se ut. Att systematisera innebär att ordna samt strukturera arbetsgången och utrustningen 

efter hur ofta och i vilken ordning de används. Använd utrustning skall återläggas till given 

plats efter användning och olämplig utrustning skall ersättas. Återigen så är det viktigt med 

diskussion i arbetslaget om var arbetsstationer och utrustning skall placeras för att få det 

perfekta arbetsflödet. Detta kan i sin tur påverka andra delar i verksamheten som också kan 

komma att behöva förändras eller anpassas efter detta beslut. Städa och rengöra avser att 

arbetsplatsen alltid skall vara redo att användas. Arbetare skall städa och rengöra utrustningen 

för att på så sätt upptäcka fel och avvikelser tidigt. Betoningen på arbetare är av värde eftersom 

det är just de som utför arbetet och kan ses som mest lämpade att upptäcka fel eller avvikelser 

i produktionsprocessen. Detta gör att man tidigt hittar fel i produktionen och effektiviserar 

arbetet som i sig kan liknas vid en intern kontroll. 

Standardisera innebär att tillsammans på arbetsplatsen komma överens om en gemensam 

standard. Denna standard kan avse städningen och det löpande underhållet för att ordningen 

skall vara intakt. För att möjliggöra detta är det viktigt att fördela ansvarsområden tydligt samt 

när, var och hur något skall göras. Standarden medför en förenklad arbetsprocess bland personal 

så länge den efterföljs av samtliga. Givet en viss standardisering kan tid och resurser 
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omdirigeras till att förbättra arbetsplatsen samt standarderna ytterligare. Att skapa vana innebär 

att ha en kontinuitet av de tidigare fyra nämnda kategorierna. Detta innebär att berörda skall 

följa överenskomna regler och standarder under en längre tid. Här finns även möjligheten för 

ständiga förbättringar där förslag från samtliga medarbetare bör uppmuntras. Det kan vara i 

form av ett veckomöte där involverade parter möts och diskuterar eventuella förslag på 

förbättringar. Detta är viktigt för att kunna behålla långsiktigt tänkande och användande av 

ovanstående och därför är synpunkterna och feedbacken från de involverade av stor betydelse. 
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4. Resultat 

Nedan följer resultatet av intervjuerna med kökscheferna där innehållet har sammanfattats i en 

löpande text. Mallen som användes vid intervjuerna återfinns i litteraturstudien. I tabellerna 

nedanför redovisas resultatet för svinnmätningarna i respektive restaurang samt veckosvinnet 

per person. 

 

4.1. Restaurang Q 

Johnny Eriksson(2017) är kökschef på restaurang Q i Stockholm och har för närvarande 

betjänat restaurangen under tio års tid. Han har erfarenheter inom restaurangbranschen sen en 

lång tid tillbaka. Restaurangen serverar husmanskost från alla världens hörn där tre olika rätter 

serveras dagligen. Restaurangen följer ett fyraveckorsschema som ändras kvartalsvis efter 

svensk råvarusäsong där menyplaneringen inte utförs av restaurangen utan en centraliserad 

menyplaneringsgrupp. Under en vanlig lunchservering serveras i genomsnitt 450 gäster per dag. 

Kontinuerliga mätningar görs varje dag där såväl matavfall och matsvinn från köket respektive 

matsvinn från lunchserveringen dokumenteras. Varje dag förbereds sallads- och brödbuffé 

innan lunchserveringen medan maten till viss del tillagas i förväg medan större delen av maten 

tillagas kontinuerligt utefter behov. På detta sätt anser sig köket ha större kontroll över 

resursanvändandet samt att det dagliga matsvinnet från köket kan regleras. Han menar att 

mycket bygger på erfarenhet när det kommer till uppskattningen av produktionsvolym för att 

hålla matsvinnet på en så låg nivå som möjligt. Här finns även möjligheten att till den centrala 

ledningen förmedla vilka rätter som eventuellt bidrar till mer svinn än andra, vilket förenklar 

nästkommande menyplanering för ledningen. Om det blir råvaror över från en lunchservering 

kyls eller fryses dessa ner om det finns möjlighet att återanvända dem i form av extrarätter eller 

kommande på förhand planerade rätter, annars så återvinns maten i form av biobränsle. 

Restaurangen tar emot råvaror måndagar, onsdagar och torsdagar där råvaruvolymen är baserad 

på snittmängden gäster per lunchservering. 

 

Utöver menyplaneringen så tar centrala ledningen också hand om portioneringen där storleken 

optimerats utefter feedback från restaurangerna. I restaurangen finns dock en sallads- och 

brödbuffé som gästerna obegränsat har tillgång till. Han nämner att någon eftertanke inte har 

lagts på storleken av tallrikar och slevar vid buffébaren trots att det är här en större del av svinnet 

uppstår. Restaurangen har inte heller som vana att uppmana gäster att ta hem överbliven mat, 

”Det medför en onödig merkostnad för oss att behöva ge ut lådor”.  
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För att aktivt kunna förebygga matsvinn hävdar han att det är viktigt med engagemang bland 

samtliga berörda parter i köket såväl kökschefer som diskare, ”Man skapar ett ömsesidigt tänk 

arbetarna sinsemellan vilket skapar en norm när det kommer till att minimera svinnet”. Det 

primära bland personalen är att hålla köket i gott skick. Frekvent använd utrustning skall ligga 

nära till hands och skall finnas på en och samma plats enligt bestämmelser. Varje del av köket 

skall också vara städad i den mån det går under servering men fläckfri efter lunchserveringen. 

Arbetsrollerna i köket är väldigt fluida i det avseendet att det kan variera vad en individ gör 

från dag till dag med undantag för diskningen som en enskild person ansvarar för. Detta 

möjliggörs av faktumet att personalen har erfarenhet av köksarbetet, ”Varje morgon så tar varje 

person ansvar för det de känner för just den dagen och på något sätt lyckas vi få allting klart i 

tid”. 

 

Tanken i utförandet av matlagningen är att det skall vara så enkelt som möjligt ifall avvikelser 

uppkommer såsom sjukdom bland personal, vilket tvingar restaurangen att hyra in temporär 

personal. Eftersom det är återkommande rätter under ett givet kvartal så blir processen till viss 

del standardiserad vilket förenklar arbetsprocessen. Han menar dessutom att det är viktigt att 

vara öppen för förändring utefter feedbacken från intern personal. Processerna i köket måste 

hållas varje dag för att ha en fungerande miljö vilket kräver att personalen drar åt samma håll, 

det vill säga att personalen är överens om målsättning och tillvägagångssätt. 

 

Tabell 2: Mätdata från restaurang Q 

Vecka Gäster Matsvinn(kg) Snittsvinn(g/pers 

och vecka) 

13 2357 99 42.00 

14 2469 102 41.31 

16 2305 96 41.65 

17 2473 107 43.27 
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4.2. Restaurang Sabis 

Stefan Henriksson(2017) är kökschef på restaurang Sabis i Stockholm och har betjänat 

restaurangen under ett års tid men varit i branschen sen många år tillbaka. Restaurangen 

serverar husmanskost där tre olika rätter samt en soppa serveras dagligen. Rätterna som serveras 

bygger på närproducerade råvaror. För restaurang Sabis sker en individuell menyplanering av 

Henriksson där man går efter råvarusäsong och vad som efterlämnats från tidigare serveringar. 

I genomsnitt serverar restaurangen 400 gäster om dagen. Kontinuerliga mätningar görs ständigt 

där matavfallet från restaurangen samt matsvinnet från lunchserveringen dokumenteras. I 

förväg förbereds en sallads- och brödbuffé innan lunchserveringen medan maten tillagas 

kontinuerligt under serveringens gång utefter behovet. ”Vi strävar alltid efter att servera alla 

som besöker restaurangen under lunchen och därför har vi alltid lite svinn från köket som 

tillagats och blir över”. På detta sätt anser sig köket ha kontroll över matsvinnet från köket. Han 

påpekar, likt Eriksson(2017), att erfarenhet spelar en stor roll när det kommer till att uppskatta 

produktionsvolymen från köket. Efter en servering kyls överblivna råvaror i den mån det är 

möjligt medan resterande råvaror återvinns. Restaurangen tar emot råvaror fyra gånger i veckan 

där mängden som beställs är baserad på snittantalet gäster per servering. Om restaurangen tar 

emot gäster som överstiger snittet finns alltid en reserv som kan tillagas som alltid är av ”bättre” 

kvalité för att kompensera kunden. Portionsstorleken på restaurang Sabis är på förhand bestämd 

men fri påfyllning finns tillgänglig för gästen under hela lunchserveringen. Han menar att detta 

medför en minskning av matsvinn eftersom att gästerna kan fylla på efter behov. I restaurangens 

sallads- och brödbuffé har man medvetet placerat ut mindre slevar och små salladstallrikar med 

målsättningen att försöka minska på just detta svinn, som är det största svinnet för restaurangen. 

Restaurang Sabis erbjuder dock generellt sett inte möjligheten att ta hem överbliven mat, man 

vill snarare att gästerna ska anpassa portionsstorleken efter hur mycket den individuella gästen 

kan äta upp. Han berättar vidare att alla medarbetare i köket är aktiva när det kommer till att 

förbättra arbetet. Efter varje servering hålls små möten där feedback kan återkopplas mellan 

personalen. 

 

Av vikt är att behålla köket i gott skick, under och efter serveringar. ”Städning sker frekvent, 

dels under och efter servering”. Frekvent använd utrustning skall vara nära till hands. All 

utrustning har en avsedd plats i köket. Arbetsgången i köket är satta på förhand där vissa tar 

hand om kött, andra om sallad etc, där avsedda stationer för respektive tillagning är 

förbestämda. ”Detta medför en god struktur där alla i köket vet vad de behöver göra under 

serveringen”. Själva matlagningen på restaurangen eftersträvar att vara så enkel som möjligt 
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där liknande metoder används från rätt till rätt. Dock skiljer sig rätterna eftersom man inte har 

en fast meny och därför finns alltså en variation som inte är standardiserad. 

  

Han tillägger även att man två gånger per år involverar gästerna i matsvinnsmätningarna genom 

att placera TV-apparater med instruktioner och direkta resultat på hur mycket varje individ 

slänger. Den individuella gästen får alltså själv mäta sitt matsvinn. Detta medför en minskning 

av totalt matsvinn från gästernas sida då dessa blir medvetna om svinnmätningen. 

 

Tabell 3: Mätdata från restaurang Sabis 

Vecka Gäster Matsvinn(kg) Snittsvinn(g/pers 

och vecka) 

13 1451 49 33.77 

14 1512 48 31.75 

16 1498 53 35.38 

17 1470 49 33.33 
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5. Analys 

Följande kapitel kommer analysera de åstadkomna resultaten utifrån ett 5S-perspektiv samt 

utifrån guiden(Naturvårdsverket, En bra start, 2016). Analysen består av två delar för respektive 

restaurang där intervjuresultatet och mätningsresultatet för enkelhetens skull kommer att 

behandlas var för sig.  

 

5.1. Restaurang Q 

Intervjuresultatet visade att vissa aspekter av effektiviseringsmodellerna(5S & guiden) har 

efterföljts och att effekterna av dessa har resulterat i ett lägre matsvinn i förhållande till 

rikssnittet. Restaurang Q påvisar en välunderhålld miljö där städning och renlighet har varit i 

stort fokus. Restaurangens serveringsutrymme städas alltid av inhyrd personal medan köket 

städas av restauranganställda då kockarna vet vart alla verktyg skall återläggas. Detta är i 

enlighet med sorteringspunkten i 5S och är en viktig del av grunden till effektiviseringen för en 

organisation. Samma sak kan ej sägas angående systematiseringen som helt och hållet har 

bortsetts ifrån. Köket är inte utformat för att ha speciella stationer för en specifik uppgift, såsom 

köttstationer, grönsaksstationer etc. Istället används tillfälligt lediga platser i köket för det som 

måste utföras momentant. Detta medför att en lunchservering inte nödvändigtvis behöver vara 

lik en annan, vilket indikerar på en låg systematiseringsnivå.  

 

Som tidigare nämnt utgår restaurang Q från en kvartalsmodell när det kommer till 

menyplanering. Det serveras alltså diverse rätter under en period på fyra veckor innan förloppet 

återupprepas igen. På ett kvartal hinner alltså en och samma rätt serveras tre gånger innan 

menyn byts ut. Planeringen må vara standardiserad medan utförandet, det vill säga 

matlagningen, varierar kraftigt från en lunch till en annan. Bevisligen så existerar ingen exakt 

standard på hur matlagningen skall gå till utan kockarna får generella riktlinjer med friare 

tyglar.  

 

Något restaurang Q har lyckats bra med är kommunikationen mellan inblandade parter då 

feedback från personalen tas hänsyn till, inte bara inom restaurangen men också inom 

menyplaneringen som är en helt separat instans. Detta leder till att man lyckas efterfölja 

gemensamt bestämda riktlinjer samtidigt som man är öppen för förändring inom verksamheten 

om sådana förslag framförs. 
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5.2. Restaurang Sabis 

Restaurang Sabis har påvisat förbättringar gällande matsvinn som är i enlighet med 

effektiviseringsmodellerna(5S och guiden). Sabis har en väl underhålld miljö och restaurangen 

städas, inte bara efter serveringen är klar utan kontinuerligt under hela lunchserveringen. Bra 

rutin gällande städning är ett grundkriterium för sorteringspunkten i 5S och detta uppfyller 

restaurang Sabis bra. Systematiseringsperspektivet är också välgenomtänkt då restaurangen har 

förutbestämda arbetsstationer som specifik personal bemannar. Möjligheten skapas här för 

individen vid en viss station att bemästra just arbetet hen skall utföra och på detta sätt få 

personlig insikt över hur arbetet potentiellt sett kan effektiviseras. 

 

Eftersom restaurangen har en unik meny varje dag så finns inte riktigt möjligheten att 

standardisera varje lunch. Dock så har man på ett sätt ändå lyckats standardisera 

tillvägagångssättet genom att begränsa tillagningsmetoderna som används i matlagningen. 

 

Effektiviseringen kan hur som helst inte förverkligas om erfarenheterna inte återkopplas till 

kökschef genom feedback, vilket Sabis har löst väl genom korta möten efter varje 

lunchservering där positiva och negativa aspekter av dagens arbetsgång framförs och 

diskuteras. 

 

Henriksson(2017) står, som tidigare nämnt, själv för menyplaneringen på restaurang Sabis där 

menyn konstrueras utifrån tidigare mätdata såsom vad som svinner mest samt aktuell 

råvarusäsong. Detta i kombination med de dagliga mötena skapar starka förutsättningar för 

vanaskapande där restaurangen kontinuerligt kan fortsätta effektivisera arbetsprocessen samt 

inkorporera dessa som restaurangens framtida standard.  

 

Guiden lägger stor vikt på engagerandet av både personal och gästerna, där restaurang Sabis 

lyckats involvera bägge parter. De ständiga mötena personalen sinsemellan ger möjligheten till 

ständig kommunikation och förbättringsmöjligheter. Eftersom möten hålls dagligen kan 

feedbacken omgående användas för förbättring på arbetsplatsen. Gästernas engagemang kräver 

andra strategier och något restaurang Sabis har försökt sig på med stor framgång är skyltning 

med restaurangens svinn som gästen kan se. 
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6. Slutsatser och Diskussion 

Valet av effektiviseringsmodell föll som bekant på Naturvårdsverket egna guide för minskat 

matsvinn samt 5S. Motiveringen för den förstnämnda var att det var en produkt av ett 

omfattande regeringsuppdrag som ansågs vara pålitlig att ha som grund. Guiden var 

användarvänlig och specifikt anpassad för just restaurangbranschen och var alltså väldigt 

passande för detta arbete. 5S valdes i sin tur eftersom undertecknade behandlat denna metod i 

tidigare kurser. Den ansågs även vara tillämpbar i ett kök för optimering samt lättförståelig för 

inblandade parter, så som kökspersonal. Man skulle eventuellt kunnat försöka tillämpa andra 

effektiviseringsmetoder i ett fortsättningsarbete för att undersöka hur stor effekt 5S verkligen 

har i jämförelse med någon annan metod, men det är något som är väldigt svårt att avgöra på 

förhand. 

 

Som mätresultatet visar så är svinnet per person lägre i restaurang Sabis än i restaurang Q. 

Orsaken till denna skillnad skulle kunna vara hur väl restaurangerna följer guiden samt 5S. När 

det kommer till optimeringsmetoden 5S så var systematiseringspunkten den största skillnaden 

mellan restaurangerna, där restaurang Sabis hade en väl systematiserad arbetsgång till skillnad 

ifrån restaurang Q som helt och hållet har uteslutit denna aspekt av effektiviseringen. Detta 

skulle mycket väl kunna vara en bidragande faktor till skillnaderna i svinn per person mellan 

restaurangerna eftersom restaurang Sabis systematisering ger möjligheten att, i princip på 

beställning, kunna producera maten och på så sätt undvika en del av svinnet från köket. 

 

Om man utgår från guiden(Nordiska ministerrådet, Kasta mindre mat, 2012) så finns det 

ytterligare punkter där restaurangerna skiljer sig åt. Både Henriksson(2017) och Eriksson(2017) 

påpekade att det största matsvinnet uppkom vid sallads- och brödbuffén. Restaurang Sabis sökte 

att åtgärda detta genom att minska storlekarna på slevarna och tallrikarna enligt 

rekommendationer från guiden vilket också kan vara bidragande anledning till skillnaden i 

matsvinn mellan restaurangerna. 

 

En tredje aspekt är involveringen av gästerna som guiden uppmuntrar till. Denna punkt är av 

extra vikt då en stor del av svinnet kommer ifrån gästernas ätvanor snarare än effektiviseringar 

i köket. Här finns det mycket rum att på olika sätt försöka styra gästernas matvanor, kanske 

främst genom att informera. Åtgärden som restaurang Sabis har tagit till är att två gånger per år 

involvera gästerna i svinnmätningen genom att på TV-skärmar redovisa det individuella och 
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kollektiva svinnet. Detta har någon enstaka gång även försökts i restaurang Q men inte i samma 

utsträckning som i restaurang Sabis där en stor skillnad har varit att involverandet av gästerna 

har skett väldigt diskret. Gästerna har i princip själva behövt ta reda på storleken av svinnet 

medan man på restaurang Sabis mer eller mindre har påtvingats resultatet. Detta skapar en 

medvetenhet hos kunderna vilket är viktigt då dessa är återkommande kunder. Dock så skulle 

man helst av allt velat se denna demonstration varje dag snarare än två gånger per år då man 

skulle kunna säkerställa att gästerna ständigt blir påminda om hur dessa kan bidra till 

effektiviseringen. Detta kan dock vara en ekonomisk fråga där resurser kan komma att behöva 

användas då det ständigt måste ske intensivare mätningar och uppdateringar för senaste svinnet.  

 

Under intervjuernas gång har även återvinning av tillagad mat uppmärksammats från 

restaurangchefens sida där det i dagsläget beskrivs som svårt att få återvinna överbliven mat 

från en servering till olika matcenter. Anledningen till detta är svårigheterna som uppstår i att 

matcentren på förhand kräver uppskattningar på mängden överbliven mat vilket är svårt från 

restaurangens sida då planeringen söker att hålla denna mängd så nära noll som möjligt. Det 

finns alltså aspekt av optimeringsarbetet som inte faller på restaurangbranschen även om det är 

där svinnet sker. 

 

Med rikssnittet i åtanke (77 gram per person och vecka) kan man konstatera att mätresultaten 

för samtliga veckor i bägge restauranger påvisat att stora effektiviseringar kan göras genom att 

i stor mån efterfölja 5S-modellen och Naturvårdsverkets guide för minskat matsvinn. Enligt 

resultaten så påvisar restaurang Sabis bättre siffror än restaurang Q där tänkbara orsaker kan 

vara systematiseringsskillnader, skyltning av aktuellt svinn(involverandet av gäster) samt 

mindre storlekar på tallrikar och slevar. Problemet kan självfallet vara beroende av många fler 

faktorer men utifrån detta arbete har ovanstående ansetts vara de mest relevanta. 
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7. Fortsatta arbeten 

Detta arbete skulle kunna öppna upp för ytterligare fortsatta studier inom området. Man skulle 

kunna undersöka effektiviseringen av restauranger som serverar på kvällstid och jämföra om 

Naturvårdsverkets guide samt 5S-modellen även i denna typ av restaurang ger en effektivisering 

av mastsvinnet, och på så sätt skapa en generell metod för matsvinnseffektivisering. Man skulle 

även kunna göra ytterligare studier som utgår från någon annan effektiviseringsmodell och 

undersöka om ännu större effektiviseringar skulle kunna nås med denna istället för med 5S. 

 

Varför detta ämne bör vidareundersökas är inte endast för de ekonomiska fördelarna en 

restaurang kan tänkas få genom svinnminskningen, men också ur ett miljöperspektiv. Vissa 

råvaror, exempelvis kött(Ekuriren, Kött är värsta miljöboven, 2012), kostar enorma mängder 

energi att producera och därför skiljer sig ena svinnet ifrån det andra. Även detta skulle kunna 

undersökas, vad är det som egentligen slängs mest? 
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