
 

BIOEKONOMI OCH HÄLSA 
HÅLLBAR KONSUMTION 

OCH PRODUKTION 

 
 

 

 

 

 

Hållbarhetsmål i offentliga måltider - 
Beräkningsmetodik 

Christoffer Krewer 
RISE Rapport 2020 



 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Hållbarhetsmål i offentliga måltider - 
Beräkningsmetodik 

Christoffer Krewer 



1 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Innehåll 
Innehåll ....................................................................................................... 1 

1 Inledning ............................................................................................. 2 

1.1 Begrepp och definitioner ................................................................................... 3 

2 Klimatpåverkan ................................................................................... 4 

2.1 One Planet Plate som mål i projektet ................................................................ 4 

2.2 Formler för att beräkna organisationens klimatavtryck ................................... 4 

2.2.1 Anpassning av klimatmålet för organisationen ..........................................5 

2.3 Portionsstorleken ............................................................................................... 6 

2.4 Totala inköp ........................................................................................................ 7 

2.5 Antalet portioner ................................................................................................ 7 

2.6 Tillvägagångssätt för beräkningar och jämförelser av mål ................................. 7 

2.7 Tidsaspekter ...................................................................................................... 10 

2.8 Hantering av dataluckor och osäkerheter ........................................................ 10 

3 Svinn ................................................................................................... 11 

4 Andel svenskt ...................................................................................... 12 

5 Andel ekologiskt .................................................................................. 12 

6 Verksamhetsklassificering och jämförelser mellan organisationer .... 13 

6.1 Tillåtna jämförelser........................................................................................... 14 

7 Resultat på enhetsnivå ........................................................................ 15 

7.1 Mjölkstödsdata ................................................................................................. 15 

 

  



2 

© RISE Research Institutes of Sweden 

1 Inledning 
I detta dokumentet beskrivs den beräkningsmetodik som tagits fram i projektet 

Hållbarhetsmål i offentliga måltider. Projektet beskrivs i detalj i rapport 2020:55. 

De områden som har inkluderats är: 

• Klimatpåverkan 

• Svinn 

• Ekologiskt 

• Svenskt – Både tillverkningsland och råvarans ursprungsland 

För att mäta dessa har indikatorer i Tabell 1 definierats. 

Tabell 1. Hållbarhetsaspekter och dess indikatorer definierade i projektet 

Hållbarhets-

aspekt/Indikator 
1 2 3 4 

Klimatpåverkan kg CO2e/kg kg CO2e/portion 

(ibland per lunch, 

middag, 

kvällsmat, 

frukost, 

mellanmål) 

Total CO2e Total CO2e per olika 

livsmedelsgrupper 

Svinn 

(Svinn för 

specialkost kan 

särredovisas) 

SLV-mål*: 

Totalt 

svinn/portion 

(g/portion) 

SLV-mål: Andelen 

totalt svinn av 

den serverade 

maten (%) 

SLV-mål: 

Uppäten 

mängd 

mat/person 

(g/person) 

Parametrar/övriga nyckeltal: 

Kökssvinn 

Serveringssvinn 

Tallrikssvinn  

Antal ätande 

Totalt svinn 

Svinnets kostnad 

Svinnets klimatpåverkan 

Andel ekologiskt % (kr) % (kg) 
 

  

Andel svenskt: 

Sverige som 

tillverkningsland 

Sverige som 

råvaruland 

% (kr) % (kg)     

*SLV – Statens Livsmedelsverk 
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1.1 Begrepp och definitioner 

Det görs ingen egentlig skillnad mellan antal ätande och antal serverade portioner. En 

ätande antas äta en portion. I detta dokumentet så användas båda dessa begreppen och 

här innebär de samma sak. Det som registreras i Hantera Enhet är utfallet, d.v.s. 

verkligt antal ätande som åt, som sedan hamnar i rapporterna.  

I måltidsplaneringen finns definitionen antal portioner, vilket syftar på det planerade 

antalet portioner. Detta är alltså inte samma sak som antalet serverade portioner. 

Se det andra dokumentet som tagits fram i projektet (2020:55) för ytterligare begrepp 

och definitioner. 
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2 Klimatpåverkan 

2.1 One Planet Plate som mål i projektet 

I projektet så används WWF:s klimatmål One Planet Plate som är angivet i kg 

CO2e/portion (baserat på 11 kg CO2e per person per vecka) . 

Tabell 2. Det maximala klimatavtrycket per portion för dagens olika måltider som inte får 
överstigas enligt One Planet Plate. 

Måltidstyp Klimatavtryck (kg CO2e/portion) 

Frukost 0,4 

Lunch 0,5 

Mellanmål 0,2 

Middag 0,5 

Total per 

dag 

1,6 (vilket ger 11,2 kg CO2e per 

person och vecka, vilket blir 582,4 

kg CO2e på ett år 

 

Dryck är exkluderat i One Planet Plate. 

Det är inte angivet hur stor en portion ska vara. 

2.2 Formler för att beräkna organisationens 

klimatavtryck 
I Hantera så finns uppgifter på alla inköp i kg och kr. Inköpsdata är dessutom länkade 

till viktade medelvärdesklimatdata som gör att total klimatpåverkan (indikator 3) går 

att räkna ut, samt klimatpåverkan per inköpt vikt livsmedel (indikator 1). Dessa är 

alltså kända. 

(Den korrekta benämningen är egentligen massa och inte vikt.)  

Förhållandet mellan indikator 1 och klimatmålet samt indikator 2 ser ut som följer: 

Formel 1. Indikatorer benämns framöver i formlerna som [Indikator x], där x är indikator numret. 
Detta följs av enheten utskriven i parentes. 

[𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 1] (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
) × [𝑃𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛] (

𝑘𝑔

𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛
) = [𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 2] (

𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛
) 

, där portion är enhetslös. Utan att veta portionsstorleken går det alltså inte att utläsa 

ur indikator 1 om vi klarar målet. 

Det går också att under en given tidsperiod att beräkna det genomsnittliga 

klimatavtrycket per portion om antalet serverade portioner är känt: 
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Formel 2 

[𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 3](𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒)

[𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟]
= [𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 2] (

𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛
) 

Hur antalet portioner och portionsstorleken ska beräknas gås igenom i kapitel 2.3 och 

2.5. 

2.2.1 Anpassning av klimatmålet för organisationen 

Här redovisas exempel på hur One planet plate kan anpassas för verksamheten.  

När ingen information finns tillgänglig föreslås ett medelvärde av måltidstyperna 

klimatavtryck i one planet (Formel 3). 

Formel 3 

0,4 + 0,5 + 0,2 + 0,5

4
= 0,4 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 

Ungefärliga schabloner kan också användas för att få ett mål som är mer anpassat till 

den egna organisationen (Formel 4). 

Formel 4 

[𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑢𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟](%) × 0,4 + [𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟](%) × 0,5

+ [𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑚å𝑙](%) × 0,2 + [𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟](%) × 0,5

= [𝑈𝑛𝑔𝑒𝑓ä𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛] (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛
) 

När antalet måltider och dessutom måltidstyp är känt kan anpassningen göras enligt 

Formel 5. 

Formel 5 

[𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑢𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟](𝑠𝑡)×[𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑚å𝑙 𝑓𝑟𝑢𝑘𝑜𝑠𝑡](𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒)+[𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟](𝑠𝑡)×[𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑚å𝑙 𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ](𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒)+⋯

[𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑢𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟](𝑠𝑡)+[𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟](𝑠𝑡)+⋯
=

[𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑚å𝑙 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛]  

Detta är alltså ett genomsnittligt klimatmål som är anpassat för verksamheten. 

Verksamheten mäter antalet portioner per måltidstyp, t.ex. genom att räkna tallrikar 

(på sikt kommer dock information antalet lagade portioner kunna hämtas från 

måltidsplaneringsverktygen). Antalen av de olika måltidstyperna multipliceras sedan 

med sitt respektive klimatmål och divideras med summan måltider. På det sättet 

erhålls ett aritmetiskt medelvärde av klimatmålet för en måltid, baserat på data från en 

viss tidsperiod. 

One planet plate-målet måste också anpassas för att inkludera dryck, såsom mjölk och 

kaffe. Här väljs 1 dl mjölk vilket motsvarar 0,1 kg CO2e per portion som adderas till 

resultatet i från Formel 3, enligt Formel 6. 

Formel 6 

0,4 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛⁄ + 0,1 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛⁄ = 0,5 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛⁄     



6 

© RISE Research Institutes of Sweden 

2.3 Portionsstorleken 

Hur stor portionsstorleken är har visat sig vara svårt att komma fram till. Det finns en 

teoretisk portionsstorlek som används vid näringsberäkningar och som varierar 

beroende på vilken rätt som serveras och hur näringstät den är. Portionsstorleken 

varierar också beroende på de ätandes ålder och tillstånd. Den varierar också beroende 

på måltidstyp. Det sägs att den teoretiska portionsstorleken aldrig används som bas för 

beställningar för att den är för stor, men det faktum att det beställs mindre mat i 

verkligheten kan också bero på att de uppskattningar av antalet ätande som görs är 

överskattade. Det betyder att portionerna som anges i kostdatasystemen inte 

nödvändigtvis är sanna portionsstorlekar. MAshie har kontaktat många av sina kunder, 

utan att kunna få svar på vad den sanna portionsvikten är. 2019 tog SLV bort 

portionsstorlekar med motiveringen att standardiserade portionsstorlekar har lett till 

att barn i vissa fall inte har fått så mycket mat som de vill ha1.  

Definitionen av portionsvikten som det finns behov av i Hantera är: 

”Den sanna vikten som en person tar till sig under en måltid inklusive tillbehör och 

dryck, uttryckt som ett genomsnitt av samtliga måltider inom en organisation, 

angiven som ej tillagad vikt d.v.s. vikten utan hänsyn tagen till viktförändring vid 

tillagning.” 

Anledningen till behovet av ej tillagad vikt beror på att de vikter som finns i Hantera är 

enligt ej tillagad vikt och indikator 1 är angiven per kg ej tillagad vikt eller inköpsvikt. I 

beredningen och tillagningen tas oätliga delar bort, det uppstår svinn och vattenavgång 

och tillkomst sker. T.ex. pasta och ris ökar i vikt vid tillagning och kött minskar i vikt, ju 

längre tillagning desto större viktförändring. För att Formel 2 ska ge ett resultat som är 

jämförbart med one planet plate måste portionsvikten därför vara angiven som ej 

tillagad vikt. Alternativet är att justera för viktförändringar i tillagningen men här finns 

det dataosäkerheter. 

Det går även att tänka sig en alternativ definition exklusive dryck. I det fallet behöver 

inte one planet plate justeras för att innehålla dryck. 

Den standardportion som används som beräkningsbas i projektet är 400 g, 

ej tillagad vikt, inklusive 1 dl dryck, inklusive tillbehör. Basen står sig över 

tid och är bra för tidsvisa jämförelser, samt för jämförelse mellan 

organisationer. 

Definitionen ovan innebär att om alla inköpta livsmedel förbrukas där de köps in så är 

portionsvikten lika med den totala inköpsvikten dividerat med antalet ätande under en 

given tidsperiod, inklusive svinn. Det går alltså att utgå ifrån inköpsstatistiken och 

antalet portioner (Formel 7), som även kan användas för att validera den uppskattade 

portionsvikten. 

 
1 SLV Portionsstorlek i förskola och skola, 
https://fragor.livsmedelsverket.se/org/livsmedelsverket/d/portionsstorlek-i-forskola-och-skola/ 

https://fragor.livsmedelsverket.se/org/livsmedelsverket/d/portionsstorlek-i-forskola-och-skola/
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Formel 7. Portionsstorleken kan beräknaas genom att dividera de totala inköpen med antalet 
serverade portioner. 

[𝑃𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛](𝑘𝑔) =
[𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑘ö𝑝](𝑘𝑔)

[𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟](𝑠𝑡)
 

 

2.4 Totala inköp 
De totala inköpen i kg är angivna utifrån mottagningsvikt och inte tillagad vikt. Det 

köps också in dryck, och tillbehörsmat som t.ex. sallad, bröd, smörgåspålägg etc. De 

totala inköpens uppdelning på olika måltidstyper är okänd. 

Det är inte alltid så att de totala inköpen är lika med summan av den mat som 

konsumeras. Det gäller endast då den totala verksamheten beaktas, t.ex. en hel 

kommun, eller för vissa enheter. Vissa enheter skickar nämligen och tar emot mat 

mellan varandra, t.ex. så köper ett tillagningskök in mat, men delar av den serveras på 

ett mottagningskök. Se mer om detta i kapitel 7. 

2.5 Antalet portioner 
Det finns olika sätt att uppskatta antalet portioner. Närmst kommer man om antalet 

tallrikar räknas. Tyvärr har det visat sig finnas fel i inrapporterade data, även i 

delmängder av data som användarna säger sig vara säkra på är korrekta. Det finns 

också möjlighet att utgå från mjölkstödsdata som bl.a. innehåller inskrivna elever, men 

data släpar efter ett år och innefattar inte andra ätande som t.ex. pedagoger. 

Mjölkstödet täcker inte heller alla enheter. Ett annat sätt att göra det på är att låta 

användarna själva ange hur många som är inskrivna i verksamheten. Se olika 

beräkningsalternativ i kapitel 2.6. 

 

2.6 Tillvägagångssätt för beräkningar och 

jämförelser av mål 
När ingen annan information finns att tillgå beräknas organisationens klimatavtryck 

enligt Formel 1 med den portionsvikt som anges i kapitel 2.3. Detta jämförs sedan med 

beräknat värde i Formel 6. Alternativt så räknas One Planet Plate-målet (resultatet från 

Formel 6) om genom att multiplicera det portionsvikten i kapitel 2.3 för att sedan 

kunna jämföras med indikator 1, enligt Formel 8. 

Formel 8 

0,5 𝐶𝑂2𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛⁄

0,4 𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛⁄
=  1,25 𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔⁄  

Detta är basberäkningen, eller den beräkning som använder den antagna 

portionsvikten som beräkningsbas. Resultatet av basberäkningen redovisas alltid för 

klimatpåverkan. 

Som tillägg till resultatet av basberäkningen finns ett antal alternativ för att beräkna 

portionsstorleken: 



8 

© RISE Research Institutes of Sweden 

• Organisationen uppskattar portionsstorleken själva på övergripande nivå i 
Hantera livs 

• Enheterna inom organisationen uppskattar portionsstorleken själva i Hantera 
Enhet. Detta görs på två sätt idag: 

o Säljfunktionen - I dagsläget används denna funktion av ett begränsat 
antal användare. Den är till för att användas av tillagningskök för att 
fördela kostnader för inköp till dess mottagningskök. Information som 
anges är: 

▪ Portionsvikt, angiven i tillagad vikt 
▪ Det är inte alltid hela måltiden/portionen som skickas, utan 

ibland endast den lagade komponenten. Detta kan anges som 
kommentar i systemet. 

▪ Antal levererade portioner 
▪ Portionspris 
▪ Måltidstyp 
▪ Fördelat på mottagande enheter 

o Svinnfunktionen – Förekommer i utförandena förenklad och avancerad 
variant, där den avancerade varianten även inkluderar att väga maten 
som serveras.  

▪ Serverad mängd mat mäts eller uppskattas baserat på inköpsvikt. 
(Tillvaratagen mat efter serveringen subtraheras från maten som 
går till servering) 

▪ Antal ätande mäts 
▪ Måltidstyp anges 
▪ Portionsstorleken beräknas genom att dividera den serverade 

maten med antalet ätande. Svinnet blir då inkluderat. Vikten är 
angiven i tillagad vikt och kan konverteras till ej tillagad vikt med 
schabloner, där schablonerna i sin tur kan förfinas ytterligare 
med receptdata från kostdatasystemen. 

• Organisationen delar total inköpt mängd i antal serverade portioner i Hantera 
Livs, se Formel 7. 

 
Som tillägg till resultatet av basberäkningen finns även spåret att uppskatta antalet 
serverade portioner. Här finns också ett antal alternativ: 

1. Data från SCB. I statistikdatabasen finns data på folkmängd i en kommun eller 
region, per ålder, dock med en eftersläpning på två år. Det går att uppskatta 
elever i grundskolan mycket bra utifrån detta eftersom allmän skolplikt gäller i 
Sverige. Statistiken tar dock inte hänsyn till eventuella elever från eller till andra 
kommuner. Det är svårare att uppskatta elever under sex år (förskoleklass), 
gymnasieelever och olika typer av vård.  

• Om informationen mäts i en kommun eller region går det att extrapolera 
till andra kommuner/regioner baserat på den demografiska 
fördelningen. 

• Fördelen med detta alternativet är att organisationen inte behöver ange 
någon information. 

• Det går inte att använda detta alternativet för att täcka hela 
organisationen, eller för andra organisationstyper än kommuner och 
regioner 

2. Organisationen anger antal inskrivna. Schabloner används för att uppskatta 
antal portioner. 

• Görs i Hantera Livs, eller nedbrutet per enhet 

• Gör det i Livs täcker hela verksamheten 

• Frånvarostatistik kan användas för att förfina resultatet 
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3. Antalet portioner uppskattas baserat på inköp, genom att inköp och 
portionsantal för en annan liknande organisation är känd. (Går att utöka med 
kommande budgetfunktionalitet) 

• Görs i Hantera livs 

• (Som i SCB-fallet) 

• Fungerar först när data är en organisation har angivit tillgängligt mycket 
data 

• Täcker hela verksamheten 
4. Mjölkstödsdata (se kapitel 7.1) används för att uppskatta antalet elever och 

eventuellt andra för alla enheter som erhåller mjölkstöd samt de enheter som 
ingår i en mjölkstödsfördelning.  

• Mjölkstödsdata täcker dock inte alla enheter inom en organisation. 

• Ett liknande alternativ är att använda data om inskrivna elever från SJV 

• Görs i Hantera livs 
5. Verksamheten uppskattar antalet serverade portioner 

• Görs i Hantera Livs 

• Täcker hela organisationen 
6. a) Använd data i rapporterat antal tallrikar i Hantera Enhet.  

b) Fyll i eventuella luckor med historiska data (b1. från egna enheten; b2 från 
annan enhet). 

• Görs i Hantera Enhet 

• Används för att skriva över grövre data som angivits för enheten 

• Data kan användas för att uppskatta portioner för andra liknande 
enheter 

• När tillräckligt många enheter rapporterar antal tallrikar används denna 
informationen för hela organisationen 

7. Hämta planerat antal måltider från måltidsplaneringsverktygen 
 
Parallellt med antal portioner behövs också uppgifter om portion per måltidstyp: 

• Fördelningen mellan olika enhetstyper finns tillgänglig i Hantera. Schabloner 
används för att uppskatta fördelningen av måltider för de olika enhetstyperna, 
t.ex. en grundskola serverar bara luncher, en förskola serverar bara 40% så 
många frukostar som de serverar luncher etc.  

• Verksamheten anger förhållanden mellan olika måltidstyper på övergripande 
nivå 

• Enheterna anger vilka måltidstyper som serveras och fördelningen däremellan 

• Enheterna rapporterar antalet ätande/tallrikar i Hantera Enhet per måltid 
 
Alternativen ska presenteras för organisationerna i Hantera på ett förståeligt sätt och 
organisationerna ska sedan ges möjlighet att välja ett eller flera alternativ som de ser 
resultat för, förutom basberäkningen. För beräkning av organisationens klimatavtryck 
per portion, d.v.s. indikator 2 används antingen Formel 1 eller Formel 2. För 
anpassning av klimatmålet används Formel 3 eller Formel 5. Jämförelsen mellan 
organisationens klimatavtryck och målet ger hur nära eller långt bort organisationen är 
för att nå målet. 
 
Med tiden kommer schablonerna och uppskattningarna förfinas tack vare att uppmätt 
data från andra organisationer kan användas som extrapolering. Ju mer data, desto 
bättre beräkningskvalitet. 
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2.7 Tidsaspekter 
Samma tidsintervall ska gälla för inköpen och för uppskattningen antalet portioner. 

Minsta tidsaggregat som kan användas är en månad. Organisationer följer dock vissa 

årscykler. T.ex. så köps mycket in i januari och töms i juni och december. Utdrag enbart 

för sådana månader kan ge missvisande resultat. 

 

2.8 Hantering av dataluckor och osäkerheter 
Det kan uppstå dataluckor i de fall då antalet måltider mäts men glöms bort att 

rapporteras och det är viktigt att dessa fel fångas upp och åtgärdas, t.ex. genom att 

tydliggöra skillnaden mellan NOLL och ”ej angivet”, efterfråga om uppgiften är 

uppmätt eller uppskattad, vägledning vid uppskattning etc. I nuläget finns det inget sätt 

att identifiera detta. Det sätt som planeras för att hantera detta är att låta lokala 

administratörer definiera tidsintervall och vilka typer av svinn som ska mätas. På så 

sätt ser användarna enbart de inmatningsfält som är avsedda att fyllas i. 

Ju mer data som användarna anger, desto mer kvalificerad vägledning kan ges genom 

att använda data och samband från andra liknande verksamheter. Schabloner förfinas 

på detta sätt med tiden. 

Felaktiga data kan fångas genom att notifiera användaren om inmatningar som avviker 

från det normala, t.ex. en inmatning som avviker mer än tre standardavvikelser från 

medelvärdet. 

Det är värt att notera att när mycket mat köps in och inte antalet ätande registreras, 

t.ex. mackor till kommunfullmäktige, frukt och kaffe som distribueras ut i 

verksamheten, mat till sportcuper som pågår i skolornas gymnastiksalar etc. så blir 

resultaten per portion missvisande. 
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3 Svinn 
Indikatorerna 1, 2 och 3 för svinn samt tillhörande beräkningar är definierade av 

livsmedelsverket. Funktionerna för att beräkna indikatorerna är implementerade i 

Hantera Enhet och serverings- och svinndata rapporteras in på daglig basis de perioder 

då svinn mäts. 

Kökssvinnet (med undergrupperna lagringssvinn, beredningssvinn och 

tillagningssvinn), serveringssvinnet och tallrikssvinnet mäts. Den specialkost som 

svinnas särredovisas. 

Totalt svinn/portion (g) (Indikator 1) beräknas genom att väga allt svinn som uppstår 

vid en måltid och dividera det med antalet serverade portioner (antalet ätande). 

Andelen totalt svinn av den serverade maten (%) (indikator 2) beräknas genom att väga 

allt svinn som uppstår vid en måltid, väga den serverade maten och dividera svinnet 

med den serverade maten. 

Det finns två varianter av svinnfunktionen: 

• Den förenklade, där den serverade maten inte vägs utan där inköpsvikten 

används istället. Ingen hänsyn tas till eventuell vidaredistribuerad mat. 

• Den avancerade, där den serverade maten vägs 

Uppäten mängd mat/person (g) (Indikator 3) beräknas genom att subtrahera 

tallrikssvinnet från den serverade maten och sedan dividera med antalet serverade 

portioner. 

Indikator 4 i Tabell 1 visar övriga indikatorer som används i Hantera. 

Värt att notera är att svinnet alltså mäts i tillagad vikt i den avancerade varianten och i 

inköpsvikt i den förenklade varianten. En konsekvens av detta är att om svinnets 

genomsnittliga klimatpåverkan beräknas genom att multiplicera indikator 1 med 

svinnets vikt så föreligger ett fel om den avancerade varianten används som varierar 

med skillnaden på inköpt och tillagad vikt. 

Svinn mäts och beräknas på enhetsnivå. Det aggregeras även per enhetstyp, 

extrapoleras för att gälla över tid och aggregeras även för hela organisationen.  

Klimatpåverkan från svinnet beräknas enligt Formel 9. Svinnet anges dock i tillagad 

vikt och indikator 1 per ej tillagad vikt och här föreligger en osäkerhet. Svinnet mäts 

endast för vissa måltider och indikator 1 inkluderar alla inköp, även de inköp som 

normalt sett inte konsumeras i en måltid där svinn mäts. 

Formel 9 

[𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 1] (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
) × [𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑠𝑣𝑖𝑛𝑛](𝑘𝑔)

= [𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑣𝑖𝑛𝑛](𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒) 
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4 Andel svenskt 
Det finns uppgifter i Hantera både om tillverkningsland och om råvarans 

ursprungsland. 

Båda definitionerna används och det anges också för hur stor del av livsmedlen som 

informationen saknas för. 

Andel svenskt kan uppmätas såväl monetärt som i massa. 

5 Andel ekologiskt 
Det finns uppgifter i Hantera om en artikel är ekologisk eller inte. 

Till skillnad från andel svenskt så finns det inga dataluckor. 

Andel ekologiskt kan uppmätas såväl monetärt som i massa. 
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6 Verksamhetsklassificering och 

jämförelser mellan organisationer 
Det finns övergripande organisationstyper som är kommun, region, statlig verksamhet 

samt privat verksamhet. Dessa kan delas in i ansvarsområden. Ansvarsområdena kan i 

sin tur delas in i enhetstyper enligt Tabell 3. 

Tabell 3. Tillgängliga enhetstyper i Hantera. 

Enhetstyper i Hantera 

Bibliotek 

Café 

Cupper/lägerverksamhet 

Elevhem 

Folkhögskola 

Fritids 

Församling 

Förskola 

Förvaltning & kontor 

Grundskola 

Grundsärskola 

Gymnasieskola 

Gymnasiesärskola 

Hemkunskap 

Högskola & universitet 

Hotell 

Kultur & fritid 

Konferens 

Mottagningskök 

Produktionskök 

Restaurang 

Sjukhus 

Självförvaltning 
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Social & omsorg 

Uppgift saknas 

Uvn 

Äldreomsorg 

Övrigt 

 

SLV:s definitioner tillagningskök och mottagningskök har inkluderats i Hantera, s.k. 

kökstyper (Tabell 4). Dessa är en underindelning till enhetstyperna. 

Tabell 4. Tillgängliga kökstyper i Hantera.  

Kökstyper 

Ytterligare klassificering i Hantera 

(definitioner enl. SLV) 

Tillagningskök 

Mottagningskök 

 

6.1 Tillåtna jämförelser 
I nuläget tillåts endast jämförelser mellan organisationer av samma organisationstyp. 

De organisationstyper som jämförelser är tillåtna inom är regioner och kommuner. 

Samtliga indikatorer lämpar sig för benchmarking, förutom total klimatpåverkan. 

Klimatpåverkan och indikator 2 skall enbart jämföras då den är beräknad enligt Formel 

2 med basportionsvikten, eftersom det föreligger för stora osäkerheter om olika 

organisationer har antagit egna portionsvikter. Klimatpåverkan skall endast jämföras 

på övergripande organisationsnivå. 

Svinn skall endast jämföras per svinntyp för att jämförelsen ska bli korrekt, samt per 

enhetstyp på enhetsnivå. Svinntypen kökssvinn skall inte jämföras mellan olika 

organisationer. Jämförelsen kan även göras med underindelningen kökstyp.  

Andel svenskt och ekologiskt kan jämföras på övergripande organisationsnivå och per 

enhetstyp på enhetsnivå. 

Om det finns för få enheter inom en viss enhetstyp är inte jämförelser heller tillåtna. 

Utgångspunkten är att jämföra med genomsnittet inom sin enhetstyp. 

Jämförelser av andelar sker på samma bas, d.v.s. antingen i kr eller kg. 
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7 Resultat på enhetsnivå 
I Hantera finns uppgifter om inköpsvolym i kostnad och vikt. På övergripande 

organisationsnivå är detta samma sak som den mat som hanteras, tillagas, serveras 

eller slängs, d.v.s. all mat som köps in konsumeras eller slängs inom organisationen. På 

enhetsnivå så är detta inte nödvändigtvis samma sak eftersom enheterna ibland skickar 

mat mellan varandra. Mat som köps in och tillagas på en enhet konsumeras eller slängs 

inte nödvändigtvis på samma enhet. 

När det gäller svinn så mäts det på enhetsnivå, och om den avancerade 

svinnrapporteringen används så gäller registrerade data naturligt för den registrerande 

enheten. Undantaget är kökssvinnet som kan ske på en annan enhet om den 

registrerande enheten t.ex. är ett mottagningskök. Problematiken som uppstår i detta 

fallet är att allokera kökssvinnet på antal ätande. Används den förenklade 

svinnrapporteringen så är det endast maten som är inköpt på enheten som inkluderas 

och eventuell mat som skickas vidare negligeras.  

Andel svenskt och andel ekologiskt anges endast som inköpta livsmedel och inte 

konsumerade livsmedel och påverkas inte av detta. Andel svenskt och ekologiskt är 

relevant att mäta på enhetsnivå. 

När det gäller klimatpåverkan så gäller det beräknade klimatavtrycket per kg på en 

enhet gäller för det som enheten köper in, utan hänsyn tagen till den eventuella mat 

som enheten skickar eller tar emot till och från andra enheter. Det finns möjlighet för 

användarna att lägga in sådan information, både i Mashie och Hantera Enhet, men det 

är bara en del av användarna som gör det i nuläget. Det mest rättframma sättet att lösa 

det på är att alla användare lägger in informationen. Ett annat sätt att lösa detta på är 

att använda mjölkstödsdata (se kapitel 7.1). Genom att utgå från fördelningen av 

mjölken går det även att bygga upp fördelningar av andra livsmedel, t.ex. att alla varor 

inom huvudgruppen fisk följer samma fördelning som mjölken. 

 

7.1 Mjölkstödsdata  
Mjölkstödsfunktionerna i Hantera används för att hjälpa användarna ta fram underlag 

för mjölkstöd som kan erhållas av EU. Stödet kan sökas av alla skolor från förskola till 

gymnasium. Mer detaljerad information om mjölkstödet finns tillgänglig på 

Jordbruksverkets webbplats2. När mjölken köps in på vissa ställen inom organisationen 

och sedan distribueras till skolorna så behöver underlag tas fram för det. Dessa flöden 

förs in i Hantera Livs med utgångspunkt i data på inskrivna elever från 

Jordbruksverket. Se Figur 1 för mer information. Om en enhet köper mjölk direkt så 

ingår de dock inte i fördelningen. Även enheter som inte har rätt till stöd, t.ex. 

äldreboenden, är med i fördelningen. Mjölkstödsfunktionerna är några av flera möjliga 

vägar att gå för att automatiskt fördela förbrukad mat på olika enheter. 

 
2 SJV, skolmjölksstöd, https://nya.jordbruksverket.se/stod/livsmedel/skolmjolksstod 

https://nya.jordbruksverket.se/stod/livsmedel/skolmjolksstod
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Figur 1. Förenklad bild av hur mjölkstödsfunktionerna fungerar. 
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