Brug data til at analysere madspild
En case fra virkelighedens restaurationsbranche
i samarbejde med
Verdensmål i Værdikæden og Danmarks Restauranter & Cafeer
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”Der er ingen tvivl om, at madspild og fødevaretab
medvirker i stort omfang til den klimakrise, som
ikke bare Danmark, men hele verden står over for.
Den amerikanske tænketank World Resources
Institute har på baggrund af tallene fra FNs
fødevareorganisation, FAO, beregnet, at CO2
udledningerne fra spildet af fødevarer, svarer til ca.
otte pct. af verdens udledning af CO2. Skulle
madspild være et land, ville det ifølge FN være
verdens tredjestørste klimaforurenende land
næstefter USA og Kina. Med andre ord når man taler
om klimasyndere: USA, Kina, Madspild.”
Kilde: Berlingske
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Verdensmål 12.3
”Inden 2030 skal det
globale madspild på
detail- og forbrugerniveau
pr. indbygger halveres og
fødevaretab i
produktions- og
forsyningskæder,
herunder tab af afgrøder
efter høst, skal reduceres”
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Madspild i dansk kontekst

”Hvert år spilder vi 700.000 tons
fødevarer alene i Danmark. (...)
De 700.000 tons fødevarer, der
årligt spildes i Danmark, svarer til
syv gange vægten af
Marmorkirken og 3,8 pct. af den
samlede CO2-udledning, der hvert
år udledes fra Danmark.”
Kilde: Berlingske
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Madspild i restaurationsbranchen
Restaurationsbranchen i Danmark generer årligt
61.ooo ton madaffald.
30 % af madaffaldsmængden består af madspild,
svarende til 20.000 ton.
Hvis vi skal nå Verdensmål 12.3 om en halvering af
madspildet inden 2030, kræver det initiativer i hele
restaurationsbranchen.
Casen om GRØD er et bud på et initiativ til reducering
af madspild.
Kilde: Miljøstyrelsen
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”Indsatsen mod
madspild er på
tredjepladsen over
verdens ti bedste
klimaløsninger.”
Kilde: Berlingske

Reducer madspild med data
Casen om
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GRØD som case: fra a til å
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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- Dataindsamling og databearbejdning i praksis
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- Hvad skal du bruge?
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Hvem er GRØD?
• Lasse Skjønning Andersen åbnede verdens første
GRØD-bar i 2011
• I dag er der 9 restauranter, 8 i København og omegn og
1 i Århus
• Derudover har Lasse Skjønning Andersen udgivet flere
kogebøger, og du kan handle GRØDs produkter både på
webshoppen og hos blandt andet 7-eleven og Irma.
• GRØD har 111 medarbejdere ansat.
Planer for fremtiden:
• At udvikle flere gode grødprodukter med bæredygtighed
i fokus
• At åbne flere butikker i Danmark, i Norden og resten af
verden
• Et større fokus på data, optimering og mindre madspild
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Starten på madspildsrejsen – kort fortalt
1)Den overraskende mængde af madaffald startede arbejdet med madspild, hvor GRØD begyndte at veje deres
bioaffald og opdagede hvor store mængder, der var tale om. Det tændte en flamme hos GRØD, der ville reducere
mængderne med en fokuseret indsats mod madspild.
2)Derfor trådte ledelsen ind og valgte i første omgang en test-restaurant, der skulle begynde at indtaste AL data på
madspild i udvalgt måleenhed (dvs. tallerkenspild, spild i produktion, spild i gryderne, spild på lager osv.). Denne
restaurant foretog ligeledes en baseline måling for arbejdet med madspild gennem Foodwaste, som er eSmiley’s online
madspildsmålingssystem. Formålet var først at fastslå en baseline og herudfra finde frem til alle potentialerne for
forbedringer.
3)Herefter tog ledelsen en beslutning om at benytte Online POS som GRØDs online madspildsmålingssystem.
4)Det blev til en organisationskultur med arbejdsprocesser, måleindsatser og dataanalyser, der nu er en integreret
del af samtlige restauranter. Datarapporter er en del af det daglige arbejde, både for ledelsen, butikschefer og
medarbejderne.
5)Dette har affødt mange effekter som forbedrede lagersystemer, og arbejdet med madspild har dermed
forbedret flere aspekter af forretningen. GRØD har implementeret et optællingssystem, som hjælper
restaurantcheferne med at vurdere, hvad max antal bør være på lageret. Det minimerer også madspild.
6)Der er meget at hente endnu! Selvom GRØD er langt, så er der flere effekter at hente, herunder en automatisering
af bestilling af varer baseret på de data, der stadig indtastes i restauranterne.
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GRØDs madspildsomkostninger
I samarbejde med et online POS system
foretog GRØD en baseline måling for
mængden på og omkostningerne af madspild i
en udvalgt restaurant.
Målingen var over 13 dage.

Billede 1: Resultatet af GRØDs baseline måling udarbejdet af
Foodwaste, som er eSmiley’s online madspildsmålingssystem. Andre
restauranter gennemførte ligeledes baseline målinger. Du kan finde den
samlede rapport her.
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Det gav følgende resultat:
• Hvert kilo madspild koster 21 kr. for
restauranten
• På 13 dage var omkostningerne på
madspild i alt 1.386 kr.
• Det svarer til 38.584 kr./året for én
enkelt GRØD-restaurant

”

Vi satser på brug af data til
madspildsreduktion fordi vi tror
på, det er den rette og mest
bæredygtige løsning. Men det
kræver hårdt arbejde og en
stærk tro – og ikke mindst
nogle seje medarbejdere!
Lasse Skjønning Andersen,
Stifter og CEO GRØD
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De 3 søjler i arbejdet med madspild
GRØDs ledelse
•

Ledelsen har en generel
interesse i ‘at gøre det bedre’
for planeten

•

Restaurantcheferne viser vejen
og tager selv ‘opmærksom-påmadspilds’-hatten på

•

Bæredygtighed har været en
integreret del af GRØD siden
start

•

•

Ledelsen har også igangsat
initiativer med fokus på
affaldssortering, råvare-valg og
effektivisering af supply chain

Restaurantcheferne har selv
interessen i og lysten til at
fordybe sig i data. De har
lysten til at se mulighederne og
blive klogere på egen
forretning

•
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GRØDs restaurantchefer

Ledelsen har fokus på at
kommunikere ‘the why’ ud til
medarbejderne og deler
dermed ansvaret for at gøre det
bedre. Det sker blandt andet
gennem nyhedsbrevet

•

Restaurantcheferne spiller en
afgørende rolle for, at
medarbejderne tager
initiativerne til sig, er
motiverede og ændrer adfærd

•

De inddrager medarbejderne

•

Restaurantcheferne er en aktiv
del af kulturen

GRØDs medarbejdere
•

Medarbejderne tager selv
ansvar, observerer, og kommer
med indspark til forbedringer

•

Medarbejderne har en generel
interesse i at arbejde med
bæredygtighed, herunder også
madspild

•

Flere initiativer er startet hos
medarbejderne, der fx
observerede tallerkenspild. Det
resulterede i en reduktion i
størrelserne på portionerne og
dermed en reduktion i
madspild

•

Medarbejderne informeres og
oplæres, så de kan arbejde
med de målrettede indsatser

Kultur som det bærende element
• Organisationskulturen har et fokus på bæredygtighed
som en integreret del af de daglige arbejdsprocesser.
Det sikrer, at det giver mening for medarbejderne at
arbejde med madspild hver dag
• Kulturen er ens på tværs af restauranterne. Det
betyder, at alle medarbejdere uanfægtet af adresse
arbejder med samme indsatser
• GRØDs erfaring er, at kulturen sikrer vedvarende
målinger og rutinemæssige praksisser – det er en
positiv spiral, der hele tiden styrker sig selv
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”

Jeg kan faktisk få helt ondt i maven, hvis
vi smider mad ud, så det undgår vi så vidt
muligt. Derfor er spild også en del af
opskrifterne, hvor vi bruger restgrød fra fx
dhal, risotto og bygotto til at lave
grøddeller, ligesom vi laver æblekompot af
æbleskrogene. Vi arbejder med madspild i
både forarbejdning og procedurer.
Sille Risskov Hillebrecht,
restaurantchef i Århus
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Best practice – det skal du tage
med dig fra casen om GRØD

Hvordan løftes arbejdet med
madspild hos restauranterne
• Hver uge trækker restaurantcheferne en rapport fra

interessen i og lysten til

Business Intelligence (BI) systemet (som er koblet op på

at fordybe sig i data.

det online madspildsmålingssystem)

Man skal have lysten til

• På møder hver anden uge ses der på alle data, og der
kigges i fællesskab på hvordan der kan optimeres

• Proceduren for dataregistrering står på lukkelisten
• Både medarbejdere, butikschefer og ledelsen tager ansvar
for arbejdet med madspild. Sådan løftes det på tværs af

hele forretningen
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”Man skal også have

at se mulighederne og blive
klogere på egen forretning”
Julie Gildsig, restaurantchef på

Frederiksberg

Dataindsamling og databearbejdning i praksis
SÅDAN GJORDE GRØD
 Udvalgte hvad der skulle tastes ind i det online
madspildsmålingssystem (som for GRØD er Online POS):
GRØD startede small.
 Startede med en ret – havregrød, som kører service på
vandbad. Her er opskriften målt i liter, mens spild måles i gram.
 Udvalgte havregrød, da de her så, at der skulle gøres en
indsats for et bekæmpe madspild. Derudover er vandbad en
central del af den daglige arbejdsgang og en stor del af

produktionen, ligesom det for GRØD var en god og
lettilgængelig måde at komme i gang med madspildsarbejdet.
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Dataindsamling og databearbejdning i praksis

SÅDAN GJORDE GRØD
 Informerede medarbejderne om indtastninger: hvordan
vejer man, hvad vejer man, hvor ofte vejer man osv.
Lavede en procedure for arbejdsprocessen og hang den op.
 Indtastede AL madspild i udvalgt måleenhed
(tallerkenspild, spild i produktion, spild i gryderne, spild på
lager osv.) ind i deres online madspildsmålings-system.
 Skabte nye rutiner for at minimere madspild af havregrød.
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Dataindsamling og databearbejdning i praksis
SÅDAN GJORDE GRØD
GRØD tastede både tilberedte retter og råvarer ind i
deres online POS system.
Typen af indtastninger varierer derfor i alt fra vandbade

til rødbedepuré og fra blåbær til havredrik.
Indtastningerne kommer altså helt an på typen af
restauration og menu.
Online POS systemer og andre elektroniske
madspildsmålingssystemer kan tilpasses den enkelte
restauration, således at systemet svarer til

restaurationens type og system.
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Billede 2: Udtræk fra GRØDs Business Intelligence (BI) system, som snakker
sammen med deres online madspildsmålingssystem.

Dataindsamling og databearbejdning i praksis
SÅDAN GJORDE GRØD
 Opdaterede løbende, så GRØD til sidst havde alle ingredienser og retter med måleforhold indtastet.
 Trækker nu real time data så tit de ønsker – fx dagligt eller ugentligt. Her kan man bl.a. se, hvornår der
er mest spild, hvilke retter der generer mest spild samt hvilke råvarer der typisk ender som madspild
(fx mælkeprodukter, der går over dato).
 Næste skridt er at automatisere bestilling af varer baseret på real time data.
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Eksempler på rapporter
Disse rapporter gav os indsigt
i hvor meget der lå på lageret,
hvor meget der blev spildt,
hvor det blev spildt, hvornår
det blev spildt, og ikke mindst
hvor dyrt det var at spilde.
Med denne viden vil vi kunne
tilrette menuer, vagtplaner,
indkøb. På sigt vil vi også få
styr på lagerbeholdning.
Julie Gildsig, restaurantchef på
Frederiksberg
Billede 3: Resultatet af GRØDs baseline måling udarbejdet af Foodwaste, som er eSmiley’s online
madspildsmålingssystem. Andre restauranter gennemførte ligeledes baseline målinger. Du kan
finde den samlede rapport her.
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Eksempler på rapporter

Billede 4 og 5: Resultatet af GRØDs baseline måling udarbejdet af Foodwaste,
som er eSmiley’s online madspildsmålingssystem. Andre restauranter
gennemførte ligeledes baseline målinger. Du kan finde den samlede rapport her.
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Udfordringerne i madspildsdata
Sikre sammenlignelig data: Nogle restaurationer er forskellige fra de andre – derfor skal
man være opmærksom på, om data kan sammenlignes. Der kan etableres forskellige
produktionsenheder i systemet, men man skal sikre sammenlignelighed. De valgte
målemetoder og enheder skal give valid data, som restauranten kan handle på baggrund
af. Hvis man ikke er en konceptrestaurant ligesom GRØD, kan man beslutte at indsamle
madspildsdata for retter og ingredienser pr. restauration og kun sammenligne overordnede
tal.
Sikre høj datastandard: Hvis data fra et sted er dårligere eller mere usikkert, kan det
”forurene” data fra resten. Man skal sørge for at opretholde den samme kvalitet hele vejen
rundt. Med andre ord skal alle medarbejdere være lige grundige og dygtige til
indtastningen.
Lettere og hurtigere registrering: Kasseapparatet kan ikke stå alene som
indtastningssted fordi registrering besværliggøres, når kassen også bruges af dem, der
betjener kunder. Registrering kan derfor lettes med en mobil enhed som for eksempel en
tablet.
Kulturel barriere for registrering: En gængs holdning kan være: ”det gør ondt i maven
at smide ud, så vi lader være at registrere”. Man skal italesætte tydeligt for medarbejderne,
at det handler om at registrere spildet. Hvis ikke der registreres, kan problemet ikke
komme til livs. Det handler ikke om at pege fingre og udskamme. Vi skal alle hjælpes ad.
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Udfordringerne i madspildsdata
Spild vs. svind: kløft mellem teoretisk og reelt spild – der skal kigges flere steder i
værdikæden. Ikke kun kigge på madspildsdata men data generelt

Målfastsættelse: Det er en god idé at fastsætte ens mål for spildreduktion i noget
konkret: for eksempel i CO2 eller DKK til værdiskabelse og motivation internt samt til
ekstern kommunikation
Opsplitning af store datamængder: Fokus på registreret spild er en god start,
men det giver mening at blive klogere på data ved at koble lagertræk,
lageroptælling, lagerstatus, varebestillinger, varemodtagelser – på spild, så det
automatiseres med varebestilling – teoretisk og reelt spild udlignes altså med lageret
Bedre rapportering i avancerapport – du kender solgt, forbrug og spild samt
lagerstatus = sikre bedre dækningsbidrag
Vedligeholdelse af indtastning af data er et vigtigt men stort arbejde. Hvis
indtastningen ikke vedligeholdes, ryger kvaliteten af data.
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Potentialerne i madspildsdata
Man får større råvareudnyttelse og bedre dækningsbidrag
Man bliver klogere på egen forretning på tværs af værdikæden – indsigt er en
stor del af arbejdet med at bruge madspildsdata
Den tredobbelte bundlinje gavnes!
Man får målbar og sammenlignelig viden om produkter og retter og kan dermed
sætte målrettet ind i stedet for at famle i blinde
Der er videnbaseret basis for sætte konkrete mål: fx CO2-besparelser og
nedbringelse af spild på et bestemt produkt
Man kan effektivisere vagtplaner, da data viser, hvornår der er travlt mv.
Man kan automatisere bestilling af varer, så madspild reduceres yderligere.
Lagerstyring er også en mulighed ud fra data
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Fremtiden ligger i data.
Også når det kommer til
madspild.
Lasse Skjønning Andersen,
Stifter og CEO i GRØD

”

Værdien af arbejdet med madspild skabes på
mange områder, som fx:

1. Bedre forhandlingsmulighed via bred indsigt i
volumen og hvilke råvare vi skal fokusere på
2. Lettere arbejdsgange for medarbejder
(tidsbesparing)
3. Mindre madspild, samt bedre indsigt i hvor vi
kan optimere for at mindske madspild
4. Fakturakontrol, og færre fejlbetalinger.
Malthe Milthers
CTO hos GRØD
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Kom selv i gang med brugen af
madspildsdata!

Hvad skal du bruge?
 En køkkenvægt til at veje madspildet på
 En procedure for/guideline til, hvordan og hvornår noget registreres
 Et online madspildsmålingssystem, hvor data kan tastes ind, og som viser data real time
 En tilgængelig skærm (fx en tablet), som medarbejderne kan taste ind på
 Et Business Intelligence (BI) system, der kan analysere data fra madspildsmålingssystemet
 Medarbejdere, restaurantchefer og en ledelse, der motiveres til at reducere madspild, for eksempel gennem løbende
målinger på madspildsreduktionen, gennem resultater i form af CO2 besparelser, gennem præmier og andet
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Step-by-step guide
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Implementer registrering af madspild i virksomheden. Tag medarbejderne med på ”madspildsrejsen” fra start, så
de har en fornemmelse for:
- Virksomhedens vision og mål med madspild og bæredygtighed generelt
- Kan se en motivation for arbejdet / se sig selv i arbejdet



Start simpelt: identificér enkelte retter eller fødevarer og sæt dit online madspildsmålingssystem op til registrering
af spild på netop det



Find en teknisk ansvarlig, som står for alle indtastninger og sætter Backoffice op, samt sender rapporter mv ud til
medarbejderne, samt rapporterer til ledelsen



Det er typisk nemt at trække rapporter på Business Intelligence (BI) systemet, når det online
madspildsmålingssystem først er sat op. Snak med din leverandør om opsætning

Step-by-step guide
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Træk en ugentlig rapport, som viser resultaterne, og brug resultaterne. Del dem på møder og blandt
medarbejderne



Udnævn en ansvarlig/ambassadør på hver restaurant der samler op hver uge, omsætter vision og mål i praksis og
tager medarbejdernes viden og erfaring videre. Fx restaurantchefen



Fortsæt med at inddrage medarbejderne, så der med tiden skabes en kultur, der fremmer madspildsreduktion. Fx
på møder, nyhedsbreve, sedler man hænger op i køkkenet, præmier etc.



Udvid med tiden dine oprindelige indtastninger til at omfatte spild i forskellige situationer

Til konceptrestauranter
Med daglige, ugentlige eller månedlige udskiftninger af menuer

 Kortlæg hvordan madspild opstår
(fx ved fejlbestillinger, fejl i tilberedninger etc.)

 Kortlæg hvorhenne madspild opstår
(hvilke restaurationer)
 Kortlæg hvornår madspild opstår: smides mest mad ud på de travle eller stille dage?

(hvilken tid på dagen og hvilke dage på ugen – samt evt. i forbindelse med årstider eller
sæsoner)
 Kortlæg hvilke retter, der oftest indeholder fejl og derfor bliver smidt ud
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”

Det er vigtigt at have den
kulturelle opbakning til en
hvilken som helst forandring.
Culture eats strategy for
breakfast.
Lasse Skjønning Andersen,
Stifter og CEO GRØD
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Udarbejdet i samarbejde med
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