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Sammanfattning
Borås stads kostchefer har arbetat med miljöfrågor och uppmärksammat att skolorna bör arbeta med 
att försöka minska på tallriksavfallssvinnet som uppkommer i skolköken. Vi har fått i uppdrag att 
arbeta  fram en handlingsplan  som ska vara ett  styrdokument  till  kostpersonalen.  Vi skall  i  vår 
rapport beskriva vårt arbete i en processbeskrivning.

För  att  kartlägga  mängden  tallriksavfallssvinn  gjordes  mätningsstudie  av  mängden 
tallriksavfallssvinn  på  referensskolorna. Resultaten  från  mätningarna  jämfördes  mellan  de  två 
referensskolorna.  Vidare  var  detta  resultat  det  som jämfördes  mellan  referensskolorna  och mot 
andra studier i ämnet. 

Två mätningsperioder av tallriksavfallssvinn gjordes i respektive referenskök. I fyra veckor vägdes 
mängden  tallriksavfallssvinn.  Vid  första  mätningsperioden  visste  inte  eleverna  om  att  en 
mätningsstudie genomfördes. Vid andra mätningsperioden hade eleverna fått information om varför 
en mätningsstudie genomfördes. Därefter gjordes en jämförelse av vikten från tallriksavfallssvinnet 
från båda mätningsresultaten och från båda referensskolorna, för att se om informationen fått någon 
positiv effekt.

Det borde ingått fler skolor än Daltorpskolan och Dalsjöskolan i Borås Stad i mätningsstudien, för 
att  se  om  det  hade  blivit  ett  annat  resultat,  eftersom  det  var  en  differens  i  mängden 
tallriksavfallssvinn  mellan  referensskolorna.  Tidsperioden  i  mätningsstudien  borde  också  varit 
längre än fyra veckor.

I  vår  arbetsprocess  har  vi  arbetat  fram  en  handlingsplan  med  dokumentationsblanketter, 
räkneexempel och med informationsmaterial.   Därmed har vi uppnått vårt syfte med denna rapport.
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1. Inledning
Årligen slänger elever flera miljoner kilo mat i svenska skolor, eftersom eleverna inte äter upp den 
mat de tagit till sig på tallriken. Det är av betydelse att eleverna inte slänger maten, eftersom det  
påverkar ekonomi och klimat negativt. Vi Berit Johansson och Lena Hansson går en Kvalificerad 
Yrkesutbildning,  Teamleader  inom  måltidsverksamhet,  i  vårt  skolarbete  ingår  det  att  göra  ett 
examensarbete.  Ämnet  har  vi  valt  för att  kostcheferna  i  Borås stad har  gett  oss det  i  uppdrag. 
Kostcheferna önskar få  framarbetat  en processbeskrivning kopplat  till  en handlingsplan som ett 
hjälpmedel i hur skolorna kan minska på elevernas tallriksavfallssvinn.

2. Bakgrund 
2.1  Processbeskrivning kopplat till en handlingsplan
Borås stads kostchefer har arbetat med miljöfrågor och uppmärksammat att skolorna bör arbeta med 
att försöka minska på svinnet som uppkommer i skolköken. Att arbeta med att minska på svinnet är 
att arbeta i linje med klimatsmart tänkande. Kostcheferna har begränsat undersökningsområdet till 
tallriksavfallsvinn. Vi har fått i uppdrag att arbeta fram en processbeskrivning som ska beskriva hur 
vi  kommer  fram  till  en  handlingsplan  hur  kostpersonalen  skall  arbeta  för  att  minska  på 
tallriksavfallssvinnet. Denna handlingsplan kommer att vara ett styrdokument för kostpersonalen. 
Skolköken  i  Borås  Stad  har  i  dag  ingen  handlingsplan  för  att  minska  på  tallriksavfallssvinnet 
skolmatsalarna.

2.2 Olika begrepp av ”svinn” i kökssammanhang
Svinn i storhushåll förekommer i olika former i livsmedelskedjan.
Exempel på svinn i storhushåll är:

– Livsmedel som passerat (bäst – före – datum)
– Produktionsspill (för mycket mat lagat i förhållande till ätande)
– Förpackningssvinn (det som finns kvar i förpackningen när den slängs)
– Tallriksavfallssvinn (det som slängs när man anser sig ätit färdigt)
– Flytande avfall (tillexempel mjölk)
– Kantinavfall (det som finns kvar i kantinerna när de skall diskas)

 En del svinn i kökssammanhanget är oundvikligt, så som skal, ben, skinn och avfall 
från kaffe och te. 

2.3 Tallriksavfallssvinn i olika studier
Enligt  Livsmedelsverkets1 rekommendationer  ska lunchen bestå av  lagad huvudrätt,  salladsbord, 
bröd, bordsmargarin,  mjölk och vatten.  Flera av varandra oberoende undersökningar visar att  vi 
slänger mycket ätbar mat i skolmatsalarna. 

Handelshögskolans i Göteborgs rapport2 kan man läsa att det slängdes i genomsnitt 15 procent av 
den totala mängd livsmedel som svenska skolor köpte in. En grov uppskattning, i denna rapport, av 
mängd svinn från tallriksavskrapssvinn var mellan 20 - 60 gram per portion, det motsvarade ca 10 
% av den totala portionen. 

I tabellen nedan är det redovisat olika studier som går att jämföra. 

1 Livsmedelsverket
2 Göteborgs universitet, Handelshögskolan, vårterminen 2009
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Redovisning av volym från mätningsstudier i tallriksavfallsvinn
Studieobjekt Referensportion i gram Tallriksavfallssvinn i gram Procent
Naturvårdsverkets rapport3 445 gram 28 gram 6,3 %
Tyresö kommun3 330 gram 30 gram 9 %
Guldhedsskolan4 333 gram 21,7 gram 6,5 %

2.4 Ekonomisk påverkan
Tallriksavfallssvinnet har en stark koppling till ekonomi. Strävan för Borås Stad är att minimera 
sina kostnader,  för genom tallriksavfallssvinnet  går  stora ekonomiska värden förlorade.  Årligen 
slängs  det  ca  3,2  miljoner  kilo  mat  från  tallriksavfallssvinn  i  svenska  skolor  enligt 
Handelshögskolans i Göteborgs rapport 2detta till följd av att eleverna inte åt upp den mat de tagit 
till sig på tallriken. Enligt Skolverkets statistik  5fanns det i Sverige totalt ca 1 450 000 elever i 
förskola, grundskola och gymnasieskola under läsåret 2007-2008

Redovisning av kostnaden från mätningsstudier i tallriksavfallsvinn
Studieobjekt Råvarukostnad Kostnad för tallriksavfallssvinn  Procent
Tyresö kommun3 8,00 0,77 9,6 %
Guldhedsskolan4 8,75 0,63 7,2 %

Om kostnaderna  i  ovan redovisade  beräkningar  tillämpades  på  samtliga  skolmatsportioner  som 
tillagas  i  landet  2007/2008,  skulle  detta  kunna  innebära  att  den  totala  kostnaden  för  enbart 
tallriksavfallssvinnet skulle kunna uppgå till cirka 1 miljoner kronor per dag i svenska skolor.

3 Naturvårdsverkets rapport, Minskat svinn av livsmedel i skolkök.2009
3

4 Christina Linnerhag kostchef, Guldhedsskolan, studiebesök 2010
2

5 Skolverkets statistik, ”skolor och elever läsåret 2007/08” www.skolverket.se 2009

3

4
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2.5  Klimateffekt/Miljöeffekt
Eleverna har bristande kunskap om vilken miljöeffekt det blir när de slänger mat, de har svårt att 
förstå problematiken och den globala inverkan deras beteende för med sig. Denna iakttagelse av 
elevernas beteende att slänga tallriksavfallssvinn, kommer från referensköken som dagligen ser vad 
eleverna  slänger  i  tallriksavfallssvinn.  Tallriksavfallssvinnet  kostar  inte  bara  pengar  utan  ökar 
växthusgasutsläppen i form av koldioxid, lustgas, metangas och fluorerade växthusgaser. Råvaror 
som  produceras  för  att  sedan  transporteras,  tillagas  och  därefter  i  många  fall  kasseras  i 
tallriksavfallssvinn resulterar i en lång livscykel utan att komma till någon nytta. Livsmedelsverket 
rekommendationer är att välja miljösmarta livsmedel så som att minska på köttkonsumtionen och 
äta säsongsanpassat. Olika livsmedel påverkar miljön olika mycket, vad vi äter spelar roll.

Hämtad ifrån KliMATfrågan på bordet

Koldioxid kommer  från  användning  av  fossila  bränslen  och  står  för  nästan  80  % av  de  totala 
utsläppen i Sverige
Lustgas kommer  främst  från  jordbruk,  avfall  och  industriprocesser  och  står  för  ca  11  %  av 
utsläppen.
Metan kommer främst från jordbruk och avfallsdeponier och bidrar med ca 8 %.
Fluorerade gaser kommer bara från industriprocesser och svarar för ca 1,8 % av de totala utsläppen
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3. Syfte och Frågeställningar
3.1  Syfte
Syftet med studien är att ta fram en handlingsplan i ämnet tallriksavfallssvinn i Borås Stad skolor. 

3.2 Frågeställningar:
- Hur  mycket  mat  slängs  det  som  tallriksavfallssvinn  från  båda  mätningsstudierna  i  våra  

referensskolor? 

- Blev det någon skillnad efter information om att mätningar skulle göras?
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4. Metod 
4.1 Val av metoder 
En  tidsplan  på aktiviteter  schemalagdes,  studiebesök,  intervjutillfälle  och  mätningsstudie  som 
ingick i vår studie. 

Mätningsstudie av mängden tallriksavfallssvinn genomfördes på två referensskolor för att kartlägga 
hur  mycket  tallriksavfallssvinn de hade.  Vid start  av tallriksavfallsstudien  gavs  information  till 
kostpersonalen på båda skolorna om hur, när och varför studien genomfördes. Första omgången av 
mätningsstudien hade eleverna och rektor ingen vetskap om mätningen. Andra omgången hade de 
fått information om att en mätningsstudie genomfördes och varför.

Allt matavfall  slängdes separat vid diskinlämningen, annat avfall  som flytande redovisades inte. 
Resultaten från mätningarna jämfördes mellan de två referensskolorna. Vidare var detta resultat det 
vi jämförde oss mot i andra studier i området.

Gruppintervju  gjordes  med  kostpersonalen  från  båda  referensskolorna.  Detta  för  att  få  veta 
kostpersonalens  uppfattning  av  vilken  attityd  och  beteende  de  trodde  att  eleverna  hade  till  
tallriksavfallssvinn.  En  analys,  Strengths  Weaknesses  Opportunities  Threats  (SWOT)  gjordes  i 
kostorganisationen  för  att  kartlägga  styrka,  hinder,  svagheter  och  möjligheter  i  att  minska  på 
mängden tallriksavfallssvinn. Se Bilaga 6 

4.2 Urval 
Vi valde Daltorpsskolan och Dalsjöskolan i Borås Stad som referensskolor. Båda referensskolorna 
har  tillagningskök  för  cirka  1200  portioner.  Skolorna  hade  inte  samma  matsedlar  under 
mätningsperioderna. Dessa skolor var två motsvarande tillagningskök med elever från årskurs 4 till 
9. Fokus låg på elever och inte lärare, eftersom det är övervägande elever som åt i matsalen. Dessa 
skolor var jämförbara i antal inskrivna elever och åldersstruktur.

Gruppintervjuernas urval av personer var utifrån att de arbetade på referensskolorna.

Val av studiebesök till Guldhedsskolan i Göteborg gjordes, efter att vi uppmärksammat i rapporten 
från Handelshögskolan i Göteborg att Guldhedsskolan arbetade med tallriksavfallssvinn, och det 
väckte vårt intresse av ett studiebesök. 

4.3Genomförande av processbeskrivningen
STEG 1

ANALYS

– Kartläggning av processen 

– Tidsplan av processen

– Vilka kök skall ingå i studien

– Dokumentationsblanketter

STEG 2

ARBETSPROCESS 

– Mätningsstudie av tallriksavfall

– Studiebesök

– Intervju med kostens personal

– Information till elever

STEG 3

RESULTAT

– Handlingsplan med tips och idéer 
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5. Resultat 
5.2 Arbetsprocessens ”kartläggning”
Mätningsstudien av tallriksavfallssvinn börjar med en analys av tillvägagångssättet. En inventering 
av utrustning för mätningsstudien görs i  respektive referenskök för att  införskaffa material  som 
saknas för att kunna genomföra mätningarna. Studiebesökets syfte planeras. Kunskap från litteratur 
genom  böcker  och  foldrar,  information  från  olika  kommuners  hemsidor  studeras. 
Dokumentationsblanketter  skapas,  som  skall  användas  för  redovisning  av  volymen 
tallriksavfallssvinn  under  mätningsperioderna.  Informationsdokument  skapas  om  varför 
mätningsstudier genomförs, som sedan skall lämnas till kostpersonal, elever och rektor. 

5.3 Arbetsprocessens ”genomförande” 
Två mätningsperioder av tallriksavfallssvinn görs av kostpersonalen i respektive tillagningskök. I 
fyra  veckor  vägs  mängden  tallriksavfallssvinn,  detta  sker  måndag  till  fredag.  Vid  första 
mätningsperioden  vet  inte  eleverna  om  att  en  mätningsstudie  genomförs.  Vid  andra 
mätningsperioden har elever fått information om varför en mätningsstudie genomförs. Därefter gör 
vi en jämförelse av vikten från tallriksavfallssvinnet från båda mätningsresultaten och från båda 
referensskolorna, för att se om informationen fick någon positiv effekt. Se bilaga 1-4 

Gruppintervju på referensskolorna med kostpersonal genomförs på en skola åt gången. Intervjun 
görs på morgonen i en lugn miljö på respektive referensskola. Intervjun är kvantitativ genom att vi 
inte  ställde  detaljerade  frågor  vid  gruppintervjun.  Vid  vårt  intervjutillfälle  har  frågor  som  ger 
utrymme till öppna svar. 

Vid  båda  referensköken  är  avsikten  att  fem  stycken  kostpersonal  närvarar  vid  respektive 
gruppintervju,  men på grund av frånvaro av olika anledningar  närvarar endast tre  personal från 
respektive  referensskola.  Det  är  utbildade  kokerskor  från  båda  referensköken  som medverkar  i 
gruppintervjun.  Svaren  från  gruppintervjuerna  är  från  båda  skolorna  att  föräldrarna  har  stor 
påverkan av vilka matvanor eleverna har. Både att äta upp den mat de tagit till sig och att äta den 
mat  som serveras i  matsalen på skolan.  Gemensamt svar från båda skolorna är att  det har stor 
betydelse att pedagogerna sitter tillsammans med eleverna och äter. I båda köken är de också eniga 
om att även kompisars påverkan har stor betydelse om maten äts upp eller inte. 

Delade meningar från referensköken är i frågan, om att portionera varmrätten. Från Daltorpsskolan 
tror  de  inte  att  det  har  någon  betydelse.  Dalsjöskolan  tror  att  det  skulle  bli  mindre  mängd 
tallriksavfallssvinn.  Resultatet  från  gruppintervjun  visar  att  båda  skolorna  har  likartade 
uppfattningar när det gäller hur elevernas attityd och beteende är och på vilket sätt kökspersonalen 
ska kunna påverka eleverna till att de slänger mindre i tallriksavfallssvinn. Se bilaga 7-9

5.4 Tallriksavfallssvinn i vikt
Resultaten från undersökningarna de två första veckorna från Dalsjöskolan visar att det slängs i 
genomsnitt  5,2  %  av  referensportionen  som  tallriksavfallssvinn.  Översatt  i  vikt  motsvarar 
tallriksavfallssvinnet att varje elev i snitt slänger 23,5 gram. Resultatet visar att andelen mat som äts 
upp blir 94,8 % under denna period.

Resultatet från undersökningarna från Daltorpsskolan visar att under de två första veckorna slänger 
de  igenomsnitt  12  %  av  referensportionen  som  tallriksavfallssvinn.  Översatt  i  vikt  motsvara 
tallriksavfallssvinnet att varje elev slänger 53,5 gram. Resultatet visar att andelen mat som äts upp 
blir 88 % under denna period.

Vid andra mätningsperioden blir resultatet från Dalsjöskolan att det slängs igenomsnitt 6,4 % av 
referensportionen som tallriksavfallssvinn och i  snitt  28,5 gram per elev.  Resultatet  visar då att  
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andelen mat som äts upp blir 93,65 % under denna period.

Vid Daltorpsskolans andra mätningsperiod slängs det i genomsnitt 8,9 % av referensportionen som 
tallriksavfallssvinn och i snitt 39,13 gram per elev. Resultatet visar att andelen mat som äts upp blir  
91,1 % under denna period.

Resultatet visar att det slängs mer tallriksavfallssvinn på Dalsjöskolan vid andra mätningsperioden 
än under första mätningsperioden. Men på Daltorpsskolan är tallriksavfallssvinnet  mindre under 
andra mätningsperioden, jämfört med första mätningsperioden.

Mätningsstudien görs under tio dagar i följd, under båda mätningsstudierna. 
Tabellerna nedan redovisar varje dags resultat från mätningsstudierna av tallriksavfallssvinn.

Studieobjekt/Daltorpsskolan
Dag Vägning av tallriksavfallssvinn innan elevernas 

vetskap med referensportion som är 450 gram 
Vägning av tallriksavfallssvinn efter elevernas 
vetskap med referensportion som är 450 gram

Mån. 65 gram 40 gram
Tis. 29 gram 36 gram
Ons. 38 gram 63 gram
Tors. 48 gram 52 gram
Fred. 78 gram 36 gram
Mån. 39 gram 36 gram
Tis. 84 gram 35 gram
Ons. 27 gram 32 gram
Tors. 77 gram 38 gram
Fred. 48 gram 25 gram
 Studieobjekt/ Dalsjöskolan            
Dag Vägning av tallriksavfallssvinn innan elevernas 

vetskap med referensportion som är 450 gram
Vägning av tallriksavfallssvinn efter elevernas 
vetskap med referensportion som är 450 gram

Mån. 24,5 gram                                                         35 gram
Tis. 23 gram 30 gram
Ons. 20 gram 25 gram
Tors. 38 gram 33 gram
Fred. 21 gram 29 gram
Mån. 33 gram 23 gram
Tis. 21gram 33 gram
Ons. 34 gram 19 gram
Tors. 18 gram 30 gram
Fred. 4 gram 29 gram
Resultat från Daltorpskolans och Dalsjöskolans genomsnittliga mängd tallriksavfallssvinn 
under mätningsperioderna.

Vägning av tallriksavfalls-
svinn innan elevernas vetskap  

Vägning av tallriksavfalls-
svinn efter elevernas vetskap

Daltorpskolan 53,5 gram 39,13 gram
Dalsjöskolan 23,5 gram 28,5 gram

Genomsnittsresultatet visar i första mätningsperioden att Daltorpskolan har 30 gram mer tallriks 
-avfallssvinn än Dalsjöskolan, innan elevernas vetskap om den första mätningen.

Vid mätning nummer två, efter elevernas vetskap om mätningen, har Daltorpskolan 11,5 gram mer 
tallriksavfallssvinn än Dalsjöskolan.
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5.5 Studiebesök 
Vårt  syfte  med  studiebesöket  på Guldhedsskolan  är  att  kunna ta  del  av  deras  erfarenheter  och 
kunskaper. Vad de har lärt sig genom sitt sätt att arbeta och vad de tycker ger en positiv effekt med 
sin arbetsmetod med att minska på tallriksavfallssvinnet. Konkret arbetar de enligt följande, de har 
bordsryttare på borden som informerar om vad eleverna bör tänka på som till exempel ” ät upp den 
mat du tagit till dig” eller ”vi använder Ekologisk mjölk”. Genom denna information får eleverna 
direktinformation exponerat när de sitter ner och äter. Elever och lärare kan inte missa att ta till sig 
denna information. 

Guldhedskolan arbetar med att sätta upp tabeller i matsalen som visar hur mycket mat som slängs 
varje dag. Mätningsstudierna gör uppehåll i några veckor för att senare återuppta det, detta för att 
väcka intresset hos eleverna igen för att minska på tallriksavfallssvinnet. Guldhedskolan har sett att 
det  ger  effekt  på  resultaten  att  inte  dagligen  exponera  för  eleverna  vad  de  har  slängt  i 
tallriksavfallssvinn, utan att  de genomför perioder där de inriktar sig på tallriksavfallssvinn och 
informerar  då  till  skolan  att  mätningsstudie  genomförs.  Media  har  uppmärksammat  att 
Guldhedskolan arbetar med att minska på tallriksavfallssvinn i skolan och en effekt är att eleverna 
tycker det är rolig/spännande att bli omtalade i media, och därmed vill bli ännu bättre på att få ner  
tallriksavfallssvinnet.

De gör  egna temaveckor,  där  kosten  vet  vilka  maträtter  som är  omtyckta.  Temat  varierar  från 
exempelvis hälsovecka, mat från olika länder eller något annat tema. De ger information till elever 
och  lärare  hur  det  är  tänkt  att  genomförandet  av  temaveckorna  ska  gå  tillväga.  De  tar  fram 
informationsmaterial  om miljöaspekter  knutna  till  svinn.  Om tallriksavfallssvinnet  minskades  i 
mängd till ett angivet datum, gavs belöning till eleverna, detta i form av pannkakor med sylt till en 
servernig. Detta eftersträvades av alla och gav resultat som gjorde att de fick sina efterlängtade 
pannkakor. 

5.6 Handlingsplan
Handlingsplanen  är  en  informationsbroschyr  med  dokumentationsblanketter.  Ett  styrmedel  för 
kostpersonal  när  de  skall  arbeta  för  att  minska  på  tallriksavfallssvinnet  i  skolorna.  I  vår 
arbetsprocess  har  vi  arbetat  fram  en  handlingsplan  med  dokumentationsblanketter  och  med 
räkneexempel. Vi har också tagit fram informationsmaterial som skall lämnas till elever, rektorer 
och övrig berörd personal. Eftersom inget kök har provat om handlingsplanen fungerar fullt  ut, 
förutsätter vi att justeringar och kompletteringar kan komma att behöva göras.  

Innehållet i handlingsplanen 
Inledning,  som  beskriver  varför  Borås  Stad  vill  minska  på  tallriksavfallssvinnet. 
Tillvägagångssättet, uppbyggt i fyra steg. 

Steg 1. Inköp
Inventering bör göras av den utrustning som behövs inför vägningen av tallriksavfallssvinn. Det 
behövs en våg där du kan väga 10 kg eller mer. Behållare för matavskrapet av tallriksavfallssvinnet 

Steg 2. Informationsmaterial till skolan
Informationsmaterial med innehåll om varför mätningar skall genomföras, överlämnas till rektorer 
eller ansvariga.

Steg 3. Igångsättande av mätningen.
Starta vägningen. Vad som bör tänkas på är att byta ”svarta påsen” ofta under serveringen, för att 
undvika tunga lyft för dig som personal. I detta material finns en redovisningslista, där ni redovisar 
hur många kilo tallriksavskrapssvinn det blivit vid serveringstillfället, hur många elever som ätit. 
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Steg 4. Redovisningen. 
I  materialet  finns en redovisningslista,  där  ni  redovisar hur många kilo tallriksavfallssvinn som 
blivit under serveringstillfället, och hur många elever som ätit.  Denna redovisning görs varje dag. 
Genom att sammanställa i blanketten ”redovisning” veckovis får du fram ett belopp som motsvarar 
slängd mat i tallriksavfallssvinn. Du får också fram hur stor procent som slängs i vikt. Nu vet ni vad 
kostnaden är för den slängda maten som eleverna inte äter upp. Ni redovisar detta till rektorn eller  
ansvarig personal, hur mycket mat som slängs och vilken kostnad det blir. Genom att synliggöra hur 
mycket  som  slängs  i  tallriksavfallssvinn  bör  det  bli  en  psykologisk  effekt  av  ett  minskat 
tallriksavfallsvinn.
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6. Resultatdiskussion 
6.1 1 Metod och resultatdiskussion 
I  mätningsstudien  tallriksavfallssvinn  som  ingick  i  vår  rapport  borde  fler  skolor  ingått  än 
Daltorpskolan och Dalsjöskolan i  Borås Stad. Tidsperioden i  mätningsstudien borde också varit 
längre än fyra veckor,  för att  se om det hade blivit  ett  annat resultat,  eftersom differensen från 
mätningsresultatet de första två veckorna var 30 gram mer tallriksavfallssvinn från Daltorpsskolan 
än vad Dalsjöskolan hade under samma mätningsperiod. Daltorpskolan fick däremot effekt av att ge 
information  om  att  en  mätningsstudie  i  tallriksavfallssvinn  förekom  och  fick  ner  mängden 
tallriksavfallssvinn med 13 gram per portion. Det märkliga var att Dalsjöskolan hade större mängd 
tallriksavfallssvinn under mätningsstudie två då elever fått information om att en mätningsstudie 
förekom. Ökningen var 5 gram mer per portion i genomsnitt än vid mätningsstudie nummer ett. Vad 
som kan ha påverkat Dalsjöskolans resultat i mätningsstudie nummer två, kan vara maträtterna som 
serverades under den perioden. Maträtterna har en betydande roll i  mängden tallriksavfallssvinn 
totalt. Vad vi har fått till oss ifrån kostpersonalens iakttagelser och erfarenheter är, att vid omtyckta 
maträtter tar eleverna oftast till sig större portion än vad de orkar äta upp. Varför eleverna gör det 
kan bero på  att  de  tror  sig  kunna äta  upp mer  än vad de egentligen  gör.  Vad som hade varit 
intressant för resultatet, hade varit om vi hade bestämt före mätningsperioderna, att referensskolorna 
skulle haft samma matsedel, för att jämföra om resultatet hade haft samma differens som utfallet 
blev i vår mätningsstudie.

I  resultaten  kan  vi  läsa  om  differensen  mellan  Daltorpskolan  och  Dalsjöskolan  i  mängden 
tallriksavfallssvinn och att Dalsjöskolan har mindre mängd tallriksavfallssvinn än Daltorpskolan . 
Kan detta bero på att Dalsjöskolan tidigare haft mätningsstudie på tallriksavfallssvinn och därför 
fått en mindre mängd svinn per elev och dag. Kan det bero på attityd och beteendeskillnader hos 
eleverna, genom att Dalsjöskolan är belägen på landsbygden och Daltorpsskolan ligger i centrala 
Borås? Det är en fråga vi ställer oss. Hade fler skolkök ingått i mätningsstudien, hade vi sett om 
differensen och våra spekulationer varit rimliga. 

I  tabellen  nedan  jämför  vi  genomsnittsresultatet  från  våra  referenskolor där  vägning  av 
tallriksavfallssvinnet är efter elevernas vetskap, jämfört med de studier som vi har i bakgrunden. 
Vad vi kan utläsa är att  Dalsjöskolans tallriksavfallssvinn är nästan lika med Naturvårdsverkets 
rapport, men att Daltorpskolan har högre andel tallriksavfallssvinn.

Studieobjekt Referensportion i 
gram

Tallriksavfallssvinn i gram

Naturvårdsverkets rapport3 445 gram 28 gram
Tyresö kommun3 330 gram 30 gram
Guldhedsskolan4 333 gram 21,7 gram
Daltorpsskolan6 450 gram 39,13 gram
Dalsjöskolan7 450 gram 28,5 gram

Nästa steg är att vi ska få handlingsplanen utvärderad, för att se om den är funktionell i köken. Vi  
ska låta referensköken arbeta efter handlingsplanen i syfte att utvärdera om hela handlingsplanen 
fungerar.  Med  detta  aktiva  användande  i  referensköken  av  handlingsplan,  kan  eventuellt  vissa 
korrigeringar behövas göras, för att få en handlingsplan som skall kunna användas i Borås stads 
skolor, och genom det har vi uppnått vårt syfte med vår rapport. Men det finns fler möjligheter till  
fortsatta studier i detta område.
3

3

4

6  se bilaga 2
7  se bilaga 1
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6.2 Beteendeförändring hos eleven.
För att få en förbättring i elevernas beteende till att slänga mindre i tallriksavfallssvin tror vi att det 
viktigaste  är  den  personliga  kunskapen  och  insikten  till  varför  de  skall  kasta  mindre  i 
tallriksavfallssvinn.  Eleverna  måste  förstå  hur  det  påverkar  ekonomi  och  klimat  negativt.  Att 
eleverna själva kan påverka detta genom sitt handlande/agerande, som skulle kunna ge effekt på 
både  ekonomi  och  klimat.  Kunskapen  i  ämnet,  varför  man  som  elev  bör  slänga,  mindre 
tallriksavfall, tänker vi att skolan skulle kunna undervisa elever i. Genom att i skolan lägga in det 
som, ett undervisningsområde i vissa ämnen, så kan skolan få in flera olika perspektiv om matsvinn. 
Det blir också konkret eftersom det gäller den egna skolan och elevernas närmiljö.

Som förslag är att i hemkunskapen skulle elever och lärare tillsammans prata om mat och vilken 
respekt man bör ha för olika livsmedel genom att lära ut vilken påverkan i klimatperspektiv varje 
livsmedel  har,  från  jord  till  bord.  De  skulle  kunna  ge  information  till  eleverna  hur 
skolmatspersonalen  tillagar  maten  på  skolan  och  vilka  produkter  som används  och varför. Att 
hemkunskapen i undervisningen också gör eleverna medvetna om vad som är säsongsanpassat och 
varför skolbespisningen bör öka på vegetabiliska livsmedel.
.
Ett  annat  förslag  är  att  i  biologiundervisningen  skulle  eleverna  få  kunskap  om  hur  vi  som 
konsumenter kan påverka den miljö vi lever, genom personliga val. Miljön och klimatet påverkas av 
människans livsmedelsval. Mycket av det som odlas på våra åkrar blir mat till våra djur, djuren blir  
mat till oss. Ekosystem är ett område som finns med i ämnet biologi.
 
En årskurs kunde i matematikundervisningen sammanställa och redovisa tallriksavfallssvinnet, både 
i vikt och i pengar. Delaktighet ger förståelse och kunskap, därför tror vi att kunskap i ämnet skulle 
kunna på sikt förändra elevens beteende till att slänga mat i tallriksavfallssvinn.

I dag köper vi konsumenter hem mer mat än vad vi konsumerar, vilket innebär att vi slänger ätlig 
föda. Ett exempel är att konsumenten tror att livsmedlet inte går att äta för att datumet har gått ut.  
Ekonomin är bättre nu än förr, vilket också betyder att vi tittar inte lika mycket vad livsmedlen 
kostar.  Vi  lever  i  ett  konsumtionssamhälle,  där  vi  kan  kalla  det  för  ”slit  och  släng”. 
Livsmedelsproducenterna förser oss med nya produkter hela tiden och som ökar vårt behov av att 
köpa mer.  Detta  påverkar  barn och ungdomar,  hur vi  som vuxna och föräldrar  hanterar  maten. 
Slänger vi mat hemma så är det helt naturligt att göra det i skolan också. Som medborgare tycker vi 
att alla bör få tidig förståelse för vilka konsekvenser i form av natur, klimat och kostnadspåverkan 
som nedbrytning av ekosystemet och kommunens kostnader för inköp av skolmat har.

6.3 Beteendeförändring hos kostpersonal
Kostpersonalen som en del av skolan, måste liksom eleverna ha kunskap och ett mål att  arbeta 
aktivt  med  för  att  minska  på  tallriksavfallssvinnet.  För  att  kostenheterna  ska  åstadkomma 
förändringar eller förbättringar i en verksamhet, behövs generellt sett ett engagemang och intresse 
hos minst en person, som har kunskap eller vill få kunskap om problemet, och har kompetensen att 
se en eller flera lösningar av ett problem. Om kostpersonalen har egna förslag på förbättringar eller 
förändringar bör de testa sina idéer, för att se om det sker någon minskning av tallriksavfallssvinn. 
Detta för att kunna hitta fler tips och idéer, som kan vara till hjälp för att entusiasmera personal i 
köken i Borås stad, i deras arbete mot att minska på tallriksavfallssvinn.

Alla på skolan skulle gemensamt ha en målsättning med att måltiden som serveras skall vara i en 
lugn  och  avkopplande  miljö.  Förslag  som  vi  tycker  vore  bra  är  att  införa  ”sittningar”  vid 
skolmåltiderna,  som  restaurangerna  gör,  vilket  skulle  innebära  att  några  klasser  kommer  till 
skolmatsalen tillsammans med den lärare de har haft sista lektion. Det skulle också betyda att alla 
får en sittplats. Att dessutom ha stängda dörrar under tiden maten serveras för att få lugn och ro 
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under de tjugo minuter som matrasten är. När eleverna ätit klart och gått ut, har kostpersonal fem 
minuter på sig för att fylla på med mer mat och se till att det är rent och snyggt i matsalen, innan 
nästa omgång av elever och lärare kommer för att äta. 

Vi tror att sittningsmetoden kan få eleverna till att ta till sig den mat som de tror sig äta upp utan att 
kasta den, i denna sittningsmodell finns det tid för eleven att hämta mat en gång till utan att det är 
en lång kö. Att spela lugn musik i matsalen,  skulle kunna påverka till  en avkopplande känsla i 
matsalen när eleverna äter. 

Det är bra om kostpersonalen skriver en mer utförlig text på matsedeln av dagens lunch, för att  
locka eleverna till att äta. Det har betydelse om kostpersonalen berättar för eleverna om maträttens 
innehåll när eleven serverar sig dagens lunch. Att kostpersonalen uppmuntrar eleven att ta mindre 
mängd mat och komma och hämta en gång till. Det är en konkret information och rakt på sak, vilket 
ger resultat i att elever lättare accepterar att gå två gånger istället för att ta en större portion och 
sedan slänga i tallriksavfallssvinnet. 
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Bilaga:1
Skola: Dalsjöskolan Portionsstorlek: 450 gram Råvarukostnad: 8,58 kr

Denna redovisning är före eleverna har fått information om mätningen
Vecka 1 Datum Antal ätande Dagens 

tallriksavfallssvinn i 
vikt

Dagens 
tallriksavfallssvinn i 
vikt per portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn
per portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn

Tallriksavfallsvinn i vikt i
procent

Måndag 1/3 612 15 kg 24,5 g 0,47 kr 286 kr

Tisdag 2/3 414 9,5 kg 23 g 0,44 kr 181 kr

Onsdag 3/3 540 11 kg 20 g 0,38 kr 210 kr

Torsdag 4/3 496 19 kg 38 g 0,72 kr 362 kr

Fredag 5/3 432 9 kg 21 g 0,40 kr 172 kr

Sammanställning 2494 63,5 kg 126,5 g 2,41 kr 1211 kr
Genomsnitt  499 12,7 kg 25,3 g 0,48 242 kr                5,6 %   

Vecka 2 Datum Antal ätande Dagens 
tallriksavfallssvinn i 
vikt

Dagens
 tallriksavfalls svinn i 
vikt per portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn per 
portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn

Tallriksavfallsvinn i vikt i 
procent

Måndag 22/2 486 16 kg 33 g 0,63 kr 306 kr

Tisdag 23/2 468 10 kg 21 g 0,41 kr 192 kr

Onsdag 24/2 522 17,5 kg 34 g 0,64 kr 334 kr

Torsdag 25/2 540 9,5 kg 18 g 0,33 kr 178 kr  

Fredag 26/2 486 2 kg 4 g 0,08 kr 39 kr

Sammanställning 2502 55 kg 110 g 2,09 kr 1049 kr
Genomsnitt  500 11 kg 22 g 0,42 210 kr                 4,89 %



Bilaga:2
Skola: Daltorpskolan Portionsstorlek: 450 gram Råvarukostnad: 7,72 kr
Denna redovisning är före eleverna har fått information om mätningen
Vecka 1 Datum Antal ätande Dagens 

tallriksavfallssvinn i 
vikt

Dagens 
tallriksavfallssvinn i 
vikt per portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn per 
portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn

Tallriksavfallsvinn i vikt i
procent

Måndag 8/2 504 32,6 kg 65,6 g 1,10 kr  559,50kr

Tisdag 9/2 488 14,3 kg  29,3g 0,50 kr  244kr

Onsdag 10/2 504  19,4kg  38,4g 0,65 kr  327,50kr

Torsdag 11/2 208 10 kg  48g 0,66 kr 137 kr

Fredag 12/2 414 32kg  77,2g 1,33 kr 555 kr

Sammanställning 2118 108,3 kg 257,8 g 4,24 kr 1857,95kr
Genomsnitt  424 21,6 kg 51,5 g 0,88 kr 373,12 kr             11,46 %

Vecka 2 Datum Antal ätande Dagens 
tallriksavfallssvinn i 
vikt

Dagens 
tallriksavfallssvinn
per portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn per 
portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn

Tallriksavfallsvinn i vikt i
procent

Måndag 14/2 540 21kg  38,8g 0,67kr  371kr

Tisdag 15/2 522  44 kg  84,2g 1,45 kr  752 kr

Onsdag 16/2 548  15 kg  27,3g 0,47 kr  252 kr

Torsdag 17/2 310  24 kg  77,4g 1,33 kr 409 kr

Fredag 18/2 414  20 kg 48,3 g 0,83 kr 339,50 kr

Sammanställning 2334 124 kg 276,2 g 4,74 kr 2123, 50 kr
Genomsnitt  467 24,8 kg 53,4 g 0,95 kr 425 kr              11,88 %



Bilaga:3
Skola: Dalsjöskolan Portionsstorlek: 450 gram Råvarukostnad: 8,58 kr
Denna redovisning är efter eleverna har fått information om mätningen
Vecka 1 Datum Antal ätande Dagens 

tallriksavfallssvinn i 
vikt

Dagens 
tallriksavfallssvinn
per port

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn per 
portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn

Tallriksavfallsvinn i vikt i
procent

Måndag 12/4 432  15 kg  35 g  0,67 kr  289 kr

Tisdag 13/4 540  14 kg  30 g 0,57 kr   316 kr

Onsdag 14/4 486  12 kg  25 g  0,48 kr   233 kr

Torsdag 15/4 540  18 kg  33 g  0,63 kr  340 kr

Fredag 16/4 522  15 kg   29g  0,55 kr  287 kr

Sammanställning 2520  74 kg  152g  2,90 kr 1465 kr
Genomsnitt  504 14,8 kg 30 g  0,58 kr 293 kr           6,7 %

Vecka 2 Datum Antal ätande Dagens 
tallriksavfallssvinn i 
vikt

Dagens 
tallriksavfallssvinn
per port

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn per 
portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn

Tallriksavfallsvinn i vikt i
procent

Måndag 19/4 504 11,5kg 23g 0,44kr 222 kr

Tisdag 20/4 396 13 kg 33g 0,63 kr  250 kr

Onsdag 21/4 558  10,5 kg  19g 0,36 kr  201kr

Torsdag 22/4 504 15 kg 30g 0,57kr 287kr

Fredag 23/4 522 15kg 29g 0,55kr 287kr

Sammanställning 2384 65 kg 134 g 2,55 kr 1247 kr
Genomsnitt  478 13 kg 27 g 0,51kr 249 kr               6 %



  
Bilaga:4
Skola: Daltorpsskolan Portionsstorlek: 450 gram Råvarukostnad: 7,72 kr
   Denna redovisning är efter eleverna har fått information om mätningen
Vecka 1 Datum Antal ätande Dagens 

Tallriksavfallssvinn
 i vikt

Dagens 
tallriksavfallssvinn
per port

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn per 
portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn

Tallriksavfallsvinn i vikt i
procent

Måndag 29/3 415 17 kg  40,9 g 0,47 kr  291,64 kr

Tisdag 30/3 504  18 kg  35,7g 0,62 kr  308,80 kr

Onsdag 31/3 320  20 kg  62,5 g 1,08 kr  343,11 kr

Torsdag 1/4 405 20 kg  49,3 g 0,89 kr  396,9 kr

Måndag 5/4 498 18 kg  36,1 g 0,62 308,76

Sammanställning 2142 93 kg 226,3 g 3,68 kr 1 649,21 kr

Genomsnitt  428 18,6 kg 45,26 g 0,74 kr 329,84  kr              10 %

Vecka 2 Datum Antal ätande Dagens 
Tallriksavfallssvinn
 i vikt

Dagens 
tallriksavfallssvinn
per port

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn per 
portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn

Tallriksavfallsvinn i vikt i
procent

Måndag 12/4 458 16,7 kg  36 g 0,62 kr 286,49 kr

Tisdag 13/4 503  17,8 kg  35 g  0,60 kr  305,37 kr

Onsdag 14/4 522  16,9 kg 32 g  0,55 kr  289,93 kr

Torsdag 15/4 324 12,3 kg  38 g  0,65 kr 211,01 kr

Fredag 16/4 473  11,7kg 25 g  0,43 kr  200,72 kr

Sammanställning 2280 75,4 kg 166 g 2,85 kr  1293, 52 kr
Genomsnitt  456 15 kg 33 g 0,566 kr  215,59 kr              7,33 %



Bilaga:5
Redovisning av meny, två veckor före elevernas vetskap om mätning.
Dag Dalsjöskolan Daltorpskolan
Mån
22/2 Sprödbakad fisk, kall sås, potatis

8/2
Indisk köttgryta med vitkål, bambuskott, ris

Tis.
23/2 Pastasås, pasta

9/2
Ugnsgratinerad falukorv hemlagat potatismos

Ons.
24/2 Korv, potatismos

10/2
Pastasås med kyckling, fusilli med kokt broccoli

Tor
25/2 Köttfärssås, spagetti

11/2
Lantsoppa med mjukt bröd och ost

Fre.
26/2 Risgrynsgröt, mjuk smörgås

12/2
Fiskbullar/fiskpudding med kokt potatis, skirat smör

Mån
1/3 Stekt falukorv, klyftpotatis

15/3
Grekisk färsbiff med klyft potatis, tsatsiki

Tis.
2/3 Tacofiskgratäng

16/3
Indisk gryta med basmatiris

Ons.
3/3 Hamburgare med bröd, tillbehör

17/3
Pasta Carbonara

Tor
4/3 Köttgryta, ris

18/3
Rödbetssoppa med mjuktbröd ost

Fre.
5/3 Pytt i panna

19/3
Sheperdspie

Redovisning av meny, två veckor efter elevernas vetskap om mätning.
Dag Dalsjöskolan Daltorpskolan
Mån
12/4 Pytt i panna

29/3
Köttbullar med potatis och brunsås

Tis. 
13/4 Korv stroganoff, ris

30/3 
Lasagne

Ons. 
14/4 Köttfärskaka. sås. potatis

31/3 
Spenatsoppa med ägghalva bröd och ost

Tor
15/4 Tacofiskgratäng, ris

1/4 
Potatisgratäng med lammstek

Fre. 
16/4 Gulaschsoppa, mjukt bröd

6/4
Fiskgratäng med potatis

Mån
19/4 Köttbullar, pasta

12/4 Kyckling cevapici med cellentani, salsa och kokt 
broccoli

Tis. 
20/4 Fiskbullar, sås, potatis

13/4 
Varm korv med egentillverkat potatismos

Ons. 
21/4 Falukorv, sås, pasta

14/4 Egentillverkad köttfärslimpa med potatis och brunsås, sallad

Tor
22/4 Biff stroganoff, ris

15/4 
Kålsoppa med mjukt bröd och pålägg

Fre. 
23/4 Het köttfärssoppa, mjukt bröd

16/4 
Pytt i panna med rödbetor



Bilaga:6
Swot-analys/minska 
tallriksavfallssvinn

Styrka: Svaghet:

* engagerad personal * tidsbrist

* kontakt med elever * oengagerad personal 

* en engagerad skola för klimatfrågor

* profil för skolan

 

Möjlighet: Hinder/Hot:

* bättre koll på svinn * personalbrist

* bättre ekonomi * ingen förståelse/intresse från eleverna
* bättre ur ett klimatperspektiv * ingen förståelse/intresse från personalen (skolan)

*skolan får en möjlighet att profilera sig



Bilaga:7
Enkätfrågor och svar 

1. Vilken påverkan av matvanor tror du eleverna har med sig från föräldrarna?

Svar: Daltorpskolan. Vi tror att föräldrarna tycker det är viktigt med bra matvanor för  
barnen men har inte tid att själva alltid leva upp till det. Förändringen från förr är att då  
samlades familjerna till att äta tillsammans idag äter ofta familjemedlemmarna när de  
själva är hungriga och ofta det de tycker om. Detta gör att barns smakupplevelse till olika  
maträtter begränsas. Detta tror Daltorpsskolans personal gör att när barnen är i skolan  
och skall äta känner de inte igen maträtten och tycker då inte om, personalens erfarenhet  
är också att äter barn många maträtter hemma så äter de skolans mat utan att slänga  
någon större mängd i tallriksavfallssvinn.

Svar: Dalsjöskolan. Vi tror att påverkan hos eleverna kommer mycket hemifrån. Får man  
kasta maten hemma, gör man likadant i skolan. Men när eleverna blir äldre förändras  
smaklökarna och det påverkar vad de tycker om och att de inte äter upp det de har på  
tallriken.

2. Hur påverkar kompistrycket beteendet, för att maten inte äts upp?

Svar:  Daltorpskolan.  Kökspersonalen  tror  att  kompisarnas  attityd  till  maten  påverkar  
eleverna som grupp både positivt och negativ av om de äter upp maten eller inte.

Svar: Dalsjöskolan.  Kompistrycket påverkar mycket. Tillexempel, lämnar en elev bordet  
och går från matsalen, äter inte kompisarna färdigt utan följer med ut.

 

3. På vilket sätt tror du/ni att det skulle påverkar eleverna om de hade schemalagd 
lunch i undervisningen?

Svar: Daltorpskolan.  De tror att de skulle ge en effekt med mindre tallriksavfallssvinn,  
det optimala vore om lunchen var schemalagd som en matematiklektion och att en lärare  
går med klassen och att eleven har matrast först efter att de ätit.

Svar: Dalsjöskolan. De tror att det skulle det slängas mindre mat

4. Hur skulle matsvinnet bli om huvudkomponenten portioneras?

Svar: Daltorpskolan. De tror inte att det skulle påverka till mindre svinn men att göra så  
som Daltorpskolan gör just nu är att erbjuda ett alternativ till potatisen så som pasta  
eller ris tror kökspersonalen påverkar till att eleverna äter upp det de har tagit till på  
tallriken.

Svar: Dalsjöskolan.  De tror att om varmrätten skulle serveras, blev det mindre svinn,  
eftersom kökspersonalen skulle dela efter rekommenderad portionsstorlek.



5. På vilket sätt har miljön en betydelse i skolrestaurangen för minskat 
tallriksavskrap?

Svar: Daltorpskolan.  Denna fråga missförstods i sammanhanget 

Svar: Dalsjöskolan. Miljön i matsalen har stor betydelse. När det är stressigt och mycket  
höga ljud, märker vi  att de har brottom att komma ut från matsalen. Är det lugnt i  
matsalen, som det kan vara vid vissa maträtter som de tycker om, sitter de kvar längre.  
Undra om avskärmningar i matsalen skulle påverka att de åt sin mat de tagit till  sig,  
eftersom det skulle bli lite mysigare och inte kännas så stort.

6. Vilken attityd har eleverna när de kommer till skolrestaurangen 

Svar: Daltorpskolan.  En del elever är de högljudda och stökiga, deras attityd är att gå  
ner och äta för att fylla magen med mat. 

Svar: Dalsjöskolan.  Vi upplever att det finns  elever som är negativa. De kommer till  
matsalen med kommentar om ”vad är det för skit ni serverar i dag”? Oftast är det killar  
som ska vara tuffa inför sina kompisar. Yngre elever är tacksammare och säger att maten  
är god. De går på mellanstadiet och kommer från mindre skolor där tuffheten inte är  
likadan som på högstadiet.

7. Möjlighet med att få välja på två rätter, hur tror du det skulle påverka 
matavfallssvinnet?

Svar:  Daltorpskolan.   Kanske  fler  som äter  men  de  tror  inte  det  påverkar  mängden  
tallriksavfallssvinn.

Svara: Dalsjöskolan.  Nja, det är tveksamt att det skulle påverka att det skulle slängas  
mindre  mat  i  matsalen.  Möjligt  att  det  skulle  bli  mindre  tallriksavfallssvinn  om  vi  
serverade pasta och potatis, eller ris och potatis samtidigt, som ett alternativ.

8. Hur tror du det påverkar eleverna om de får reda på att den mesta maten 
tillagas från grunden?

Svar:  Daltorpskolan.  Kanske  fler  som  äter  men  de  tror  inte  det  påverkar  mängden  
tallriksavfallssvinn

Svar: Dalsjöforsskolan.  Vet inte, men det vore bra att få vara med vid skolterminens  
början och tala om att vi lagar mycket från grunden.

9. Vad tycker du att de pedagogiskt ätande lärarna ska göra i matsalen? 

Svar: Daltorpskolan.  De kan påverka i matsituationen till att eleverna bör slänga mindre  
i  matavfallssvinn.  Mycket  beror  på  lärarens  attityd,  lärare  har  en  stor  påverkan  på  
eleverna både positivt och negativt.

Svar: Dalsjöskolan. Att påverka eleverna att äta upp den mat de har tagit till sig. Lärarna sitter tillsammans och 



pratar bara med varandra.



10. Hur tror du att du kan medverka till att få eleverna att ändra attityd och 
beteende när det gäller maten?

Svar: Daltorpskolan.  Bemöta dem med respekt och försöka förklara för dem varför de  
inte bör ta för mycket mat och att de kan komma tillbaka och hämta mat en andra gång  
istället för att ta till sig för mycket och sedan upptäcka att de inte orkar äta upp och då  
slänga maten. 

Svar: Dalsjöskolan. Att finnas till vid serveringen och prata med eleverna, som att inte ta  
för mycket mat, för dem kan få ta om istället. 

 

11. Varför tror ni att eleverna slänger tallriksavfallssvinn

Svar: Daltorpskolan. De tar för mycket av olika anledningar.

Svar: Dalsjöskolan. Maten ser god ut, men när de ska börja äta den så är det inte lika  
gott längre.



Bilaga:8

BORÅS STAD

HANDLINGSPLAN/STYRDOKUMENT 

ETT HJÄLPMEDEL FÖR ATT MINSKA PÅ
TALLRIKSAVFALL I SKOLAN



Inledning

Det finns undersökningar som visar att barn i svenska skolor årligen  
slänger i tallriksavfallssvinn ca 3,2 miljoner kilo mat. Detta är den  
mat som skrapas av i  återvinningskärl.  Hur stor del  av denna mat  
hamnar i våra ”kärl” i Borås Stad!

Tyresö  kommun  har  genomfört  beräkningar  av  vad  svinnet  från  
tallriksavskrapet  kostar  och  i  deras  beräkningar  har  man  kommit  
fram att kostnaden för tallriksavskrapet i genomsnitt är 0,77 öre per  
elev och dag. 

Om 0,77 öre tillämpas på samtliga skolmatsportioner som tillagas i  
Borås stad regi skulle detta kunna innebära att den totala kostnaden  
för enbart tallriksavskrapet skulle uppgå till  drygt ca 8 000 kr per 
dag. Detta resursslöseri av vår skolmat måste vi tillsammans 
Göra något åt.

Lycka till



PROCESSBESKRIVNING

För att få en uppskattning av hur mycket som slängs behöver ni väga
tallriksavfallssvinnet som hamnar i ”svarta påsen” varje dag. 

Steg 1
Inför vägningen
Har ni ingen våg, finns det våg att köpa på Menigo, vi rekommendera  
en våg som kan mäta upp till 15 kg.

Steg 2 
Information
 Överlämna  informationsmaterialet  som  finns  i  detta  material  om  
varför ni gör mätningar till rektor på er enhet. Rektor bör informera  
sin personal om varför kosten gör tallriksavfallsmätningar. Eleverna  
informeras.

Steg 3
Igångsättandet 
Tänka på att byta ”svarta påsen” ofta under dagen, för att undvika  
tunga lyft för dig som personal.

Steg 4
Redovisning
Redovisningslista  finns  i  detta  material,  där  redovisar  ni  vikten  
tallriksavskrap, hur många ätande och vad som serverats varje dag.  
(uträkningsexempel finns i materialet)

Genom att sammanställa i blanketten ”redovisning” får du fram ett  
belopp som motsvarar slängd mat i tallriksavfallssvinn, och hur stor  
procent som slängs. Nu vet ni vad kostnaden är för den slängda maten  
som eleverna inte äter upp. 



Fler tips för minskat tallriksavfallssvinn i skolmatsalarna

– Genomskinlig behållare för tallriksavskrap i matsalen. Kan ge en psykologisk effekt genom  
att eleverna ser maten som är slängs.

– Information som återupprepas om varför eleven inte bör ”slänga” mat på exempelvis intern  
tv, bordsryttare, bordstabletter med information i ämnet.   

 –  Sittningar  vid  skolmåltiderna, innebär  att  några  klasser  kommer  till  skolmatsalen  
tillsammans med den lärare de har haft sista lektionen, med ”Stängda dörrar” vilket innebär 
att under tiden maten serveras till några klasser har inga andra klasser rätt att komma in och  
äta, utan alla elever har sin bestämda lunchtid, detta bör skapa lugn och ro under matrasten.  
När eleverna ätit klart och gått ut, har kostpersonal fem minuter på sig för att fylla på med  
mer mat och se till att det är rent och snyggt i matsalen, innan nästa omgång av elever och  
lärare kommer för att äta. 

– För att få in flera olika perspektiv om matsvinn och dess betydelse, bör skolan lägga in det  
som ett ämne i undervisningen. Det blir också konkret eftersom det gäller den egna skolan  
och elevernas närmiljö.

Ett förslag är att i hemkunskapsundervisningen kan elever och lärare tillsammans prata om  
mat och vilken respekt man bör ha för olika livsmedel genom att lära ut vilken påverkan i  
klimatperspektiv varje livsmedel har, från jord till bord. De skulle kunna ge information till  
eleverna hur skolkökspersonalen tillagar maten på skolan och vilka produkter som används  
och  varför. Att  hemkunskapen  i  undervisningen  gör  eleverna  medvetna  om  vad  som  är  
säsongsanpassat och varför skolbespisningen bör öka på vegetabiliska livsmedel. 

I biologiundervisningen skulle eleverna få kunskap om hur vi som personer kan påverka den  
miljö vi lever i, genom elevens personliga val. 
 
En  årskurs  i  mellanstadiet  kunde  i  matematikundervisningen  sammanställa  och  redovisa  
tallriksavfallssvinnet, både vikt och ekonomi. 

– Det är bra om kostpersonalen skriver en mer utförlig text på matsedeln av dagens lunch, för  
att locka eleverna till att äta. Det har betydelse om kostpersonalen berättar för eleverna om  
maträttens  innehåll  när eleven serverar sig dagens lunch.  Att  kostpersonalen uppmuntrar  
eleven  att  ta  mindre  mängd mat  och komma och hämta en  gång till.  Det  är  en  konkret  
information  och rakt  på sak,  vilket  ger  resultat  i  att  elever  lättare  accepterar  att  gå två  
gånger istället för att ta en större portion och sedan slänga i tallriksavfallssvinnet.

Sammanfattning
Vi tror inte att eleverna i Borås Stad helt kommer att sluta slänga mat som de utav olika  
anledningar inte äter upp, men lyckas vi bara minska på tallriksavfallssvinnet på din skola så  
har du ändå lyckats.



Exempel på hur du fyller i redovisningslistan. 
   Vikt per portion 450 gram Kostnad per portion 7,72
Vecka 1 Datum Antal 

ätande
Dagens 
tallriksavfall
ssvinn i vikt

Dagens 
tallriksavfallssv
inn
per port

Kostnad för 
dagens 
tallriksavfallssvi
nn per portion

Kostnad för 
dagens 
tallriksavfallssvin
n

Tallriksavfallsvin
n i vikt i
procent

Måndag 29/3 415 17 kg  40,96 g 0,70 kr  291,64 kr 9 %

Sammanställning

Genomsnitt           

Räkneexempel

Du bör veta vad du har i råvarukostnad för varje måltid.
 (Vet du inte så fråga din chef eller ekonom)

.1 Råvarukostnad i kronor per gram
Portionspriset i kronor dividerat med portionsvikt i gram
   7,72 portionspriset = 0,0171555 Råvarusumman per gram
  450 gram 
Summan du får är den mängd som varje gram kostar 

.2 Kostnad för dagens tallriksavfallssvinn
Totalsvinnet i vikt i gram multiplicerat med råvarusumman som är per gram
17 000x0,0171555 = 291,64 kr
Summan du får är kostnad för dagens tallriksavfallssvinn

.3 Tallriksavfallsvinn i vikt i procent
Antal ätande x portionsstorleken =Totala mängden mat som serverats under dagen.
415 antal elever x 450 gram = 186,75 kg
Dagens tallriksavfallssvinn i vikt dividerat med Totala mängden mat som serverats under  
dagen.
 17 Kg = 9 %
 186,75 kg
Summan du får är tallriksavfallssvinnet i procent

.4 Dagens totala mängd i gram tallriksavfallssvinn dividerat med antal ätande 
17000  =   40.96gram
415
 Summan du får är tallriksavfallssvinnet i gram per person
                    



Skola: Portionsstorlek: 450 gram Råvarukostnad:     
Vecka Datum Antal ätande Dagens 

tallriksavfallssvinn 
i vikt

Dagens 
Tallriksavfallssvinn i vikt 
per port

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn per 
portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn

Tallriksavfallsvinn i 
vikt i procent

Måndag   

Tisdag     

Onsdag   

Torsdag  

Fredag  

Sammanställning

Genomsnitt            

Vecka Datum Antal ätande Dagens 
tallriksavfallssvinn 
i vikt

Dagens 
Tallriksavfallssvinn i vikt 
per port

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn per 
portion

Kostnad för dagens 
tallriksavfallssvinn

Tallriksavfallsvinn i 
vikt i procent

Måndag  

Tisdag     

Onsdag   

Torsdag   

Fredag    

Sammanställning  
Genomsnitt                



Information  
Det finns undersökningar som visar att barn i svenska skolor årligen  
slänger i tallriksavfallssvinn ca 3,2 miljoner kilo mat. Detta är den  
mat  som skraps  av  i  återvinningskärl.  Hur  stor  del  av  denna mat  
hamnar i våra ”kärl” i Borås Stad!

Tyresö  kommun  har  genomfört  beräkningar  av  vad  svinnet  från  
tallriksavskrapet  kostar  och  kostnaden  för  tallriksavskrapet  är  i  
genomsnitt är 0,77 öre per elev och dag. 

Om 0,77 öre tillämpas på samtliga skolmatsportioner som tillagas i  
Borås stad regi skulle detta kunna innebära att den totala kostnaden  
för enbart tallriksavskrapet skulle uppgå till drygt ca 8000 kr per dag.  
Detta resursslöseri av vår skolmat måste vi tillsammans göra något  
åt.

Därför  kommer  kostenheten  att  väga  den  mat  som  slängs  i  
tallriksavskrap.  Denna  mätning  av  tallriksavfallssvin  görs  för  att  
kostenheten skall kunna kartlägga hur mycket tallriksavfallsvinn som 
eleven slänger på just din skola .

- Den dyraste maten är den vi inte äter upp, både ur perspektivet
 hållbar utveckling, klimatpåverkan, och ekonomisk synvinkel.

- Kostenheten redovisar resultatet efter genomförd mätning.

Tack för att just du bidrar till att vi får mindre tallriksavskrapssvinn
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