
A. BOIJ AB - Idé- och produktutveckling 

Anita Boij 

 

Rapport 2013:1 

Mindre Matsvinn 
 
Utvärdering av  

Hushållningssällskapets  

nationella projekt  
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindre Matsvinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektet är delvis finansierat med medel från: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder: Med tillstånd från Hushållningssällskapet   
Rapport 2013:1 
ISBN 978-91-979424-7-8 
1:a upplagan 23 januari 2013 
© 2013 Anita Boij  
A. BOIJ AB – Idé- och produktutveckling, Tranås 



3 

 

Innehåll 
Bakgrund ............................................................................................................. 4 

Projektet .......................................................................................................... 5 
Utvärderingen .................................................................................................. 6 
Rapportens uppläggning .................................................................................. 7 

Kommunernas matsvinnsarbete ....................................................................... 9 
Stora skillnader mellan kommunerna .............................................................. 9 
Matsvinnsarbetet ........................................................................................... 10 
Framgångsfaktorer och problem med matsvinnsarbetet ................................ 13 
Matavfallsarbetet ........................................................................................... 15 
Politiska beslut .............................................................................................. 15 

Pilotworkshopen 23 maj 2011 ......................................................................... 17 
Workshopen som helhet och dess olika delar ............................................... 17 
Workshop som arbetsmetod .......................................................................... 18 
Lärdomar från pilotworkshopen .................................................................... 18 

Workshopar över hela landet .......................................................................... 20 
De svarande kostcheferna .............................................................................. 20 
Kostcheferna om workshoparna .................................................................... 21 
Information om projektet .............................................................................. 23 
Inför utbildningarna med kökspersonal ......................................................... 23 

Utbildningarna för kökspersonal .................................................................... 25 
Om kökspersonalen ....................................................................................... 25 
Kökspersonalen om projektinformationen .................................................... 26 
Utbildningen som helhet och dess delar ........................................................ 26 
Kostcheferna om utbildningen ...................................................................... 28 

Projektets syfte, helhet och övriga delar ........................................................ 29 
Projektets syfte .............................................................................................. 29 
Projektet som helhet ...................................................................................... 30 
Webbsidan, nyhetsbrev med mera ................................................................ 31 

Fortsatt arbete och behov ................................................................................ 33 
Kommunernas arbete efter projektet ............................................................. 33 
Fortsatta behov på arbetsplatsen ................................................................... 34 
Kostchefernas framtida behov ....................................................................... 34 

Sammanfattning och slutsatser ....................................................................... 37 
Sammanfattning ............................................................................................ 37 
Slutsatser ....................................................................................................... 40 

Uppföljningens metod ...................................................................................... 43 
Metod och tillvägagångssätt .......................................................................... 43 
Bearbetning och analys ................................................................................. 44 
Metoddiskussion ........................................................................................... 44 

Referenser ......................................................................................................... 46 
Bilaga 1. Enkät, deltagare workshopar .......................................................... 47 
Bilaga 2. Intervjuguide, kostchefer hösten 2011 ............................................ 51 
Bilaga 3. Enkät, deltagare utbildning 2012 .................................................... 52 
Tidigare rapporter ........................................................................................... 57 



4 

 

Bakgrund 
År 2010 producerades 1 101 000 ton matavfall i Sverige Hushållen står för den 
största mängden med 674 000 ton per år, vilket motsvarar 72 kg per person och år.1 
En stor del av matavfallet är så kallad oundvikligt avfall, till exempel kaffesump, 
potatisskal och bananskal. Resten är onödigt matavfall som till exempel bröd, hela 
frukter och grönsaker samt matrester. I Sverige beräknas det onödiga matavfallet 
hos hushållen motsvara omkring 35 % av matavfallet (Jensen m.fl. 2011). Det onö-
diga matavfallet brukar benämnas som livsmedelssvinn, matsvinn eller bara som 
svinn. Matsvinnet kan uppstå under olika delar av livsmedelsproduktionen, exem-
pelvis vid förvaring, tillredning, servering och på tallriken när all mat inte äts upp.  

Storkök och restauranger i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) 
slänger 456 000 ton mat per år. Det är 18 kilo per invånare och år. Då handlar det 
om sådant som egentligen hade gått att äta, potatisskal till exempel är inte inräknat 
(Marthinsen m.fl. 2012). När det gäller offentliga storkök, som den här rapporten 
handlar om, beräknas till exempel svenska skolkök ha ett matavfall på 26 000 ton 
matavfall per år (Jensen m.fl. 2011). Det omfattar såväl oundvikligt avfall som 
onödigt svinn. Enligt en beräkning uppgår kostnaderna enbart för tallrikssvinnet 
under en dag i de svenska skolorna till 1,1 miljoner kronor. Det finns bedömningar 
som pekar på att svinnet kan minskas med 50 %, vilket skulle kunna ge besparingar 
på 100–300 miljoner kronor per läsår (Karlsvärd m.fl. 2009). Däremot finns det 
inga uppgifter på storleken på matavfallet från äldreboenden, kriminalvård och 
sjukhus. 

Utöver de kostnader som matsvinn för med sig, innebär svinn också en stor 
klimatpåverkan. Enligt Naturvårdsverket motsvarar produktionen av den mängd mat 
som slängs varje år utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka 
3 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige (www.naturvardsverket.se). 

Att minska matsvinnet är därför en angelägen fråga ur både ett ekonomiskt hän-
seende och ett miljöhänseende. Frågan finns också delvis med i riksdagens miljö-
mål. De har beslutat om 16 miljökvalitetsmål, mål för hur miljön ska se ut i framti-
den. Målen beskriver långsiktigt hållbara tillstånd för miljön och syftet är att de 
stora miljöproblemen ska vara lösta till år 2020. Det första miljömålet handlar om 
klimatpåverkan: 

 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras.  
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala må-
let kan uppnås (www.miljomal.se). 

 
I det här miljömålet ingår både jordbrukets energianvändning, utsläpp av koldioxid 
och andra växthusgaser och hushållsavfall där onödigt matavfall ingår. Flera av de 

                                                      
1 De siffror som tas med i det här avsnittet varierar något beroende på vilken rapport de 
kommer från. 
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statliga verken, däribland Jordbruksverket, har avsatt projektmedel för att öka 
måluppfyllelsen av de nationella miljömålen.  

År 2010 beviljades Hushållningssällskapet projektmedel från Jordbruksverket 
för ett nationellt projekt – Mindre Matsvinn. Projektmedlen erhölls för två år och 
användes från år 2011 till mars 2013. Projektet har finansierats av Jordbruksverket 
och de medverkande kommunerna. 

Projektet 

Hushållningssällskapet har lång erfarenhet av att arbeta med olika frågor om mat 
inom offentlig sektor och gentemot konsumenter. De har ansvarat för projektled-
ning, genomfört utbildningar och utvecklingsverksamhet på uppdrag av och till-
sammans med ett flertal kommuner, landsting, universitet och nationella förening-
ar. Projekten har varit på både lokal, regional och nationell nivå. Syftet med det 
nationella projektet Mindre Matsvinn var: 
 

 

I projektansökan fanns också att antal mål uppsatta. De handlade både om vad som 
skulle göras internt inom projektet och externt gentemot kommunerna:  
 

SYFTET 
 Att vara en del i förverkligandet av de nationella miljömålen. 
 Att öka kompetensen och inspirera till åtgärder, sprida erfarenheter 

från goda exempel och ge underlag till hur offentliga kök kan arbeta 
för att minimera svinn av livsmedel och hur man tar tillvara svinn. 

 Att öka uppmärksamheten för svinnet i storhushåll och därmed 
minska ett betydande resursslöseri med avseende på: 

o den ekonomiska effekten för storhushållet 
o miljö- och klimatpåverkan till följd av att producerade livs-

medel som kastas  
o avfallshantering (Projektansökan).

MÅLEN 

År 1 
Att genomföra workshops/konferenser med aktuella målgrupper för att 
inventera och lyfta fram positiva åtgärder för att minska matsvinn. 
Att ta fram informations- och utbildningsmaterial om miljöaspekter 
knutna till svinn. 
Att utarbeta en ”verktygslåda” med underlag/material för kostche-
fer/kökspersonal med konkreta lösningar för att minimera svinn av 
livsmedel i offentliga kök. 
Att producera en webbsida med namnet www.mindrematsvinn.nu som 
ger konkreta förslag och positiva exempel från verksamheter på till-
lämpningar hur man minimerar svinn. 
 
År 2 
Att genomföra utbildningsinsatser för att minska matsvinnet i storhus-
hållen. 
Att höja kompetensen hos kökspersonalen genom utbildningsinsatser 
med avseende på matens kvalitet för att därmed minska mängden mat 
som kastas. (Projektansökan).
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Hushållningssällskapet fick dock inga projektmedel för att producera en webbsida, 
men valde att bekosta den själva för att den skulle komma till stånd. Enligt projekt-
beskrivningen skulle webbsidan fungera som navet i projektet gällande informat-
ion, kunskap och erfarenhetsutbyte. 

Målgruppen för projektet var kostchefer/kostansvariga, kökspersonal för de of-
fentliga måltiderna inom Sveriges kommuner, Agenda 21 samordnare/miljö-
strateger/miljösamordnare. 

Den 23 maj 2011 genomfördes en pilotworkshop innehållande föreläsning, 
gruppdiskussioner, inventering och erfarenhetsutbyte. Sammanlagt deltog 17 per-
soner i workshopen. De kom från cirka 10 olika kommuner/stadsdelar/organ-
isationer. De hade olika befattningar inom sina kommuner såsom kostchef, renhåll-
ningschef, miljöutredare, miljöstrateg, kock, enhetschef. På det sättet prövades 
arbetsmetoden och den kunde justeras.  

Under hösten 2011 genomfördes 11 workshopar runt om i landet med samma 
koncept som pilotworkshopen. Totalt var drygt 100 kommuner/stadsdelar/organ-
isationer2 representerade under workshoparna och dessa erbjöds sedan fortsatt del-
tagande i projektet, vilket innebar en hel utbildningsdag eller två halvdagar för 
kökspersonal.  

Totalt valde cirka 50 kommuner att gå vidare med utbildningen.3 Dessa 
50 kommuner har köpt 68 av de 93 utbildningar som genomförts i projektet. Dessu-
tom erbjöds kommuner som inte varit representerade i workshoparna att få utbild-
ningen. Det var 20 kommuner, som inte hade deltagit i workshopen, som köpte 
25 utbildningar. Det var några utbildningar som det inte fanns tid för att genomföra 
under 2012 och de är istället inplanerade i början av år 2013. Sammanlagt har alltså 
93 utbildningar genomförts under projektet. 

Utbildningarna innehöll föreläsningsdelar med fakta och praktiska övningar. 
Teori varvades med erfarenhetsutbyte, värderingsövningar och konkreta idéer, 
förslag och rutiner som kan hjälpa till att minska matsvinnet i restaurang och större 
och mindre kök.  

Projektet har letts av två anställda på Hushållningssällskapet och Hushållnings-
sällskapets matkonsulter har ansvarat för workshopar och utbildningar. Den refe-
rensgrupp som fanns för det pågående projektet Fokus Matglädje och SaMMa-
gruppen4 på Naturvårdsverket har också fungerat som referensgrupp till projektet. 

Utvärderingen 

Hushållningssällskapet gav i mars 2011 A. Boij AB uppdraget att utvärdera pro-
jektet. Anita Boij, teologie doktor i religionssociologi har varit ansvarig utredare 
och forskare.  

                                                      
2 I den här rapporten används, för enkelhetens skull, ordet ”kommun” oavsett om det avses 
en kommun, stadsdel, förvaltning, landsting, region, kriminalvård eller annan organisation.  
3 Utbildningarna har skett i olika konstellationer. Flera kommuner valde att genomföra fler 
än en utbildning. Några kommuner gick samman om en utbildning och så vidare. Det gör 
att siffrorna på antalet medverkande kommuner kan variera beroende på hur man räknar. 
Här används de uppgifter som Hushållningssällskapet tagit fram. 
4 Förkortningen SaMMa-gruppen står för Samverkansgruppen för minskat matavfall (se 
http://www.naturvardsverket.se). 
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Syftet med en kombinerad process- och målutvärdering var att få kunskap om 
hur projektet har uppnått sina mål samt att skapa förståelse för projektets möjlig-
heter och begränsningar. Genom att resultaten redovisades under projektets gång 
kunde utvärderingen även ha ett utvecklande syfte.  

Utvärderingen utfördes i tre delar. Den första delen var i maj – juni 2011. Då 
gjordes i slutet av pilotworkshopen en gruppintervju med ett urval av deltagarna för 
att få veta vad de tyckte om dess uppläggning, innehåll och genomförande, vad de 
hade för behov av stöd och utbildning med mera. Resultaten från utvärderingen 
presenterades i en skriftlig redogörelse till styrgruppen och resultaten finns även 
med i den här rapporten. 

I den andra delen, augusti – december 2011, delades en deltagarenkät ut till del-
tagarna i workshoparna, se bilaga 1. Därutöver ingick 10 kommuner i ett fördjupat 
studium. Ett urval gjordes bland de kommuner som deltog i projektet och som 
speglade både kommuner med olika storlek och i olika delar av landet. I dessa 
kommuner gjordes telefonintervjuer med kostchefer eller motsvarande, se bilaga 2.  

Efter utvärderingsdel 2 presenteras de viktigaste resultaten i ett PM. Även dessa 
resultat finns med i den här rapporten. Dessa kunde användas i utvecklingssyfte av 
projektet. Dessförinnan hade projektledningen fått sammanfattningar av intervjuer-
na, tabeller över resultaten i december 2011 och en presentation med de prelimi-
nära resultaten gjordes för matkonsulterna i januari 2012. 

I den tredje utvärderingsdelen, februari – december 2012, delades en deltagar-
enkät ut till all kökspersonal som deltagit i utbildningarna, se bilaga 3. I slutet av 
projektet (hösten 2012) gjordes också telefonintervjuer med kostchefer eller mot-
svarande. Fem intervjuer gjordes med kostchefer från hösten 2011 som hade haft 
utbildningen för kökspersonalen. Två intervjuer gjordes med kostchefer från 2011 
som inte hade gått vidare med utbildningen till kökspersonal och tre telefoninter-
vjuer gjordes med kostchefer eller motsvarande som inte deltagit i intervjuer hösten 
2011, men som hade haft utbildningen för kökspersonal. Hösten 2012 gjordes även 
en telefonintervju med styrgruppen.  

I tabell 1 ges en översikt av utvärderingen och det material som samlats in. 
 

Tabell 1. Översikt av utvärderingen och det material som samlats in. Antal 

 

Utvärderingsdel 1 

(pilotworkshop våren 

2011) 

Utvärderingsdel 2 

(workshopar 

hösten 2011) 

Utvärderingsdel 3 

(utbildningar 2012) 

 

Gruppintervju med deltagare 1 gruppintervju   

Deltagarenkäter  153 kostchefer m.fl. 1358 köksanställda 

Telefonintervjuer  10 med kostchefer 10 med kostchefer 

Telefonintervju   1 med projektledning 

 
Dessutom har en fortlöpande dokumentgenomgång skett. Mötesanteckningar, in-
bjudningar till utbildningar med mera tillsändes utredaren. På så sätt kunde pro-
jektet följas. 
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Rapportens uppläggning 

I nästa kapitel beskrivs kommunernas matsvinnsarbete. Därefter följer ett kapitel 
om pilotworkshopen och ett kapitel om de övriga workshoparna. Efter det kommer 
ett kapitel om utbildningarna för kökspersonal. Därnäst följer ett kapitel om pro-
jektets syfte och helhet samt ett kapitel om kommunernas fortsatta arbete och be-
hov av utbildning och kunskap. Sedan följer ett kapitel med sammanfattning och 
slutsatser. För den mer forskningsintresserade läsaren kommer sist i rapporten ett 
kapitel om utvärderingens metod och genomförande. 
 

 

 

I den här rapporten används ofta orden matsvinn och matavfall. Här följer en defi-
nition av de båda orden: 
 

 

MATSVINN ÄR: 

Livsmedel/mat som slängs/hälls bort, men som hade kunnat 

konsumeras om det hade hanterats annorlunda. 

 

MATAVFALL ÄR: 

I matavfallet ingår både matsvinn och det biologiskt ned‐

brytbara matavfall som är oundvikligt, det vill säga de delar 

av livsmedel som normalt inte äts upp exempelvis kaffe‐

sump, äggskal, köttben och potatisskal. 
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Kommunernas matsvinnsarbete 
Både i intervjuerna med kostcheferna5 och i enkäterna ställdes frågor om kommu-
nernas matsvinnsarbete. Resultaten visar stora skillnader mellan kommunerna och 
kökspersonalen tyckte att matsvinnsarbetet kommit längre än vad kostcheferna 
ansåg. 

Stora skillnader mellan kommunerna 

Överlag hade kommunerna kommit olika långt i sitt arbete med att minska mat-
svinnet, enligt kostcheferna i intervjuerna (intervjuguiden finns i bilaga 2). Någon 
hade inte trott att de hade något matsvinn, några hade knappt börjat, några hade 
med frågan om matsvinn i sin kostpolicy och några arbetade med frågan. Här följer 
tre citat: ett från en kommun där man inte trodde att man hade något matsvinn, ett 
från en kommun där man inte hade så mycket kunskap om det egna svinnet och ett 
från en kommun som hade större inblick i det egna svinnet. 
 

Intervjuare: Var upplever du att matsvinnet främst uppstår hos er? 
Informant: Innan det här projektet började så var jag väldigt skeptisk för jag 
tyckte att vi just inte hade något matsvinn. När jag var ute och tittade och frå-
gade så tittade jag på tallrikssvinnet och det var ju väldigt lågt. Det stämde också 
att det var det. Men det visade sig sedan när vi väl fått igång projektet att trygg-
hetsmatlagandet varit vår sak att ta tag i för det var väldigt stort (Kostchef 12).  
 
Intervjuare: Var upplever du att matsvinnet främst uppstår hos er? 
Informant: Jag vågar inte svara på det. Jag tror att det är en kombination, men 
jag känner att jag inte riktigt har den inblicken. Jag vet inte om vi har diskute-
rat det så mycket. Vad jag fått i respons är att de blivit förfärade över att de 
slängt så pass mycket (Kostchef 4). 
 
Intervjuare: I vilka led upplever du att det mesta matsvinnet uppstår hos er? 
Informant: Det vi mätt mest är tallrikssvinn, det man skrapar av tallriken. Där 
finns det mycket att jobba med, så är det. Sedan har vi inte mätt kökssvinnet så 
väldigt mycket, så jag törs inte säga, men jag är säker på att det finns mycket 
att arbeta med i kökssvinn också. Det finns även transportsvinn och sådana sa-
ker, inte lika stort, men det förekommer. Vi får dåliga råvaror till oss och vi 
saknar råvaror (Kostchef 1).  
 

Det fanns många anledningar till att det uppstod svinn. De var att man lagade för 
mycket mat, inte hade kylutrustning så att man kunde kyla ner och återanvända 
rester, att det var svårt inom äldreomsorgen att ha rätt portionsstorlek, att elever 
uteblev från skolrestaurangen, att man inte fick information om när det var skol-

                                                      
5 I utvärderingen kallas de intervjuade för enkelhetens skull för kostchefer oavsett om de 
hade exakt den titeln eller inte. Även de som deltog i workshoparna kallas för enkelhetens 
skull för kostchefer, trots att 35 % hade någon annan befattning. 
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resa, prao eller liknande. Till anledningarna hörde också att man levererade för 
mycket mat till mottagningsköken, att mottagningsköken inte kunde ta hand om 
rester, gäster tog för stora portioner och orkade inte äta upp, att det var trångt i 
matsalen som gjorde att eleverna inte tog en portion till eller stressade för att andra 
väntade på att få äta, att de äldre inte hade någon aptit med mera. 

Hos många kostchefer fanns åsikten om att tallrikssvinnet var det stora proble-
met. Fler än hälften av kommunerna mätte i och för sig svinnet, men då oftast en-
bart tallrikssvinnet. Det innebär att i de flesta av de intervjuade kommunerna visste 
man egentligen inte säkert var svinnet uppstod, men det verkade som att tallriks-
svinnet var det största. Ingen kommun hade mätt matsvinnet inom äldreomsorgen. 

Flera av de intervjuade kommunerna hade påbörjat ett arbete för att minska 
matsvinnet. De hade till exempel anordnat tävlingar om vilken skola som slängde 
minst, hade olika portionsstorlekar inom äldreomsorgen, hade matråd inom skola 
och äldreomsorg, hade satt upp information om matsvinn i skolrestaurangen, gjort 
mindre biffar eftersom man ofta tar till sig ett visst antal oavsett storlek. 

Ett problem som de flesta intervjuade hade var kommunikationen mellan kök 
och skola/äldreomsorg som var mycket bristfällig. Oftast var kökspersonalen och 
beställarna i olika organisationer. 

Matsvinnsarbetet  

I enkäten fick kostcheferna ta ställning till tolv påståenden om matsvinnsarbetet på 
deras arbetsplats. Samma frågor ställdes till kökspersonalen. Dessutom fick köks-
personalen en fråga om de hade bra rutiner för förvaring och lagring som minskade 
svinnet. Enkäterna finns i sin helhet i bilaga 1 och 3. 

Kostcheferna och kökspersonalen kunde svara: ”Stämmer inte alls”, ”Stämmer 
delvis”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer helt och hållet” eller ”Vet inte”. I dia-
gram 1 redovisas andelen som svarat ”Stämmer ganska bra” eller ”Stämmer helt 
och hållet”. 
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Diagram 1. Kostchefer och kökspersonal om matsvinnsarbetet på deras arbetsplats. Procent. 
 
I enkätsvaren från kostchefer och kökspersonal framkom att fler än hälften ansåg 
att de hade infört flera åtgärder för att minska matsvinnet såsom att man planerade 
livsmedelsinköpen, återanvände rester, hade rutiner för matlagning och förvaring, 
kunskap om portionsantal. Man arbetade också med att skapa en bra matupplevelse 
och mätte matsvinnet. 

De påståenden som flest instämde i var att de hade kunskap om hur många port-
ioner de behövde laga eller beställa samt goda rutiner för förvaring och lagring som 
minskade matsvinnet. De påståenden som minst andel instämde i handlade om att 
man informerade regelbundet om hur man arbetade för att minska svinnet. 

Det var genomgående signifikanta (statistiskt säkerställda) skillnader mellan 
kostchefernas och kökspersonalens svar. Kökspersonalen instämde i högre ut-
sträckning än kostcheferna i alla gemensamma påståenden. Visserligen hölls 
workshoparna under år 2011 och utbildningarna under år 2012, men det är inte 
troligt att skillnaderna beror på att kostcheferna efter workshoparna skulle ha hun-
nit införa så mycket arbete med att minska matsvinnet att det skulle ge signifikanta 
skillnader. En rimligare orsak kan vara att kökspersonalen är de som direkt arbetar 
med hanteringen av livsmedel – beredning, servering, förvaring med mera – medan 
kostcheferna står längre ifrån livsmedelsproduktionen och att det ger två olika bil-
der av hur matsvinnsarbetet fungerar. 

Det var få påståenden där det var signifikanta skillnader mellan olika svars-
grupper. Det fanns dock några skillnader mellan de som hade ett tillagningskök och 
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de som inte hade det. De som hade tillagningskök instämde mer i att de hade goda 
möjligheter och rutiner för att återanvända rester, bra rutiner för förvaring och lag-
ring som minskade matsvinnet, bra rutiner när de lagade maten för att minska mat-
svinnet samt god kunskap om hur många portioner de behövde laga. 

Det hade varit rimligt att anta att kostcheferna var mer insatta än kökspersona-
len i de påståenden som handlade politiska beslut och att besluten innehöll angivel-
ser på hur mycket matsvinnet skulle minska eller på vilken nivå svinnet skulle 
ligga. Så var det visserligen. Det var betydligt större andel bland kökspersonalen 
som svarat att de inte visste, men det var ändå en större andel kökspersonalen som 
trodde att det fanns politiska beslut om att minska matsvinnet. Vilkas svar som bäst 
överensstämmer med verkligheten är svårt att avgöra. 

Kostcheferna fick också rangordna vilken typ av svinn som de ansåg var störst 
på deras arbetsplats. Värdet 1 betydde att den typen av svinn var störst och värdet 7 
att det var minst. Det bör dock noteras att eftersom enbart 55 % av deltagarna sva-
rat att de mätt svinnet och det vanligaste enligt intervjuerna var att man mätte tall-
rikssvinnet, är svaren på frågan snarare ett antagande än grundat på kunskap om ar-
betsplatsen. 

 
Tabell 2. Rangordning av vilken typ av svinn som var störst på arbetsplatsen. Medelvärde 

Tallrikssvinn 2,0 

Serveringssvinn 2,3 

Trygghetssvinn 3,4 

Restsvinn 3,6 

Berednings- och tillagningssvinn 3,7 

Lagringssvinn 5,9 

Dryckessvinn 6,0 

 
Inte helt oväntat rangordnades tallrikssvinnet som det största svinnet och därefter 
kom serveringssvinnet. Lägst rankning, det vill säga minsta svinnet, gavs lagrings-
svinn och dryckessvinn. 

Kökspersonalen fick istället svara på om de hade mätt matsvinnet och i så fall 
vilken typ av svinn de mätt. De kunde ange flera svarsalternativ och därför är den 
sammanlagda summan högre än 100 %. 
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Diagram 2. Kökspersonalen om att ha mätt matsvinnet. Procent. 
 
Det var en femtedel av kökspersonalen som inte mätt någon typ av matsvinn. Tall-
rikssvinnet var den typ av svinn som flest mätt, drygt hälften. En tredjedel hade 
mätt serveringssvinnet. Knappt en femtedel hade mätt beredningssvinnet. Till 
andra svar hör att man mätt kantinsvinn, salladsbuffésvinn, kaffe och annan vätska, 
råvaror exempelvis frukt och grönt, rens från grönsaker/skalat/strimlat och jämfört 
med hela grönsaken, överbliven mat där varmhållningstiden gått ut och hink där 
eleverna slänger mat i. 

I intervjuerna med kostcheferna framkom att mätningar av matsvinn främst fö-
rekom i skolan. Få hade mätt matsvinnet inom äldreomsorgen. 

Framgångsfaktorer och problem med matsvinnsarbetet 

Kostcheferna fick i telefonintervjuerna frågor under framför allt hösten 2011 om 
vad de upplevde som framgångsfaktorer och problem i arbetet med att minska mat-
svinnet. Bland kostcheferna fanns överlag ett stort fokus på skolan, trots att när-
mare två tredjedelar av kostcheferna hade både skola och äldreomsorg eller enbart 
äldreomsorg inom sitt ansvarsområde. En orsak till detta kan vara att de kommuner 
som påbörjat ett arbete för att minska matsvinnet oftast börjat i skolan och därmed 
inte mätt matsvinnet inom äldreomsorgen eller kanske ens uppfattat det som ett 
problem. Det får till följd att det överlag har väldigt få uppgifter framkommit i 
utvärderingen om matsvinnet inom äldreomsorgen.  

Det har genomgående i utvärderingen funnits två olika synsätt på arbetet för att 
minska matsvinnet. Det ena synsättet handlade om att problemet främst var bland 
gästerna och särskilt bland skoleleverna. Lösningen på problemet blev därför att 
förändra elevers beteenden genom att främst engagera den pedagogiska personalen. 
Det andra synsättet betonade istället arbetet i den egna organisationen och vad som 
kunde göras från köksorganisationens sida för att minska matsvinnet. 
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När det gällde problem och framgångsfaktorer i arbetet med att minska mat-
svinnet var det tydligt att många kostchefer hade det förstnämnda synsättet att pro-
blemen och framgångsfaktorerna låg hos gästerna: 

 
Intervjuare: Vad är viktigt eller framgångsrikt i arbetet med att minska svinnet? 
Informant: Det mest framgångsrika är att få med sig både matgästerna, lä-
rarna och cheferna. Då får det ju genomslag. Det är förståss jätteviktigt att 
få med personalen i köket, men de är lättare tycker jag att få med sig för de 
är ju där i verksamheten. Sedan gäller det verkligen att få med sig lärare 
och elever på skolan för då får det genomslag. 
Intervjuare: Är det något i det arbetet som du tycker är ett problem? 
Informant: Jag tycker att det gått jättebra när vi förklarat på våra matråd 
för eleverna och när eleverna väl får veta. Vi har bordspratare och sånt här 
där vi försökter sprida varför vi gör som vi gör. Vi upplever inte det som nå-
got stort problem att få med oss eleverna. Men ibland är det jättesegt att få 
med sig lärarna. De är vuxna, men när de kommer till skolrestaurangen är 
det som om de tycker att de inte är någon förebild längre. Jag vet inte, det är 
väldigt märkligt. /…/6 Man skulle få ännu bättre effekt om alla är med på 
samma spår, om man får med sig alla på skolan. Det är sådan skillnad mel-
lan de olika skolorna. Där köket har lyckats och har bra kontakt med skolan 
och ledningen går det mycket lättare (Kostchef 12).  
 

Först när frågan ställdes om vad man kunde göra från kostorganisationens sida för 
att minska matsvinnet, kom svar från kostcheferna som hade med den egna organi-
sationen att göra. 

 
Intervjuare: Är det någonting i köket du tänker man kan göra för att minska 
matsvinn, bra arbetsmetoder? 
Informant: Det handlar mycket om förberedelser. Det är något vi har en ut-
maning i, något vi jobbar med. Jag tror att det även där är en kommunikat-
ionsfråga. Många gånger kan det visa sig när köksorna kommer på morgo-
nen att då ska alla på utflykt och då står man där med fyrtio kilo köttfärs 
som man inte kan använda, alltså kommunikationsfrågor, inställningar och 
sådana saker. Som sagt det är mycket med utrustning. Vi utrustar våra kök 
så att alla har nedkylningsutrustning, men alla kan den inte tillräckligt 
mycket och har inte med sig det här att kunna planera, förbereda och laga 
lagom mängd mat, utan det blir överproduktion och svinn på det sättet 
(Kostchef 1). 
 

Ett fåtal kostchefer betonade arbetet i den egna organisationen. Det verkar alltså 
som att kostcheferna, trots att de inte vägt eller mätt allt matsvinn, förlägger det 
mesta av problemen och framgångsfaktorerna på matgästerna. Få såg de problem 
eller lösningar som kunde finnas i den egna organisationen. 
 
 
 

                                                      
6 Det här tecknet /…/ betyder att en del i intervjun inte tagits med i citatet. Det överhoppade 
förändrar dock inte innehållet i citatet. 
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Matavfallsarbetet 

Kostcheferna i workshoparna fick även svara på några frågor om matavfall. Den 
första frågan handlade om hur matavfallet togs om hand, se tabell 3. 
 

Tabell 3. Hur matavfallet togs om hand. Procent 
Komposteras 20 % 

Förbränns 28 % 

Rötas till biogas 23 % 

Vet inte 19 % 

Annat 9 % 

Totalt 100 % 

 
Alla visste inte hur matavfallet togs om hand. En femtedel svarade att matavfallet 
komposterades och en femtedel att det rötades till biogas. En fjärdedel svarade att 
det förbrändes. 

Det var 70 % av kostcheferna i workshopen som upplevde att matavfallet var ett 
problem. Bland deltagarna var det 35 % som svarade att det fanns beslut om att öka 
det biologiska omhändertagandet av matavfall. Med biologiska omhändertagande 
åsyftades rötning eller kompostering. Det var 22 % av de svarande som angav att 
det i deras organisation fanns politiska beslut om att minska matavfallet.  

Politiska beslut 

I enkäten ställdes frågan om det fanns politiska beslut i kommunen för att minska 
matsvinnet. Det var 20 % av kostcheferna och 46 % av kökspersonalen som angett 
att det fanns politiska beslut. Denna fråga följdes upp i intervjuerna med kostche-
ferna främst under hösten 2011, men också under 2012 tillsammans med de kost-
chefer som inte intervjuades för första gången.  

Även här fanns stora skillnader mellan kommunerna. I några kommuner fanns 
inga politiska beslut om att minska matsvinnet. I några kommuner togs frågan om 
matsvinn upp i kommunens klimatstrategi. Så här sade en kostchef: 

 
Intervjuare: Har ni någon strategi i er kommun för att minska kostsvinn; i 
kostpolicy, politiska beslut? 
Informant: Det finns en skriven klimatstrategi. Där står det att vi ska arbeta 
med klimatfrågor, inte bara om mat då. Det finns det taget i kommunen. 
Intervjuare: Men ni har inga konkreta beslut att till exempel minska med fem 
procent? 
Informant: Nej, det finns inga siffror så, utan ATT vi ska jobba med det 
(Kostchef 1).  

 
Även kommunernas kostpolitiska program kunde innehålla frågan om mil-
jöpåverkan. I några kommuner fanns även beslut om hur mycket matsvinnet 
skulle minska:  
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Intervjuare: Hur har ni arbetat för att minska svinnet? 
Informant: Vi har ett politiskt beslut på detta att minska svinnet i förskolan 
och skolan. Vi jobbar väldigt hårt med det. Det vägs och mäts varje dag. Det 
bokförs i speciella Excelark som räknar ut procent svinn per dag. Vi jobbar 
framåt inför nästa år med att lägga tillbaka pengarna på tallriken. Det som 
vi lyckats att sänka svinnet med. 
Intervjuare: Har ni fått något politiska beslut om att exempelvis minska 
svinnet med fem procent per år eller? 
Informant: Ja, vi har fått ett beslut att förskolan ska ner på femton procent, 
tror jag att det var och skolan på åtta procent. Vi har inte riktigt nått dit än 
(Kostchef 2). 

 
Av de kommuner som särskilt belysts i intervjuer var det ungefär en femtedel som 
kommit så långt i sitt arbete med att minska matsvinnet att det även fanns politiska 
beslut om att minska matsvinnet och hur mycket det skulle minska. 
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Pilotworkshopen 23 maj 2011 
Sammanlagt deltog 17 personer i workshopen. De kom från cirka 10 olika kommu-
ner/stadsdelar/organisationer. De hade olika befattningar inom sina kommuner 
såsom kostchef, renhållningschef, miljöutredare, miljöstrateg, kock, enhetschef. 

Pilotworkshopen började kl. 8 00 med registrering och frukt. I samband med re-
gistreringen fick deltagarna veta vid vilket gruppbord de skulle sitta. Det var också 
den grupp som de sedan skulle samtala i. Kl. 8 30 inledde matkonsulten worksho-
pen och presenterade dagen, projektet och ämnet – matsvinn. Kl. 9 00 var det dags 
för den inbjudna föreläsaren att börja. Hon talade i en timme om matsvinn och 
energi ur både ett globalt och svenskt perspektiv. Innan fikapausen fick alla presen-
tera sig för varandra och matkonsulten presenterade hur gruppsamtalen skulle gå 
till med hjälp av en aktivitetsduk som lades ut på alla bord. På duken fanns i varje 
hörn en fråga med tillhörande underfråga, utrymme för svar samt ett fält för övriga 
kommentarer. Därefter var det mellan kl. 10 10 och 10 30 fika med en matig smör-
gås. Sedan satte grupperna i gång sitt samtal fram till kl. 12 00 då en gemensam 
redovisning gjordes. Matkonsulten ledde redovisningen medan en annan medarbe-
tare från Hushållningssällskapet antecknade på tavlan de olika svaren. Svaren re-
dovisades för en fråga i taget och varje grupp fick säga det som ännu inte hade 
tagits upp av tidigare grupper. Stundtals blev det livliga diskussioner kring de olika 
svaren. Kl. 12 40 sammanfattades dagen som var slut kl. 13 00.  

De deltagare som skulle delta i utvärderingen bjöds på lunch innan intervjun 
som varade i cirka en timme. Genomgående var de mycket nöjda med workshopen, 
dess innehåll och metod. 

Workshopen som helhet och dess olika delar 

Alla intervjuade var mycket nöjda med workshopen som helhet. Det bästa med 
workshopen var gruppsamtalen som gav möjlighet till diskussion och erfarenhets-
utbyte. Deltagarna tyckte också att föreläsningen var närmast nödvändig för att 
komma in i frågan och sätta i gång tankarna, även om de redan arbetade med den. 
Kombinationen av föreläsning och gruppsamtal tyckte också deltagarna var mycket 
bra. Att delta i workshopen tyckte alla deltagarna var väl använd tid. 

Några av de intervjuade tyckte att det som var mindre bra, var längden på före-
läsningen. Den kunde ha varit kortare och det blev också alltför många olika per-
spektiv. Det hade räckt med matsvinn i Sverige. Särskilt blev kombinationen mel-
lan inledning och föreläsning för mycket, eftersom de innehållsmässigt gick in i 
varandra.  

Någon tyckte att det blev lite väl mycket fokus på förskola/skola och mindre om 
omsorg/hälso- och sjukvård samt att det kanske hade varit bättre att ha workshopen 
mer riktad till antingen den ena eller andra gruppen. 

När det gällde gruppsamtalen tyckte deltagarna att den tid som var avsatt var 
lagom och att arbetet med aktivitetsduk både kändes givande och nytt. Frågorna 
skapade bra diskussioner. Däremot hade de önskat att presentationen av grupparbe-
tet hade kommit direkt i samband med grupparbetet och inte som här innan fikat. 
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När det gällde själva aktivitetsduken tyckte deltagarna att den gjorde det lätt och 
smidigt att se frågeställningarna och vad som antecknades. Duken gjorde det också 
enkelt att veta vem som ansvarade för att leda samtalet kring frågan och skriva ner 
svaren. Det hade dock varit bra om det funnits rader att skriva på i anslutning till 
alla frågor. I och med att varje fråga innehöll två delfrågor var det lätt att glömma 
någon av frågorna. De hade också lite svårt att veta vad de skulle göra om de gled 
in på någon annan fråga än den de samtalade om och var de skulle skriva det.  

Deltagarna var också mycket nöjda med formen för redovisning. Den var igen-
kännande i det som de redan tänkt på själva och den gav nya idéer. Deltagarna 
tyckte att det var bra att grupperna bara skulle säga sådant som inte redan sagts, så 
att det inte blev en upprepning av vad andra sagt. Alla tyckte att det var viktigt att 
de i efterhand skulle kunna få del av vad som skrevs i redovisningen, eftersom det 
var svårt att hinna anteckna själv.  

Det fanns egentligen inget i workshopen som deltagarna tyckte skulle förändras 
i vare sig uppläggning eller innehåll, mer än det som redan tagits upp. 

Workshop som arbetsmetod 

Deltagarna tyckte att workshopen som metod för erfarenhetsutbyte, kunskap, tips 
och idéer kunde användas även på andra grupper än de som var målgruppen för den 
här workshopen. Den skulle exempelvis passa för kökspersonal om man hade ett 
annat innehåll och andra frågor som kopplades till deras verklighet; produktion, 
inköp och liknande. 

Lärdomar från pilotworkshopen 

Det kan konstateras att workshopen som arbetsmetod och dess innehåll var mycket 
uppskattad av deltagarna. Även om gruppintervjun inte speglar alla deltagares åsik-
ter, visar varken observationerna under dagen, kommentarer till projektledningen 
eller till den journalist som deltog i workshop på något annat. Workshopen funge-
rade väl på målgruppen, som både deltar i många olika konferenser och som också 
själva leder olika typer av samlingar. 

Det finns en del små justeringar som kan göras i innehållet. En sådan är att mer 
renodla vad som ska inrymmas i inledningen av dagen. En annan förbättring är att 
ge föreläsaren ännu tydligare information om vad föreläsningen bör vara koncen-
trerad till och om att hålla tiden. En tredje justering är att ge information om hur 
gruppsamtalen ska gå till i direkt anslutning till samtalen. Om möjligt kan utfor-
mandet av aktivitetsdukarna justeras så att varje delfråga också har separata rader 
att skriva på. Alternativt kan matkonsulten i informationen om gruppsamtalen be-
tona båda att varje fråga innehåller två delfrågor samt berätta hur man kan anteckna 
om man glider in på fler frågor samtidigt. 

Överlag kan sådana här workshopar ge Hushållningssällskapet många tips och 
idéer som kan användas i utbildningar samt i kunskapsbank och verktygslåda på 
webbsidan. Matkonsulterna behöver därför ha rutiner under workshopen att kort 
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skriva ner vilken deltagare som hade något intressant för projektet så att man i ef-
terhand kan ta kontakt med den personen för ytterligare information.  

Dessutom ger varje workshop en mängd tankar och idéer under redovisningen 
av gruppsamtalen. Här kommer Hushållningssällskapet att få ett närmast unikt 
material från de medverkande kommunerna. Det bör därför från projektledningens 
sida övervägas hur den stora kunskaps- och idémängden från framtida workshopar 
kan sammanställas i sin helhet och inte enbart för varje workshop.  

Sammanfattningsvis kan sägas att workshopen var en väl fungerande arbetsme-
tod som är väl värd att använda i fortsättningen av projektet, men även inom annan 
verksamhet inom Hushållningssällskapets matområde. 
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Workshopar över hela landet 
Efter pilotworkshopen tog projektledningen fram ett handledningsmaterial för öv-
riga workshopar som överlag byggde på innehållet i pilotworkshopen. Runt om i 
landet gjordes under hösten 2011 elva workshopar för totalt 188 deltagare. Oavsett 
om deltagarna kom från Kristianstad till Arvidsjaur, från Göteborg till Kalmar fick 
workshoparna många positiva omdömen av deltagarna. 

De svarande kostcheferna 

Totalt har 153 personer från 11 workshopar svarat på enkäten. Det ger en svarspro-
cent på 81 %. Nästan alla svarande var kvinnor, 132 kvinnor och 21 män. Medelål-
dern för de svarande var 44 år. Den yngsta var 23 år och den äldsta var 65 år. Dia-
gram 3 visar vilken befattning de svarande hade. Det var 3 personer som inte hade 
svarat på frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3. De svarandes befattning. Procent. 

 
En majoritet av deltagarna, 65 %, var kostchefer. Det var 14 % som var miljösam-
ordnare eller motsvarande och 13 % var kökspersonal. De var främst kock, ko-
kerska, köksansvarig, ekonomibiträde eller liknande. Deltagarna kom från olika 
verksamheter, se diagram 4. 
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Diagram 4. I vilken verksamhet deltagarna arbetade. Procent 

 
Hälften av deltagarna arbetade inom skolan. Många av dem som svarat att de arbe-
tade inom annan kommunal verksamhet arbetade inom både skola och 
vård/omsorg. Sammanlagt arbetade 90 % av deltagarna inom kommunal verksamhet. 

Kostcheferna om workshoparna 

I telefonintervjuerna fick kostcheferna frågor om vad de tyckte om workshopen. I 
enkäterna fick deltagarna svara på vad de ansåg om workshopen som helhet och de 
olika delarna. 

Överlag var de intervjuade kostcheferna mycket nöjda med workshopen som 
helhet. Här följer några citat från kostcheferna: 
 

Informant: Det var en givande dag. En del saker känner man igen. Man fick 
också den där mixen. Man får alltid det där nya: ”Jaha, javisst!” Samtidigt som 
vi också i vissa fall kände att vi var ganska duktiga på det här.  Det kan också 
vara skönt ibland att få den bekräftelsen. /…/ Det är alltid intressant det här 
när man sitter och arbetar i en grupp. Vi kom från olika håll och det är ju alltid 
så att det dyker upp saker att: ”Jaha, gör ni så”. Det var ju det här att man fick 
klart för sig hur mycket det egentligen handlar om. /…/ 
Intervjuare: Vad tyckte du om den här aktivitetsduken som ni hade? 
Informant: Den var en kul grej och jag har inte varit med om det tidigare 
(Kostchef 4). 

 
Jag tycker den var bra, det tycker jag. Det var vissa andra infallsvinklar som 
man fick upp: ”Jaha, det var så!” Det rör sig om mycket mer än bara matsvin-
net. Det blir miljön överlag. Om barnen slänger mycket så måste sopbilen 
komma oftare för att hämta. Det är transporterna. Det är farligt ur en arbets-
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miljösynpunkt för barnen när det kommer tunga fordon som åker över skolgår-
den. Utsläppen och allting. Ja, det finns många vägar att gå i frågan (Kostchef 6).  
Jag tyckte att den var jättebra. Den var intressant. Det gav mig en hel del fak-
tiskt. Det var bra att vi var flera kommuner som kunde dela våra kunskaper med 
varandra: ”Vad har ni gjort?” Sedan tror jag att vi alla ville gå vidare. Vi hade 
nog alla lite koll på att vi hade svinn, men: ”Hur gör vi nu då? Vad är mycket? 
Hur mycket svinn är okej eller vad man ska kalla det?” Någon nollvision kan 
man inte få till (Kostchef 9).  

 
Kostcheferna tyckte att blandningen av föreläsning, gruppsamtal med hjälp av ak-
tivitetsduken, redovisning av gruppsamtal med mera var bra. Workshopen medver-
kade till ett bra erfarenhetsutbyte och den i förväg gjorda gruppindelningen var bra. 
Den gjorde att man inte satt tillsammans med sina kollegor och pratade. Aktivitets-
duken var bra och de tyckte att det var bra att få draghjälp av projektet. 

Kostcheferna fick svara på sju frågor i enkäten om workshopen. De kunde 
svara: ”Mycket bra”, ”Ganska bra”, ”Varken bra eller dåligt”, ”Ganska dåligt” eller 
”Mycket dåligt”. Överlag var deltagarna mycket positiva till workshopen. I dia-
gram 5 redovisas andelen som svarat ”Mycket bra” eller ”Ganska bra”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 5. Svarande som tyckte att workshopen var bra. Procent 
 

Så gott som alla (97 %) tyckte att workshopen som helhet och gruppsamtalen var 
bra. De allra flesta (90 % eller fler) tyckte att workshopen gav inspiration, att akti-
vitetsduken och redovisningen av gruppsamtalen var bra.  

Det var 88 % som tyckte att föreläsningen var bra. Föreläsningen hölls av någon 
annan än matkonsulten och det var olika föreläsare som medverkade vid de olika 
workshoparna. Trots att föreläsarna skiftade, tyckte alltså flertalet att föreläsarna var 
bra.  

Det var ungefär tre fjärdedelar som tyckte att informationen inför workshopen 
var bra. Det bör noteras att alla inte hade fått informationen direkt från Hushåll-
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ningssällskapet, utan via någon annan kanal och det gör att det inte är säkert att de 
fått del av den information som Hushållningssällskapet lämnat i sin helhet. 

Information om projektet 

I enkäten fick kostcheferna två frågor om projektet. Den ena handlade om vad de 
tyckte om informationen om projektet. Det var 95 % av deltagarna som tyckte att 
informationen var ganska eller mycket bra. Trots det ville så många som 83 % ha 
mer information om projektet.  

Det är enligt utredarens erfarenhet mycket vanligt att även om deltagare tycker 
att de fått bra information så vill de ha mer. Däremot var det en ovanligt stor andel 
som tyckte att informationen om projektet var bra. Den siffran brukar ofta vara 
lägre, runt tre fjärdedelar, i utvärderingar om vad deltagarna tycker om den inform-
ation de fått om ett projekt eller utbildning. 

Inför utbildningarna med kökspersonal 

Kostcheferna fick i telefonintervjuerna många frågor om hur de tyckte att utbild-
ningen med kökspersonal i deras kommun skulle vara upplagd och vad den skulle 
innehålla. Detta för att ge Hushållningssällskapet ett underlag inför planeringen av 
utbildningarna. Genomgående önskade kostcheferna en halvdag, eventuellt med 
uppföljning. 
 

Intervjuare: Det ska bli fortsatta utbildningar i kommunerna för köksperso-
nal. Vad tänker du är särskilt angeläget att Hushållningssällskapet har med 
i utbildningarna? 
Informant: Det är väl att alla får klart för sig om hur mycket det handlar om 
egentligen. Att få kunskapen om rätt hantering och vikten av att man verklig-
en skickar rätt mängd. Det är hela det här med, vad ska man säga, om att 
jobba så effektivt så möjligt. /…/ 
Intervjuare: Vad tänker du om uppläggning av utbildningen? Ska det vara 
en blandning av teori och praktik, föreläsning, gruppsamtal, arbete i köket?  
Informant: Det jag tror går hem bäst är nog en mix, att det alltid ska ingå 
lite praktiskt. Det är ändå så här att de [som jobbar i köken]7 är så prak-
tiska, de är så vana att vara igång. Det ska varvas. Det får inte bli för tungt 
för då stänger man av. 
Intervjuare: Tycker du att man kan använda den här aktivitetsduken om man 
anpassar frågorna? 
Informant: Ja, det tycker jag. 
Intervjuare: Hur lång tycker du att en sådan här dag ska vara? Ska det vara 
en heldag eller halvdag? 
Informant: Jag tycker att en halvdag är bäst. 

                                                      
7 Text inom klammer [   ] är inskriven av författaren för att öka läsbarheten. 



24 

 

Intervjuare: Ska det vara en halvdag med uppföljning, att man får med sig 
någon uppgift? 
Informant: Att man har något som man ska redovisa vid ett senare tillfälle. 
Det är viktigt att uppgifterna man får är inom ramen för det man jobbar med 
dagligen. Det tror jag vore väldigt positivt (Kostchef 10). 

 
Kostcheferna var mycket eniga om att utbildningen borde innehålla både praktiska 
och teoretiska delar (information om svinn, recept). Den kunde också innehålla 
tips/material om hur man kan öka dialogen med annan personal. Många tyckte 
också att aktivitetsduken mycket väl kunde användas. 

Det som var anmärkningsvärt i intervjuerna var att inte alla kostchefer hade för-
stått att det skulle bli en fortsättning med utbildning av i huvudsak kökspersonal. 
Detta trots att det ingick i workshopens innehåll att informera om projektet och 
dess olika delar, bland annat att det skulle bli en fortsättning till våren med utbild-
ning av kökspersonal. Att alla kostcheferna inte uppmärksammat detta kan både 
bero på att informationen inte var tillräckligt tydlig och att deltagarna inte lagt den 
informationen på minnet. 
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Utbildningarna för kökspersonal 
Av de utbildningar för kökspersonal som genomfördes under år 2012, deltog 
76 utbildningar i utvärderingen. Anledningen till att utvärderingar inte kommit in 
från alla utbildningar är att utbildningarna hölls så sent under 2012 eller i början av 
2013 att det inte fanns möjlighet att ta med dem i utvärderingen. Alltigenom fick 
också utbildningarna positiva omdömen av kökspersonalen. 

Om kökspersonalen 

Det har totalt inkommit 1 230 ifyllda enkäter från 69 utbildningar. Dessutom in-
kom felaktiga enkäter från sju utbildningar där en förväxling skett mellan enkäten 
om utbildningen och workshopen. Från dessa sju utbildningar var några frågor 
samma som i den rätta enkäten och svaren på dessa kunde ändå tas med. Det inne-
bär att ytterligare 128 enkätsvar finns med på dessa frågor.  

Det är sammanlagt 1 241 kvinnor och 107 män som svarat på enkäten. Dessu-
tom var det 10 personer som inte svarat på frågan. Medelåldern för de svarande var 
48 år. Den yngsta var 18 år och den äldsta 66 år. De svarande fick också ange sin 
befattning. Frågan hade tre förvalda svarsalternativ som skulle fånga upp om de var 
kökspersonal inom förskola/skola, äldreomsorg eller både ock. Flera förtydligade 
dock att de var kokerska/kock med mera, se diagram 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram 6. Kökspersonalens befattning. Procent. 
 
De allra flesta tillhörde projektets målgrupp; nämligen kökspersonal i storhushåll. 
Dessutom fanns en del kostchefer eller motsvarande med. Oftast på grund av att det 
var de som från kommunens sida var ansvariga för utbildningen. Till svarskatego-
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rin ”Annat” hör exempelvis köksa, de som arbetade i kiosk eller café, miljöutredare 
och livsmedelsinspektörer. Hädanefter kallas de svarande för kökspersonal, oavsett 
om de var det eller inte, för att enkelt kunna hållas isär från kostcheferna som del-
tagit i workshopar och intervjuer. 

Av de svarande var drygt hälften kökspersonal inom förskola/skola, 54 %. Det 
var 11 % som arbetade inom både skola och äldreomsorg och 7 % som arbetade 
enbart inom äldreomsorgen.  

Kökspersonalen fick också svara på var deras arbetsplats fanns och vilken typ 
av kök som fanns, se tabell 4. 

 
Tabell 4. Var arbetsplatsen fanns och typ av kök. Procent 

 Landsbygd 
Mindre tätort 

utanför  
centralort 

Centralorten 
Stadsdel i 
storstad 

Tillagningskök 73 % 70 % 70 % 73 % 

Enbart mottagningskök 11 % 10 % 9 % 9 % 

Mottagningskök m. viss tillagning 16 % 20 % 20 % 18 % 

Vet inte 1 % - - - 

Totalt 100 % 100 % 100% 100 % 

 
Tabell 4 visar att oavsett var arbetsplatsen fanns, på landsbygden eller i centralor-
ten, arbetade de flesta i tillagningskök (cirka 70 %). Endast ungefär 10 % arbetade i 
mottagningskök, utan någon tillagning av mat. 

Kökspersonalen om projektinformationen 

I enkäten fick kökspersonalen ta ställning till vad de tyckte om projektinformation-
en. Det var 93 % som tyckte att den var ganska eller mycket bra. Bland kostchefer-
na var det 95 % som tyckte att informationen var bra.  

Det var 62 % av kökspersonalen som ville ha mer information om projektet, 
medan det var 83 % av kostcheferna. Denna skillnad kan ha att göra med att kost-
cheferna och kökspersonalen deltog i olika delar av projektet. Kostcheferna deltog i 
workshoparna som utmynnade i möjligheten att också få en utbildning för köksper-
sonal. Under det att kökspersonalen fick del av utbildningen. 

Utbildningen som helhet och dess delar 

Kommunerna kunde välja om de ville ha utbildningen för kökspersonalen som en 
heldag eller två halvdagar. Av de 69 kommuner där rätt enkät fyllts i, hade 39 
kommuner haft en heldagsutbildning och 30 kommuner hade haft två halvdagar. 
Det innebär att 56 % av kökspersonalen gått en heldag och 44 % gått två halvdagar. 

Kökspersonalen fick svara på 8 frågor om utbildningen som helhet. De kunde 
svara: ”Mycket bra”, ”Ganska bra”, ”Varken bra eller dåligt”, ”Ganska dåligt” eller 
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”Mycket dåligt”. I diagram 7 redovisas andelen som svarat ”Mycket bra” eller 
”Ganska bra”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 7. Kökspersonalen om utbildningen som helhet. Procent. 
 

Överlag har utbildningen fått mycket positiva omdömen av kökspersonalen. Nästan 
alla (95 % eller fler) tyckte att det mesta var bra. Det enda område som fått något 
lägre omdöme var informationen om utbildningen (82 %), men även det är ett 
mycket bra resultat. Informationen om utbildningen gick via kostcheferna till 
kökspersonalen, trots det var fyra femtedelar av kökspersonalen nöjda med den 
information de fått. 

Kökspersonalen fick också ta ställning till vad de tyckte om de olika delarna i 
utbildningen. De fick svara på en 10-gradig skala där värdet 1 betydde ”Mycket 
dåligt”, värdet 10 betydde ”Mycket bra” och värden mellan 5 och 6 betydde ”Var-
ken bra eller dåligt”. Det fanns inga större skillnader mellan olika svarsgrupper och 
de få skillnader som fanns bildade inga tydliga mönster. Resultaten för alla sva-
rande redovisas i diagram 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 8. Kökspersonalen om utbildningens olika delar. Medelvärden. 
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Överlag fick också de olika delarna goda omdömen av deltagarna. De fick medel-
värden mellan 7,3 och 7,8. Bäst omdömen fick föreläsningsdelarna och redovis-
ningen av gruppsamtalen. Lägst värde, men ändå inom ramen för ett bra omdöme, 
fick värderingsövningarna.  

Kostcheferna fick också några frågor om workshoparnas olika delar. Även om 
den frågan var konstruerad på ett annat sätt, var kostcheferna mer nöjda än köksper-
sonalen med föreläsningarna, aktivitetsduken och redovisningen av gruppsamtalen. 
Det kan hända att de momenten passade kostcheferna något bättre än kökspersonalen. 

Kostcheferna om utbildningen 

I telefonintervjuerna under hösten 2012 ställdes också frågor till kostcheferna om 
vad det tyckte om utbildningen. Alla kostchefer vars kommuner hade gått vidare 
med utbildningen tyckte att den var bra eller mycket bra. Här följer några citat om 
detta: 
 

Intervjuare: Hur tyckte du att utbildningsdagarna var?  
Informant: Det var ju föreläsning första halvdagen. Hon berättade lite om 
matsvinn och var det uppstår. Likadant hur det påverkar för miljön och så 
vidare. Sedan fick man tycka till lite själv och vara aktiv. Andra gången var 
det de här dukarna. De var uppskattade. Det tyckte de [kökspersonalen] 
fungerade bra. Man hade lite att diskutera kring (Kostchef 3).  
 
Intervjuare: Vad tyckte du om utbildningen?  
Informant: Jag tyckte att den var jättebra. Kanske var det så här att det var 
inga nyheter som egentligen kom upp. Det är viktigt att man pratar om sa-
ker. Man måste ta sig tid till det och det här är ett bra tillfälle. Det är alltid 
bra när det kommer in någon annan som pratar. Jag skulle kunnat ha sagt 
samma sak själv, men då hade det inte haft hälften så stor effekt. Det får lite 
bättre dignitet eller vad man ska kalla det när det kommer någon annan och 
snackar (Kostchef 11).  

 
Det kostcheferna var särskilt nöjda med var den pedagogiska uppläggningen av 
utbildningen där personalen var aktiv och delaktig. Till det hörde de samtal som 
blev kring aktivitetsdukarna och de sammanställningar som man gjordes efteråt av 
samtalen. De tyckte också att det var bra att få siffror om matsvinnet och helhets-
bilden av matsvinn samt tipsen på vad man kunde göra nu, längre fram och om tre 
månader. 

Det enda som framkom som mindre bra i någon utbildning var att man inte hade 
fått åhörarkopior till föreläsningen av matsvinn, vilket gjorde att man fick försöka 
anteckna så mycket man hann med. Det är svårt att utifrån intervjuerna dra några 
slutsatser om hur förekommande det var att man inte fick några åhörarkopior, men 
det är något att ha med sig inför kommande utbildningar. 
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Projektet syfte, helhet och övriga delar 
I telefonintervjuerna med kostcheferna ställdes en rad frågor om vad de tyckte om 
projektets syfte och projektet som helhet. Kostcheferna ansåg att syftena blivit 
uppnådda och var mycket nöjda med projektet som helhet. 

Projektets syfte 

Projektet hade tre syften: 
 

 Att vara en del i förverkligandet av de nationella miljömålen. 
 Att öka kompetensen och inspirera till åtgärder, sprida erfarenhet-

er från goda exempel och ge underlag till hur offentliga kök kan 
arbeta för att minimera svinn av livsmedel och hur man tar tillvara 
svinn. 

 Att öka uppmärksamheten för svinnet i storhushåll och därmed 
minska ett betydande resursslöseri med avseende på: 

o den ekonomiska effekten för storhushållet 
o miljö- och klimatpåverkan till följd av att producerade 

livsmedel som kastas  
o avfallshantering (Projektansökan). 

 
Vad tänkte kostcheferna och projektledningen om dessa syften? Det första syftet 
handlade om att projektet skulle vara en del i förverkligandet av de nationella mil-
jömålen. Överlag hade inte kostcheferna så många synpunkter på det här syftet. En 
kostchef påpekade att matsvinn bara är en del av miljömålen. Kostcheferna instäm-
de i att projektet blivit en del i förverkligandet av de nationella miljömålen och 
kunde också se att deras eget arbete också var det. 
 

Intervjuare: Det här projektet hade som syfte att vara en del av förverkli-
gandet av de nationella miljömålen. Vad tänker du om det? 
Informant: Absolut. Måltidsverksamheten ska ju belasta miljön så lite som 
möjligt. Det finns hela tiden i arbetssätt och tankar. Jag tycker verkligen att 
vi pratar mycket om helheten. Vi pratar om transporter, energiförbrukning i 
köket och sånt. Det här är en pusselbit av många. /…/ Vår uppgift ska ju inte 
vara att producera biogas. Vi producerar ju mat. Eleverna ska äta och klara 
av skolarbetet. Energin ska vara i kroppen, inte bli biogas. Vi vill ha attrak-
tiva måltider som attraherar våra gäster (Kostchef 4).  

 
Flera kostchefer satte in frågan om matsvinn i ett större sammanhang om transpor-
ter, energiförbrukning, men också om ekologiska livsmedel och att överhuvudtaget 
arbeta klimatsmart. För några kostchefer blev frågan nästan som en aha-upplevelse 
att de genom att arbeta lokalt med matsvinn bidrog till att förverkliga de nationella 
miljömålen. 
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Det andra syftet handlade om att öka kompetensen, inspirera, sprida erfaren-
heter och ge underlag. Även i detta syfte instämde kostcheferna. De tyckte att ut-
bildningen och projektet i sin helhet ökat kompetensen hos personalen, gett inspi-
ration med mera. Så här sade en kostchef om att projektet gett inspiration: 
 

Intervjuare: Det här projektet skulle också ”öka kompetensen och inspirera 
till åtgärder, sprida erfarenheter från goda exempel och ge underlag till hur 
offentliga kök kan arbeta för att minimera svinn av livsmedel och hur man 
tar tillvara svinn”. Vad tänker du om det? 
Informant: Det tycker jag. Jag ser att hos de [skolrestauranger] där elever-
na inte ser hur mycket mat de kastar när de skrapar av mat från tallriken, ska 
man åskådliggöra det genom att sätta upp en hink där man skrapar av matav-
fallet för att visa hur mycket det blir på en dag. Just såna här smarta idéer om 
att ta tillvara sånt som det kanske blir med ris, pasta och potatis. Några var 
redan där, men några hade inte tänkt att så kan de göra (Kostchef 6). 

 
Det tredje och sista målet handlade om att öka uppmärksamheten och därmed 
minska svinnet. Flertalet kostchefer tyckte att projektet ökat uppmärksamheten. 
Projektet hade till exempel i någon kommun fått massmedial uppmärksamhet, vil-
ket man tyckte var positivt. I någon kommun uppfattade man det som att politiker-
na blivit mer intresserade av frågan. Det var endast en kostchef som hade svårt att 
överblicka huruvida projektet fått uppmärksamhet i kommunen eller inte. 

Projektet som helhet 

Även om kostcheferna inte hade så mycket att säga om projektets olika syften, var 
kostcheferna mycket nöjda med projektet som helhet. Projektet hade lett till att 
frågan om matsvinn kommit upp på agendan, skapat eftertanke och var som en start 
på fortsatt arbete. För att belysa hur positivt projektet uppfattades tas här fram flera 
olika citat. 

 
Intervjuare: Vad tycker du om projektet som helhet? 
Informant: Jag tycker att vi har fått upp frågan om matsvinn på agendan. Vi 
har lyft frågan. Vi har haft utbildningen. Det blir ett annat tänk och jag kän-
ner det positivt ute i verksamheten att man har börjat tänka på det här lite 
mera (Kostchef 3).  
 
Det är ett viktigt projekt, att vi alla försöker att hjälpas åt att minska mat-
svinnet. Vi har inte råd med det här, helt enkelt. Vi måste använda maten på 
ett bättre sätt. Sedan kommer vi aldrig komma till noll, så är det. Vi måste 
titta på de faktorer som gör att vi slänger mat och jobba på det. Det kan 
handla om en snabb genomströmning, att man inte hinner fundera utan man 
bara slentrianmässigt tar så mycket mat som man brukar. Vi kanske måste 
titta på de faktorerna. Det finns många delar i en måltidssituation som kan 
påverka vad matsvinnet resulterar i: ”Jag tycker inte att det var så gott”, 
”Det motsvarar inte mina förväntningar”, ”Jag var väldigt hungrig och tog 
för mycket mat”, ”Jag blev väldigt stressad av dem som stod bakom och 
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hann inte fundera och upptäckte att jag tagit åt mig saker som jag inte tycker 
om”. Ja, det finns så många delar i det. Det kan ge ringar på vattnet att titta 
på andra saker också. Har vi fel meny? Det har vi och andra kommuner sett 
att man tar för mycket om man tycker om maten. Ögat vill ha mer än magen. 
Vad gör vi då? Varför vill man inte backa? Jo, för att man inte anser sig ha 
tid att ställa sig i kön igen. Hur ska vi jobba då? (Kostchef 4).  
 
Intervjuare: Vad tycker du om projektet som helhet? 
Informant: Jag tycker att det har varit bra. Det skapar eftertanke. Man mär-
ker väl att en del inte kom till insikt och de tycker inte att de har något 
trygghetssvinn. Men vi har fått med oss vad vi behöver arbeta med framöver. 
Det här är bara en start. Det kommer mer, så att säga.  
Intervjuare: Är det något som du tycker var mindre bra eller som man skulle 
gjort annorlunda?  
Informant: Nej, jag känner inte att jag har någon kritik. Jag tycker att det 
var väl genomtänkt. Som det var upplagt skapade det diskussion. Hon [mat-
konsulten] försökte även hitta de som satt tysta. Vi kom överens en dag vi 
flyttar halva bordet efter lunch till ett nytt bord så att de inte bara satt med 
sina kompisar. Det skapade nya diskussioner. Det fungerade bra (Kostchef 6).  
 

Kostcheferna hade så gott som inget som de tyckte var mindre bra med projektet. 
Endast en kostchef som kommit in mitt i projektet tyckte att det var lite svårt att 
komma in i projektet, när hon/han inte själv valt att delta och inte heller varit med i 
samtalen om deltagandet i projektet. Detta handlar dock inte om projektet i sig, 
utan om de förutsättningar som ibland råder som nyanställd. 

Webbsidan, nyhetsbrev med mera 

I projektansökan ansökte Hushållningssällskapet om medel för att göra en webb-
sida. De fick dock inte medel till det, men ansåg det så viktigt att på det sättet 
kunna informera om projektet, sprida informationsmaterial, tips, goda exempel, 
erfarenheter med mera att de utan finansiering ändå tog fram en webbsida – 
www.mindrematsvinn.nu. Hushållningssällskapet hade också erfarenhet från tidi-
gare nationella projekt att det var mycket viktigt att finna kanaler för information 
och projektet till både de som deltog och andra intresserade. 

Genom webbsidan har projektledningen också fått många kontakter via hemsi-
dan både nationellt och internationellt. 

Totalt har webbsidan haft över 60 000 träffar till och med mitten av oktober, det 
vill säga besökare på de olika sidorna. Störst antal besökare har startsidan haft. 
Därefter har sidorna om projektet, utbildningarna, sidorna med reportage, nyheter 
och sammanställningar från workshoparna haft flest besökare. 

I telefonintervjuerna med kostcheferna hösten 2012 hade ungefär hälften av 
kostcheferna varit inne på webbsidan och hämtat information. Så här sade en kost-
chef om webbsidan: 
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Intervjuare: Har du varit inne på webbsidan med verktygslåda, tips, idéer? 
Informant: Ja. 
Intervjuare: Vad tyckte du om webbsidan? 
Informant: Den var jättebra. 
Intervjuare: Ska man fortsätta med webbsidan efter projektet? 
Informant: Absolut (Kostchef 14). 

 
Kostcheferna tyckte att det var viktigt att det fanns en webbsida att hämta informa-
tion, tips och idéer ifrån. En kostchef hade till exempel fått tips på hur man kan 
väga och mäta matsvinn och använt de tipsen i sin kommun. En annan kostchef 
hade varit inne och läst råvarulistan och tyckte också att de var bra att få del av 
andra kommuners erfarenheter. Ytterligare en kostchef tyckte att webbsidan också 
kunde vara ett forum för Hushållningssällskapet att erbjuda följdutbildningar på. 
En kostchef tyckte att det skulle vara bra att ibland få en påminnelse via e-post om 
webbsidan och något nytt på den för att hålla frågan levande. 

Flera kostchefer hade även läst nyhetsbreven från projektet, men få hade varit 
inne på Facebook och läst om projektet. Alla intervjuade tyckte att det var viktigt 
att få fortsatt information om matsvinn och att webbsidan fanns kvar efter pro-
jektets slut.  
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Fortsatt arbete och behov 
Ledde projektet till att kommunernas arbete med att minska matsvinnet förstärktes? 
Flera av de kommuner som deltog i telefonintervjuerna hade efter projektdeltagan-
det påbörjat eller förstärkt sitt matsvinnsarbete. Ändå fanns stort behov av fortsatt 
utbildning och kunskap.  

Kommunernas arbete efter projektet 

Vad projektet gett i kommunerna som deltagit blev tydligt när kostcheferna i tele-
fonintervjuerna fick berätta om sitt matsvinnsarbete efter projektet. Det bör dock 
poängteras att för tre av de intervjuade kostchefernas kommuner hade utbildningen 
skett under hösten 2012 och därmed nära utvärderingstillfället, vilket innebär att de 
inte haft möjlighet att omsätta kunskaper och tips till praktik när intervjun skedde.  

Bland de som haft mer tid på sig hade arbetet med att minska matsvinnet påbör-
jats eller förstärkts av deltagandet i projektet. I någon kommun höll på att mäta 
svinnet för att veta hur stort svinnet var. I andra kommuner hade man kommit 
längre. Här följer ett citat om detta.  
 

Intervjuare: Har projektet lett till några åtgärder för att minska matsvinnet? 
Informant: Ja, det tycker jag. Det vi har jobbat med och jobbar med är att vi 
får dialogerna mellan tillagningskök och mottagningskök. Likadant att jobba 
med den pedagogiska personalen, att vi mer får information om hur många 
barn som är där den dagen, att man kan ha dialoger. Ha en kontakt med kö-
ket så att man inte skickar för mycket mat, att man kan anpassa efter antalet 
barn.  
Intervjuare: I mottagningskök blir det gärna lite trygghetssvinn. Har det 
minskat någonting? 
Informant: Kan inte säga att det har minskat så och så, men känslan är att 
man är mer aktiv, att man tänker och funderar på sin egen roll och vad man 
kan göra för att minska matsvinnet. Det här är en fråga som har lyfts och 
kommit upp på agendan, så att säga, blivit aktiv både i tanke och handling 
(Kostchef 3). 
 

Med tanke på att år 2012 var det år då utbildningarna hölls för kökspersonal är det 
rimligt att anta att det först är år 2013 som man kan börja se några större resultat av 
projektet ute i kommunerna. Att genomföra och/eller förstärka ett synsätt och agera 
utifrån det tar ofta tid. Fastän alla kostcheferna upplevde frågan som mycket viktig 
kommer det att ta tid innan all kökspersonal tycker så och ser det som sin arbets-
uppgift att minska matsvinnet.  

Även om resultaten av projektet ligger längre fram i tiden var det tydligt i inter-
vjuerna att kostcheferna upplevde att det ökat engagemanget och medvetenheten 
bland både personalen och kostcheferna och att projektet gett reflektion kring frågan. 
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Fortsatta behov på arbetsplatsen 

Både kostcheferna som deltagit i workshoparna och kökspersonalen som deltagit i 
utbildningarna fick ta ställning till åtta påståenden om fortsatta behov på arbets-
platsen för att minska matsvinnet. De kunde svara: ”Instämmer helt”, ”Instämmer 
delvis”, ”Tar delvis avstånd” eller ”Tar helt avstånd”. Överlag hade deltagarna 
behov av det mesta. I diagram 9 visas andelen som svarat ”Instämmer helt” eller 
”Instämmer delvis”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 9. Deltagarnas fortsatta behov på arbetsplatsen för att minska matsvinnet. Procent 
 
Även på denna fråga var andelen kökspersonal som instämde i påståendena signifi-
kant lägre än kostchefernas svar. Det var bara på ett påstående som de svarat lika 
och det var om de behövde mer kunskap om livsmedelshygienregler. 

De allra flesta, 90 % eller fler, behövde tips på hur de kunde behålla engage-
manget för att minska matsvinnet, material om matsvinn för bland annat pedagoger 
och omsorgspersonal samt tips på mätning och synliggörande av matsvinn.  

De flesta, 77 % eller fler, behövde mer teoretisk kunskap om matsvinn till ex-
empel vad det är, dess orsak, ekonomi, miljöpåverkan med mera, mer praktisk kun-
skap såsom beställningsrutiner, portionsberäkning, matlagningsmetoder med mera 
samt mer tips på användning av rester och mer kunskap om måltiden som helhets-
upplevelse. Det var 70 % som behövde mer kunskap om livsmedelshygienrutiner 
för att minska matsvinnet. 

Kostchefernas framtida behov 

Kostcheferna fick i intervjuerna hösten 2012 svara på vad de hade för framtida 
behov. Behoven var ganska olika. Som tidigare redogjorts för fanns två olika syn-
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sätt på matsvinnsarbetet och dessa fick genomslag även i svaren på frågorna om 
framtida behov. Det ena synsättet innebar om att problemet med matsvinn främst 
var ett problem bland gästerna och särskilt bland skoleleverna. Därmed blev svaret 
på frågan om framtida behov framför allt att fortsätta utbilda den pedagogiska 
personalen för att de skulle kunna arbeta med frågan bland skoleleverna:  

 
Intervjuare: Vad skulle ni behöva för ytterligare stöd i arbetet för att minska 
matsvinnet? 
Informant: Ja, alltså det man behöver är ju samarbete, att sånt här [utbild-
ningar] riktas just mot skolan och pedagoger, den inriktningen, så att man 
på något sätt kan få en synergieffekt, att man jobbar mot samma håll.  
Intervjuare: Så att alla har samma synsätt? 
Informant: Ja, för där kan vi nog känna att de slår ifrån sig och säger att: 
”Det är ju något som ni pysslar med”. Rent handfast gör vi ju det, men 
själva kunskapstänket behöver ju inte bara komma från oss. /…/  
Intervjuare: Nu har ju ett tjugotal av kökspersonalen gått utbildningen. 
Tycker du att fler hos er skulle behöva gå utbildningen? 
Informant: Ja, jag ser ett enormt behov av sådana utbildningar om man tän-
ker på alla mottagande enheter och alla (Kostchef 14). 

 
Det här synsättet har framkommit i olika delar av utvärderingen. Det andra synsät-
tet betonade istället arbetet i den egna organisationen och vad som kunde göras 
från köksorganisationens sida för att minska matsvinnet: 
 

Intervjuare: Vad skulle ni behöva för ytterligare stöd i arbetet för att minska 
matsvinnet?  
Informant: Där tror jag nog att det här att mer att diskutera konkret vad gör 
vi i mitt kök. Vad kan vi göra för att det ska bli bättre? Att man både kan 
sitta med andra kök, men att man även kan sitta med sitt kök för att: ”Hur 
ska vi göra?” Lite så tror jag, men ändå få lära sig av andra. Man kanske är 
tjugofem som det har varit nu, men att man sitter med respektive kök för att 
mer se vad vi kan göra för att det ska bli bättre. Kanske komma fram till två, 
tre saker som man kan göra för att det ska bli ännu bättre (Kostchef 6).  

 
I det här synsättet fanns även önskemål om praktiska tips för att bli bättre på att 
informera om matsvinn. Så här sade en kostchef: 
 

Informant: En sak som jag tänker är informationsskyltar. Jag har köpt in in-
formationsskyltar, men inspirerande material att använda i matsalar skulle 
vara bra så att man inte sitter och uppfinner hjulet själv. Nu till ”Måltidens 
dag” fick vi både affischer, bordsryttare och brickunderlägg. Då ska vi 
lägga ut dem på borden som en liten bordsduk istället för att lägga dem på 
brickorna. Det är inspirerande. Det har jag även tänkt med måltidsbudskap-
et att använda matsalen som ett utbildningsforum för det vi vill åstadkomma. 
Intervjuare: Låter jätteintressant. Då kan man lägga ut ett budskap.  
Informant: Även bordsryttare och sånt där. Då finns det på plats där de sit-
ter. Men även att man sätter upp på väggar då finns det att läsa. Även om 
miljö och påverkan. Vi borde kunna använda matsalar till att få ut ett bra 
budskap (Kostchef 8).  
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Den här kostchefen uppfattade matsalarna inte bara som en plats för att äta mat, 
utan också som ett utbildningsforum där skyltar, affischer och brickunderlägg 
kunde användas för att föra fram ett budskap.  
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Sammanfattning och slutsatser 
Det är nu dags att sammanfatta och reflektera kring de resultat som framkommit i 
utvärderingen. Syftet med en kombinerad process- och målutvärdering var att få 
kunskap om hur projektet har uppnått sina mål samt att skapa förståelse för pro-
jektets möjligheter och begränsningar. Genom att resultaten redovisades under 
projektets gång kunde utvärderingen även ha ett utvecklande syfte.   

Sammanfattning 

Projektet har bestått av 1 pilotworkshop och 11 workshopar runt om i landet under 
år 2011. Under år 2012 genomfördes 84 utbildningar med kökspersonal. Det var 
9 utbildningar som det inte fanns tid för att genomföra under 2012 och de är istället 
inplanerade i början av år 2013. 

I utvärderingen har ingått 1 gruppintervju med deltagare från pilotworkshopen, 
153 enkätsvar från deltagare i workshopar runt om i landet, 10 telefonintervjuer 
med kostchefer eller motsvarande hösten 2011 och 2012, 1 358 enkätsvar från 
kökspersonal som deltog i utbildningarna år 2012 samt 1 telefonintervju med pro-
jektledningen. 

Kommunernas8 matsvinnsarbete 

Överlag fanns det stora skillnader mellan kommunernas arbete med att minska 
matsvinnet, enligt de intervjuade kostcheferna. Någon hade inte trott att de hade 
något matsvinn, några hade knappt börjat, några hade med frågan om matsvinn i 
sin kostpolicy och några arbetade med frågan. 

Det fanns många anledningar till att det uppstod svinn. Hos många kostchefer 
fanns åsikten om att tallrikssvinnet ändå var det stora problemet, trots att ingen 
kommun mätt allt matsvinn. 

Flera av de intervjuade kommunerna hade på något sätt ett arbete för att minska 
matsvinnet innan projektet startade. I enkäterna till kostchefer9 och kökspersonal 
framkom att mer än hälften ansåg att de hade infört flera åtgärder för att minska 
matsvinnet såsom att man planerade livsmedelsinköpen, återanvände rester, hade 
rutiner för matlagning och förvaring, kunskap om portionsantal. Man arbetade 
också med att skapa en bra matupplevelse och mätte matsvinnet. Det fanns dock 
signifikanta skillnader mellan kostchefernas och kökspersonalens svar. Köksperso-
nalen instämde i högre utsträckning än kostcheferna i dessa påståenden. 

                                                      
8 Ordet kommun används för enkelhetens skull oavsett om det gäller en kommun, stadsdel, 
landsting, region eller annan organisation. De flesta deltagarna i projektet var dock kom-
munanställda. 
9 Ordet kostchef används för enkelhetens skull också om deltagarna i workshoparna oavsett 
om de var kostchef, miljösamordnare, ansvarig för renhållning eller hade en annan befatt-
ning. Det var dock 65 % av deltagarna som var kostchefer eller motsvarande och 78 % 
arbetade inom kostområdet. 
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Det har genomgående i utvärderingen funnits två olika synsätt på arbetet för att 
minska matsvinnet. Det ena synsättet handlade om att problemet främst var bland 
gästerna och särskilt bland skoleleverna. Lösningen på problemet blev därför att 
förändra elevers beteenden genom att främst engagera den pedagogiska personalen. 
Det andra synsättet betonade istället arbetet i den egna organisationen och vad som 
kunde göras från köksorganisationens sida för att minska matsvinnet. 

Kostcheferna i workshoparna fick även svara på några frågor om matavfall. Alla 
visste inte hur matavfallet togs om hand. En femtedel svarade att matavfallet kom-
posterades och en femtedel att det rötades till biogas. En fjärdedel svarade att det 
förbrändes. 

Det var 20 % av kostcheferna och 46 % av kökspersonalen som angett att det 
fanns politiska beslut i kommunen för att minska matsvinnet. Även här fanns stora 
skillnader mellan kommunerna. Av de kommuner som särskilt belysts i intervjuer 
var det ungefär en femtedel som kommit så långt i sitt arbete med att minska mat-
svinnet att det även fanns politiska beslut om att minska matsvinnet och hur myck-
et det skulle minska. 

Pilotworkshopen 

Sammanlagt deltog 17 personer i workshopen. De kom från cirka 10 olika kommu-
ner/stadsdelar/organisationer. De hade olika befattningar inom sina kommuner 
såsom kostchef, renhållningschef, miljöutredare, miljöstrateg, kock och enhetschef. 

Alla intervjuade var mycket nöjda med workshopen som helhet. Det bästa med 
workshopen var gruppsamtalen kring aktivitetsduken som gav möjlighet till dis-
kussion och erfarenhetsutbyte. Deltagarna tyckte också att föreläsningen var närm-
ast nödvändig för att komma in i frågan och sätta i gång tankarna, även att de redan 
arbetade med den. Kombinationen av föreläsning och gruppsamtal tyckte också 
deltagarna var mycket bra. Att delta i workshopen tyckte alla deltagarna var väl 
använd tid. Deltagarna var också mycket nöjda med formen för redovisning. Den 
var igenkännande i det som de redan tänkt på själva och den gav nya idéer. 

Deltagarna tyckte att workshopen som metod för erfarenhetsutbyte, kunskap, 
tips och idéer kunde användas även på andra grupper än de som var målgruppen för 
den här workshopen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att workshopen var en väl fungerande arbetsme-
tod som är väl värd att använda i fortsättningen av projektet, men även inom annan 
verksamhet inom Hushållningssällskapets matområde. 

Workshopar runt om i landet 

En majoritet av deltagarna i de workshopar som genomfördes runt om i landet, 
65 %, var kostchefer. Det var 14 % som var miljösamordnare eller motsvarande 
och 13 % var kökspersonal. Hälften av deltagarna arbetade inom skolan. Samman-
lagt arbetade 90 % av deltagarna inom kommunal verksamhet. 

Överlag var de intervjuade kostcheferna mycket nöjda med workshoparna som 
helhet. Kostcheferna tyckte att blandningen av föreläsning, gruppsamtal med hjälp 
av aktivitetsduken, redovisning av gruppsamtal med mera var bra. Workshopen 
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medverkade till ett bra erfarenhetsutbyte och den i förväg gjorda gruppindelningen 
var bra. Den gjorde att man inte bara satt tillsammans med sina kollegor och pratade. 
Aktivitetsduken var bra och de tyckte att det var bra att få draghjälp av projektet. 

Resultaten från enkätsvaren visade på samma sak. Så gott som alla (97 %) 
tyckte att workshopen som helhet och gruppsamtalen var bra. De allra flesta (90 % 
eller fler) tyckte att workshopen gav inspiration, att aktivitetsduken och redovis-
ningen av gruppsamtalen var bra. Det var 88 % som tyckte att föreläsningen var bra. 

Det var 95 % av deltagarna som tyckte att informationen var ganska eller myck-
et bra. Trots det ville så många som 83 % ha mer information om projektet.  

Kostcheferna var i telefonintervjuerna mycket eniga om att utbildningen för 
kökspersonal borde innehålla både praktiska och teoretiska delar (information om 
svinn, recept). Den kunde också innehålla tips/material om hur man kan öka dialo-
gen med annan personal. Många tyckte också att aktivitetsduken mycket väl kunde 
användas. 

Det som var anmärkningsvärt i intervjuerna var att inte alla kostchefer hade för-
stått att det skulle bli en fortsättning. 

Utbildningarna för kökspersonal 

De allra flesta som deltog i utbildningarna tillhörde projektets målgrupp; nämligen 
kökspersonal i storhushåll. Dessutom fanns en del kostchefer eller motsvarande 
med. Oftast på grund av att det var de som från kommunens sida var ansvariga för 
utbildningen. Några deltagare var också sjukvårdspersonal och pedagoger från 
förskolan. Av de svarande var drygt hälften som kökspersonal inom förskola/skola, 
54 %. Det var 11 % som arbetade inom både skola och äldreomsorg och 7 % som 
arbetade enbart inom äldreomsorgen. Det var 56 % av kökspersonalen gått en hel-
dag och 44 % gått två halvdagar. 

Det var 93 % av kökspersonalen som tyckte att informationen om projektet var 
ganska eller mycket bra och 62 % som ville ha mer information om projektet. 

Överlag har utbildningen fått mycket positiva omdömen av kökspersonalen. 
Nästan alla (95 % eller fler) tyckte att det mesta var bra. I det ingick helheten, mat-
konsulternas kompetens, kunskapsnivån, utbildningsmaterialet, uppläggningen 
samt utbildningens förmåga att ge inspiration och nya kunskaper. Det enda område 
som fått något lägre omdöme var informationen om utbildningen (82 %), men även 
det är ett mycket bra resultat. Överlag fick också de olika delarna goda omdömen 
av deltagarna. De fick medelvärden mellan 7,3 och 7,8. Bäst omdömen fick före-
läsningsdelarna och redovisningen av gruppsamtalen. Lägst värde, men ändå inom 
ramen för ett bra omdöme, fick värderingsövningarna.  

Projektet syfte, helhet och övriga delar 

I telefonintervjuerna med kostcheferna ställdes en rad frågor om vad de tyckte om 
projektets syfte och projektet som helhet. Kostcheferna ansåg att syftena blivit 
uppnådda och vad mycket nöjda med projektet som helhet. Projektet hade lett till 
att frågan om matsvinn kommit upp på agendan, skapat eftertanke och var som en 
start på fortsatt arbete. 



40 

 

I projektansökan ansökte Hushållningssällskapet om medel för att göra en 
webbsida. De fick dock inte medel till det, men ansåg att det var så viktigt att på 
det sättet kunna informera om projektet, sprida informationsmaterial, tips, goda 
exempel, erfarenheter med mera att de utan finansiering ändå tog fram en webbsida 
– www.mindrematsvinn.nu. Totalt har webbsidan haft över 60 000 träffar, det vill 
säga besökare på de olika sidorna. Kostcheferna tyckte att det var viktigt att det 
fanns en webbsida att hämta information, tips och idéer ifrån. Flera kostchefer hade 
även läst nyhetsbreven från projektet, men få hade varit inne på Facebook och läst 
om projektet. Alla intervjuade tyckte att det var viktigt att få fortsatt information 
om matsvinn och att webbsidan fanns kvar efter projektets slut.  

Fortsatt arbete och behov 

Det bör poängteras att för tre av de intervjuade kostchefernas kommuner hade ut-
bildningen skett under hösten 2012 och därmed nära utvärderingstillfället, vilket 
innebär att de inte haft möjlighet att omsätta kunskaper och tips till praktik när 
intervjun skedde. Bland de som haft mer tid på sig hade arbetet med att minska 
matsvinnet påbörjats eller förstärkts av deltagandet i projektet. Även om resultaten 
av projektet ligger längre fram i tiden var det tydligt i intervjuerna att kostcheferna 
upplevde att det ökat engagemanget och medvetenheten bland både personalen och 
kostcheferna och att projektet gett reflektion kring frågan.  

När det gällde behov av fortsatt utbildning och kunskap ansåg de allra flesta, 
90 % eller fler, att de behövde tips på hur de kunde behålla engagemanget för att 
minska matsvinnet, material om matsvinn för bland annat pedagoger och omsorgs-
personal samt tips på mätning och synliggörande av matsvinn. De flesta, 77 % eller 
fler, behövde mer teoretisk kunskap om matsvinn till exempel vad det är, dess or-
sak, ekonomi, miljöpåverkan med mera, mer praktisk kunskap såsom beställnings-
rutiner, portionsberäkning, matlagningsmetoder med mera samt mer tips på an-
vändning av rester och mer kunskap om måltiden som helhetsupplevelse. Det var 
70 % som behövde mer kunskap om livsmedelshygienrutiner för att minska mat-
svinnet. 

Slutsatser 

Den första slutsatsen är att den sammantagna bilden från utvärderingen 
visar att projektet Mindre Matsvinn varit ett mycket väl fungerande pro-
jekt med hög kvalitet. Under de båda projektåren har 12 workshopar, in-

klusive pilotworkshopen, genomförts runt om i landet. Workshoparna har fått 
mycket goda omdömen av dess deltagare som arbetat med mat- och miljöfrågor. 
Under år 2012 har 84 utbildningar genomförts för kökspersonal och ytterligare 9 är 
inplanerade till i början av 2013. Det ursprungliga målet var att genomföra 100 
utbildningar. I gengäld genomfördes 12 istället för 10 workshopar. Dessa resultat 
visar både på behovet av utbildningar, men också på förmågan att kunna motsvara 
den efterfrågan som fanns bland kommunerna. Hushållningssällskapet har inte bara 
lyckats genomföra en stor mängd utbildningar, utan har också fått mycket goda 

1. 
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omdömen av deltagarna. Deltagandet i projektet har för många inneburit att frågan 
om att minska matsvinnet har ökat i betydelse, kommunerna har fått kunskap och 
redskap för arbetet att minska matsvinnet. Det är dock för tidigt att uttala sig om 
projektets mer långsiktiga effekter, om det lett till att matsvinnet minskat.  

Därutöver har Hushållningssällskapet genomfört alla övriga mål som står be-
skrivna i projektansökan. Informations- och utbildningsmaterial om miljöaspekter 
knutna till svinn, en ”verktygslåda” med underlag/material för kostche-
fer/kökspersonal med konkreta lösningar för att minimera svinn av livsmedel i 
offentliga kök finns samlat på den webbsida som Hushållningssällskapet själva 
bekostat och det har också använts i utbildningar och workshopar.  

Den andra slutsatsen handlar om att det i den andra utvärderingdelen 
konstaterades att i intervjuerna var att inte alla kostchefer hade förstått 
att det skulle bli en fortsättning. Detta trots att det ingick i worksho-

pens innehåll att informera om projektet och dess olika delar, bland annat att det 
skulle bli en fortsättning under år 2012 med utbildning av kökspersonal. I efterhand 
kan konstateras att detta inte verkar ha påverkat själva utbildningsinsatserna för 
kökspersonal negativt. De båda stegen i projektet – workshopar för kostchefer med 
flera och utbildning för kökspersonal – har varit så avgränsade att ett deltagande i 
enbart ett steg ändå har gett inspiration och ökat engagemanget.  

Snarare hade det kunnat påverka projektet negativt om det för deltagande i 
workshopen funnits ett villkor att också genomföra utbildningen för kökspersonal. 
Det hade då funnits en risk att workshoparna fått färre deltagare och att innehållet i 
workshoparna inte nått så många som det faktiskt gjorde. Däremot kan det vara en 
lärdom till nästa projekt med väl avgränsade steg, att reflektera över om och hur 
stegen ska kopplas samman, hur och när informationen ska ges om de olika stegen 
för att inte hamna i en situation där deltagande i enbart ett steg påverkar projektet 
negativt. 

En tredje slutsats är att Hushållningssällskapet tog rätt beslut när de 
bestämde att, trots avsaknad av finansiering, skapa en webbsida med 
projektinformation. Vi lever numera i ett samhälle då alltmer informat-

ion söks via Internet och där en webbsida kan vara en del i att bland annat hålla 
samman nationella projekt. Hushållningssällskapet har i tidigare projekt arbetat 
med information via webbsidor och hade därför erfarenhet av dess betydelse. Ut-
värderingen visar att webbsidor numera är en viktig del i ett projekt och att det 
också finns behov av att webbsidan ska finnas tillgänglig framöver. Finansiärer av 
olika nationella projekt samt olika projektägare bör därför överväga värdet i att 
både finansiera och skapa webbsidor som en del i projektarbetet. 

Den fjärde slutsatsen är att kommunerna även efter detta projekt kom-
mer att behöva mycket stöd för att kunna minska matsvinnet. Resulta-
ten i den här utvärderingen visar att alltför få kommu-

ner/stadsdelar/landsting/regioner med flera har politiska beslut som omfattar att 
minska matsvinnet. Det tyder på att det inte finns en tillräcklig medvetenhet och 
kunskap kring den problematik som matsvinn utgör. Både politiker, chefer och 
kökspersonal behöver stöd i det fortsatta arbetet. Ett stöd kan vara att det här pro-
jektet förlängs. Ett annat stöd kan vara att Hushållningssällskapet tar fram nya ut-
bildningar kring att minska matsvinnet. Resultaten i utvärderingen visar tydligt att 
behoven av stöd, kunskap och utbildning är många. För detta krävs dock att det 
avsätts medel för att fortsätta stödja arbetet med att minska matsvinnet. Ska mat-
svinnet minska behövs fortsatta stora satsningar på kunskap och erfarenhetsutbyte. 
En icke-vinstbärande organisation som Hushållningssällskapet, som inte har några 

2.

3.
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större egna medel, behöver resurser utifrån för att bedriva sin verksamhet och sina 
projekt. I både det nationella och lokala arbetet med att minska matsvinnet är Hus-
hållningssällskapet en viktig aktör.  

Den femte och slutsatsen är att kommunerna står inför en stor utma-
ning i att minska matsvinnet. Visserligen är det stora skillnader mellan 
olika kommuner, men många kommuner behöver ett systematiskt ar-

bete för att minska matsvinnet. Resultaten i den här utvärderingen visar på behovet 
av politiska beslut på lokal nivå om att minska matsvinnet. Ett arbete med att 
minska matsvinnet behöver också få stöd på den lokala politiska nivån för att få 
genomslag. Ett hinder i flera kommuner har varit uppdelningen av beställar- och 
utförarorganisation. För att kunna arbeta med att minska matsvinnet behöver be-
ställarorganisationen kunskap om matsvinnsproblematiken och en vilja att bidra till 
att minska matsvinnet. Resultaten visar också att få kommuner har mätt och vägt 
allt sitt matsvinn för att få kunskap om var svinnet uppstår. En spridd uppfattning 
är ändå att matsvinnet mest uppstår hos matgästerna. Så kan det i och för sig vara, 
men risken med det synsättet är att man hoppas att andra ska lösa problemet istället 
för att se de möjligheter som finns inom den egna organisationen. Utmaningen i att 
minska matsvinnet finns därför på många nivåer och inte bara hos kökspersonalen. 
Det som varit glädjande i utvärderingen är dock att många kommuner är på gång 
med att starta eller förstärka sitt matsvinnsarbete. 

 
 
 

 
 
 

 

5.

 
 
Slutligen kan konstateras att Hushållningssällskapet och dess 
matkonsulter lyckats att genomföra ett nationellt projekt med 
hög kvalitet och stor professionalitet. Projektet har verkligen va-
rit nationellt i den bemärkelsen att det nått många storhushåll 
över hela landet. De metoder som använts i projektet för kun-
skap och erfarenhetsutbyte har varit väl anpassade till målgrup-
perna och till ämnet. Dessa metoder kan fortsättningsvis använ-
das i andra sammanhang. Därmed kan sägas att projektet blivit 
en viktig del i förverkligandet av de nationella miljömålen, ökan-
det av kompetensen och inspirationen till åtgärder för att minska 
resursslöseriet. 
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Utvärderingens metod 
I all forskning, från enkla lokala undersökningar till stora, komplexa internationella 
studier, finns metodfrågor som åtminstone ur ett forskningsperspektiv behöver 
besvaras och diskuteras. Dessa frågor kan gälla undersökningens syfte, upplägg-
ning, metod, urval, bearbetning, resultatpresentation med mera. Beroende på en 
undersöknings syfte och målgrupp kan metoddiskussionen vara mer eller mindre 
utförlig. I det här kapitlet görs en beskrivning och diskussion av metod och genom-
förande för den forskningsintresserade läsaren. 

Syftet med en kombinerad process- och målutvärdering var, som tidigare 
nämnts, att få kunskap om hur projektet har uppnått sina mål samt att skapa förstå-
else för projektets möjligheter och begränsningar. Genom att resultatet redovisades 
under projektets gång kunde utvärderingen även ha ett utvecklande syfte.  

Metod och tillvägagångssätt 

Utvärderingen utfördes i tre delar. Den första delen var i maj – juni 2011. Då gjor-
des i slutet av pilotworkshopen en gruppintervju med ett urval av deltagarna för att 
få veta vad de tyckte om dess uppläggning, innehåll och genomförande, vad de 
hade för behov av stöd och utbildning med mera. Resultaten från utvärderingen 
presenterades i en skriftlig redogörelse till styrgruppen. 

I den andra delen, augusti – december 2011, delades en deltagarenkät ut till del-
tagarna i workshoparna för att på ett strukturerat sätt få del av deras synpunkter på 
de genomförda workshoparna, om hur de arbetade med att minska matsvinnet på 
sina arbetsplatser med mera, se bilaga 1. Totalt har 153 personer från 11 worksho-
par svarat på enkäten. Det ger en svarsprocent på 81 %. Därutöver ingick 10 kom-
muner i ett fördjupat studium. Ett urval gjordes bland de kommuner som deltog i 
projektet och som speglade både kommuner med olika storlek och i olika delar av 
landet. I dessa kommuner gjordes telefonintervjuer med kostchefer eller motsva-
rande. Intervjuerna handlade om i vilka led matsvinnet uppstod, arbetssätt för att 
förebygga matsvinn, vad som var framgångsfaktorer eller problem i arbetet med att 
minska matsvinnet, hur de skulle gå vidare i sitt arbete med att minska matsvinnet, 
om projektet i sin helhet och workshopen med mera, se bilaga 2.  

Efter utvärderingsdel 2 presenterdes de viktigaste resultaten i ett PM. Dessa 
kunde användas i utvecklingssyfte av projektet. Dessförinnan hade projektledning-
en fått sammanfattningar av intervjuerna, tabeller över resultaten i december 2011 
och en presentation med de preliminära resultaten gjordes för matkonsulterna i 
januari 2012. 

I den tredje utvärderingsdelen, februari – december 2012, delades en deltagar-
enkät ut till all kökspersonal som deltagit i utbildningarna. Den innehöll frågor om 
vad deltagarna tyckte om utbildningen, men också kring hur de arbetade på sina 
arbetsplatser för att minska matsvinnet, behov av ytterligare stöd och utbildning 
med mera, se bilaga 3. Sammanlagt inkom 1 358 enkätsvar från 76 utbildningar. I 
slutet av projektet (hösten 2012) gjordes också telefonintervjuer med kostchefer 
eller motsvarande. Ursprungstanken var att återkomma till de kostchefer som inter-
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vjuats hösten 2011, men eftersom endast fem hade gått vidare med utbildning av 
kökspersonal, valdes att göra fem intervjuer med de kostchefer från hösten 2011 
som hade haft utbildningen för kökspersonalen. Två intervjuer gjordes med kost-
chefer från 2011 som inte hade gått vidare med utbildningen till kökspersonal och 
tre telefonintervjuer gjordes med kostchefer eller motsvarande som inte deltagit i 
intervjuer hösten 2011, men som hade haft utbildningen för kökspersonal. Intervju-
erna handlade om vilka åtgärder de genomfört för att minska matsvinnet, om pro-
jektet hade lett till att matsvinnet minskat, vad de kunde behöva för ytterligare stöd 
i arbetet med att minska matsvinnet, vad de tyckte om projektet, utbildningen, ut-
vecklingsprocessen med mera. De kostchefer som inte gått vidare med utbildning-
en av kökspersonal, fick istället frågor om detta. Hösten 2012 gjordes även en tele-
fonintervju med projektledningen för att få kunskap om projektet som helhet och 
hur arbetet med att nå projektets mål har gått.  

Dessutom har en fortlöpande dokumentgenomgång skett. Mötesanteckningar, 
inbjudningar till utbildningar med mera tillsändes utredaren. På så sätt kunde pro-
jektet följas. Efter utvärderingsdel 3 överlämnas den här slutrapporten som även 
omfattar en total analys av de tre utvärderingstillfällena. 

Bearbetning och analys 

Enkäterna bearbetades i huvudsak kvantitativt. Enkätsvaren har matats in i pro-
grammet Excel för att sedan analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences). I analysen har beräkningar skett av 
frekvens, medelvärde och olika korstabeller. Den signifikansnivå som använts är 
0,05, vilket innebär att sannolikheten för att skillnaden är åstadkommen av slump-
fel är fem hundradelar eller mindre. 

Intervjuerna har skrivits ut, dock inte i sin helhet, utan som stödord och nyckel-
fraser. De utskrivna intervjuerna har sedan bearbetats och analyserats med hjälp av 
dataprogrammet NVivo (tidigare hette programmet NUD*IST och förkortningen 
står för Non-numerical Unstructed Data * Indexing, Searching, Theorizing).  

Den kvalitativa analysen av intervjuer innebär ett sökande efter innebörder och 
egenskaper. Ett exempel på detta sökande har varit bearbetningen av synpunkter på 
projektet i de olika intervjuerna. I ett första steg har de olika utsagorna förts samman 
till olika teman som exempelvis det som varit bra, det som varit mindre bra, önske-
mål inför framtiden med mera. I det andra analyssteget har olika teman tillsammans 
gett en bild av vad de intervjuade ansett om projektet. Som ett tredje steg har de olika 
informanternas uppfattningar jämförts med varandra för att kunna identifiera konver-
genser och divergenser mellan olika informanter. Både intervjuerna och de olika 
temana har lästs igenom flera gånger för att fånga nyanser och detaljer, likheter och 
skillnader. 

De citat som sedan använts i rapporten har skrivits ut ordagrant med bara en 
varsam redigering för att talspråket skulle bli läsbart. Efter varje citat finns en refe-
rens, till exempel ”Kostchef 1”. Sådana referenser gör att läsaren kan se spridning-
en på de citeringar som gjorts, men inte från vilken kommun de kommit.  
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Metoddiskussion 

I kvantitativa undersökningar är ofta bortfallet en viktig och svår fråga. Deltagar-
enkäterna, till både dem som deltagit i workshoparna och i utbildningarna, har varit 
totalundersökningar, det vill säga att inget urval gjordes. I och med att en så hög 
andel svarade, alla som var närvarande när enkäten delades ut, finns inte heller några 
problem med skevhet i svaren. 

Det finns vid de flesta former av datainsamling risk för vissa forskningseffekter, 
att kontakten med utredaren påverkar resultaten. När utredaren samtalar med delta-
gare i en telefonintervju, behöver man ta med i beräkningen att det kan förekomma 
en del forskningseffekter.  

De forskningseffekter som särskilt kan uppkomma i samband med telefoninter-
vjuer är att de riskerar bli mer kortfattade just på grund av att de sker via en telefon 
där man inte kan se varandra och tolka varandras kroppsspråk.  

En forskningseffekt som särskilt kan förekomma i utvärderingar av olika insat-
ser är att informanterna överdriver det som är bra med insatserna och dess bety-
delse för målgruppen, för att en liknande verksamhet ska kunna fortsätta. 

Andra forskningseffekter är att informanterna ger de svar som de tror att utreda-
ren förväntar sig, förskönar eller svartmålar de företeelser som undersökts. Det är 
också möjligt att informanterna kan känna en osäkerhet inför vad som kommer att 
redovisas och därför håller tillbaka en del uppfattningar eller åsikter (se Repstad 
1999). Andra möjliga faktorer som påverkar intervjusituationen är om informanten 
varit stressad eller blivit störd av den omgivande miljön.  

Inga av dessa forskningseffekter har kunnat skönjas, men om det innebär att det i 
några intervjuer har funnits forskningseffekter som intervjuaren inte upptäckt går 
dessa inte att uttala sig om. Problemen bör dock inte överdrivas eftersom deltagande i 
en utvärdering också ger möjlighet att reflektera över den egna kommunens arbete, 
egna åsikterna, önskemål med mera och reflektionen kan i sin tur leda till en större 
medvetenhet kring kommunens måltidsarbete i samband med det aktuella projektet.  

 
 

Genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod – enkäter och intervjuer – 
har utvärderingen fått både bredd och djup. Med djup åsyftas här att man kan få in-
gående kunskap om hur de intervjuade ser på projektet och med bredd att man i en-
kätsvaren kan få kunskap om hur många som delar olika uppfattningar. 
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Bilaga 1. Enkät, deltagare workshopar 
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Bilaga 2. Intervjuguide, kostchefer, hösten 2011 

Bakgrund 
Jag skulle gärna vilja att vi börjar med att du berättar vilken befattning du har? 
Hur många invånare är det i er kommun? 
Vad ingår i ditt ansvarsområde (alla förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, äldreboenden)? 
Hur många portioner lagar ni varje dag (till förskolan, grundskolan, äldreomsorgen)? 
Har du det övergripande arbetsgivaransvaret? 
Har ni ett tillagningskök för hela kommunen/stadsdelen, tillagningskök på alla 
förskolor/skolor/äldreboenden eller en blandning av tillagningskök och mottagningskök (cook 
and chill)? 
Vad tänker du om personalens kompetens, har de flesta en köksutbildning? 
 

Innan projektet 
Jag tänkte att vi ska prata lite om ert arbete med matsvinn innan ni började det här projektet. 
I vilka led upplever du att matsvinnet uppstår hos er? 
Hur har ni arbetat för att förebygga matsvinnet? 
Har ni någon strategi för att minska matsvinnet (i kostpolicy, politiska beslut)? 
Vad tycker du är framgångsfaktorer i arbetet med att minska matsvinnet? 
Vad tycker du är problem i arbetet med att minska matsvinnet? 
 

Projektet 
Hur fick ni information om det här projektet? 
Vem tog initiativ till att anmäla ert intresse till att vara med? 
Vad är anledningen till att ni ville vara med i det projektet? 
Du var ju med på workshopen. Var det med någon mer från er kommun med? 
 Vad var särskilt bra med workshopen? 
 Vad var mindre bra? 
Borde någon mer ha varit med från er kommun? 
Är det något från workshopen, tips, frågor, idéer, som du tog med dig hem från workshopen? 
Vad tycker du om projektet som helhet så här långt? 
 Vad har varit särskilt bra? 
 Vad har varit mindre bra? 
Har du varit inne på webbsidan? 
 

Projektets fortsättning 
Det ska nu bli fortsatta utbildningar i kommunerna. Vad tycker du vore särskilt angeläget att 
Hushållningssällskapet har med i utbildningen? 
Vad tror du vore angeläget för kökspersonalen att ha med i utbildningen? 
Hur ska utbildningen vara upplagd (praktiskt i kök, föreläsning, studiebesök, 
värderingsövningar, aktivitetsduk med anpassade frågor, gruppdiskussion)? 
Hur lång ska den vara (heldag, halvdag)? 
 

Övrigt 
Finns det något mer som du vill tillägga? 
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Bilaga 3. Enkät, deltagare utbildning 2012 
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Tidigare rapporter 
Om inte annat anges är Anita Boij ensam författare till nedanstående rapporter.  

 

Arbetsmiljö, kvalitetsarbete och organisationsförändringar 

 Församlingssammangåenden i Visby stift. Utvärdering av klockares, ordförandes, kyrkoherdars och stiftslednings åsikter  

 Kvalitetsarbete som nödvändighet. Slutrapport från utvärderingen av det BRUK-baserade kvalitetsarbetet i förskola och 

grundskola, Vänersborgs kommun 

 Kvalitetsarbete som process eller tvång. Delrapport 2 från utvärderingen av det BRUK-baserade kvalitetsarbetet inom 

förskola och grundskola i Vänersborg 

 Kvalitetsarbete i förskola och grundskola, Vänersborg. Delrapport 1 av det påbörjade BRUK-baserade kvalitetsarbetet  

 Ljudmiljön inom förskolan. Kartläggning av två förskolor i Skövde kommun inför ett pedagogiskt pilotprojekt 

 Missbruksvård i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning, beviljade insatser och eftervård 

 Stöd till barn och familjer i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning och beviljade insatser 

 Stöd till ungdomar i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning och beviljade insatser 

 

Drogförebyggande arbete 

 Att arbeta tobakspreventivt med ungdomar. Utvärdering av tre projekt som delvis finansierats av Statens folk-

hälsoinstitut 

 Compass. Slutrapport från ett förebyggande skolprojekt. Anita Boij & Zelma Fors  

 Kunskapsförsörjning och samordning om tobak. Utvärdering av ett projekt i Göteborgs stad 

 Tobaksfri grundskola – fem år senare. Utvärdering av vad som finns kvar på skolorna av ett flerkomponentsprogram. (utgiven 

av Miljöförvaltningen, Göteborgs stad) 

 Tobaksfri gymnasieskola. Utvärdering av ett utvecklingsprojekt för framtagandet av ett flerkomponentsprogram 

 Tobakspreventiva insatser i mångkulturell miljö. En intervjuundersökning om kunskap och attityder. (utgiven av 

Miljöförvaltningen, Göteborgs stad) 

 Tobaksprevention och invandrargrupper. Utvärdering av ett fortsättningsprojekt i Göteborgs stad. (utgiven av Miljö-

förvaltningen, Göteborgs stad) 

 Ungdomars hälsa och drogvanor 2011. Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda 

 Ungdomars hälsa och drogvanor 2008. En undersökning bland niondeklassare i sju kommuner i Skaraborg 

 Ungdomars hälsa och drogvanor i Vara 2009. Undersökning bland niondeklassare 

 Ungdomars hälsa och drogvanor. En undersökning bland niondeklassare i sex kommuner i Skaraborg år 2002 

 

Folkhälsa 

 Att göra barnkonventionen känd och använd i Götene kommun. Utvärdering av ett utvecklingsarbete år 2010 

 En meningsfull ålderdom. Undersökning i Skövde kommun av äldres tankar kring boende, omvårdnad och IT-teknologi  

 Folkhälsoakademin. Utvärdering av ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen i Sverige och Zemgale 

planeringsregion i Lettland. Anita Boij med flera  

 Hälsofrämjande fysisk aktivitet. Kartläggning av sådan verksamhet i grundskola och gymnasium på Gotland 

 Kraftsamling mot klamydia i Skaraborg. Utvärdering av gymnasieelevernas uppfattningar 

 Kraftsamling mot klamydia i Trestadsområdet. Utvärdering av gymnasieelevernas uppfattningar 

 Skolmaten i Hjo kommun. Elevers matvanor och åsikter om skolmaten i år 3, 6 och 9 

 Kultur- och fritidsvanor i Gullspångs kommun. Undersökning av olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa 

 Skolmaten i Hjo, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda år 2010 

 Skolmatsundersökning. Elevers matvanor och åsikter om skolmaten i en 6–9 skola i Töreboda 

 Äta för livet. Undersökning av uppfattningar om skolmaten bland elever, lärare och föräldrar i Skövde kommun  
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Skola och utbildning 

 Att leva med både diabetes och celiaki. Undersökning om familjernas livssituation och tankar kring en föräldrautbildning i Västra 

Götaland  

 Att stärka föräldraskapet. Uppföljning av insatser riktade till föräldrar med barn i grundskolans år 7, Gotlands kommun 

 Barnmatsinformation på teckenspråk. Utvärdering av en matutbildning för barndomsdöva föräldrar 

 Delutvärdering av Mateko. En satsning för ökat användande av ekologiska livsmedel i storhushåll. Joacim Andersson & Anita Boij 

 Den nationella kampanjen Hitta stilen. Utvärdering med ett elevperspektiv år 2008 – 2009 

 Föräldrautbildning om mat för överkänsliga barn. Utvärdering av deltagares och projektlednings åsikter om utbildningen 

 Integrationsfrämjande konsumtionsutbildning. Utvärdering av en utbildningsmodell för invandrade småbarnsfamiljer 

 Livsstil och hälsa. Utvärdering av ett pilotprojekt inriktat på elever, skolpersonal och föräldrar i grundskolans år 5–7 

 Matstart. Utvärdering av en matutbildning för småbarnsföräldrar. Anita Boij & Agneta Zetterlund 

 Smarta Matval. Utvärdering av matutbildningar för småbarnsföräldrar samt personal i förskolan inom Uppsala län 

 Stödet till familjer med barn som har både diabetes och celiaki. Undersökning om familjernas samhällsstöd och tankar 

kring en nationell föräldrautbildning  

 Studerandes trivsel och lärande. Sammanställning av en studerandeenkät genomförd vid Vuxenutbildningen i Falköping  

 Vad betyder livsmedelsmärkningen? Utvärdering av en regional försöksstudie för småbarnsföräldrar med invandrarbakgrund 

 

Socialtjänst, omsorg, omvårdnad och rehabilitering 

 Anhörigstöd i Skaraborg. Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan 15 kommuner, primärvård och sjukhus år 2006–

2009. (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund Socialtjänst FoU) 

 Anhörigstödet i Falköping, Grästorp och Tidaholm. Utvärdering av tre projekt år 2007–2009 

 Anhörigstöd i Hjo kommun. Utvärdering av ett projekt år 2007 – 2009  

 Att få Chansen igen. Slutrapport från utvärderingen av samverkansprojektet Chansen i Falköping 

 Boendetrappan i Mariestad och gemensamt Beroendecentrum för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Utvärdering av 

två projekt inom beroendevården år 2008–2010 

 Boendetrappan i Lidköping. Utvärdering av en heltäckande vårdkedja för missbrukare på hemmaplan år 2006–2009. 

(utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund Socialtjänst FoU) 

 Bra bostäder för äldre i Lidköpings kommun. Utvärdering av ett projekt finansierat av Hjälpmedelsinstitutet 

 Edvin i fokus. Utvärdering av ett gemensamt arbete för barn och unga i Skara kommun 

 Fältverksamheten i Lidköping. Utvärdering av olika intressenters åsikter och uppfattningar 

 Förslag om ett FoUU-arbete i formaliserad samverkan mellan folkhälsoenheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt 

socialförvaltningen i Gotlands kommun 

 Föräldrastöd i Fyrbodal. Utvärdering av Etapp 2 i ett samverkansprojekt 

 Föräldrastöd i Fyrbodal. Utvärdering av Etapp 3 i ett samverkansprojekt 

 Föräldrastöd i Fyrbodal. Utvärdering av Hälsokällans samverkansprojekt år 2007–2011 

 Kvinnofridsarbetet i Götene och Lidköpings kommuner. Utvärdering av ett ettårigt utvecklingsprojekt 

 Livet blir bättre. Utvärdering av verksamheten med personliga ombud i Skaraborg år 2002–2006. (utgiven av Skaraborgs 

Kommunalförbund Socialtjänst FoU) 

 Medlingsverksamhet och stöd till unga brottsutsatta. Utvärdering av en verksamhet och ett projekt i Västra Skaraborg 

 Missbruksvård i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning, beviljade insatser och eftervård 

 När minnet sviktar och stödbehoven ökar. Delutvärdering av ett projekt om vård och omsorg för demenssjuka i Mölndals 

stad. (utgiven av FoU Väst/GR) 

 Projektet ”Hemmaplanslösningar i Götene kommun”. Utvärdering år 2010–2011 (utgiven av Skaraborgs 

Kommunalförbund Socialtjänst FoU) 

 ”På väg” i Töreboda kommun. Utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen. (utgiven av Skaraborgs 

Kommunalförbund Socialtjänst FoU) 

 Rehabilitering på väg. En pilotstudie av effekterna av rehabilitering för individer med stressrelaterade symtom vid 

Mössebergs Rehabcenter i Falköping. Hugo Westerlund & Anita Boij  

 Äldres livssituation och behov av stöd. Undersökning i Hjo kommun bland personer födda år 1928 eller tidigare 

 Äldres livssituation och behov av stöd i Karlsborgs kommun. Undersökning bland personer födda år 1923 och 1928 
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Anita Boij är teologie doktor i religionssociologi. Sedan 2002 har Anita Boij, som biträdande forsk-

ningschef på Forskningsstation Mösseberg, arbetat med utvärderingar, utredningar och undersök-
ningar inom samhällets välfärdsområde. Från och med 2005 arbetar Anita Boij som anställd utredare 
och forskare hos A. BOIJ AB. Under åren har uppdragsgivarna varit Västra Götalandsregionens folk-

hälsokommitté, Statens Folkhälsoinstitut, Hushållningssällskapet, Skaraborgs kommunalförbund, 
Fyrbodals kommunalförbund, A Non Smoking Generation, Göteborgs stad, olika kommuner i framför 
allt Skaraborg med flera. 

 A. BOIJ AB ägs och drivs av Arne Boij som har cirka femtio års erfarenhet av företagande inom 
teknik och idéproduktion, främst som konstruktör och ledningsansvarig för en liten småföretagsgrupp. 
Vid sidan av nämnda försörjningsinriktade verksamhet har Arne Boij i mer än femtio år systematiskt 

studerat och forskat i frågor som avser de rättsgrundande momenten för etik, normgivningsmakt och 
rättstillämpning av enskild och allmännyttig betydelse. Företaget har på så sätt ett brett kontaktnät av 
sakkunniga inom olika samhällsvetenskapliga områden samt närings- och arbetsliv. 



Mindre Matsvinn 
År 2010 beviljades Hushållningssällskapet projektmedel från Jordbruksverket för ett nationellt projekt om 
att minska matsvinnet projektet: Mindre Matsvinn. Projektmedlen erhölls för två år och användes från år 2011 

till mars 2013.  
Den sammantagna bilden från utvärderingen visar att projektet Mindre Matsvinn varit ett mycket väl 

fungerande projekt med hög kvalitet. Under de båda projektåren har 12 workshopar, inklusive pilotworks-
hopen, genomförts runt om i landet. Workshoparna har fått mycket goda omdömen av dess deltagare som 
arbetat med mat- och miljöfrågor. Under år 2012 till början av 2013 har 93 utbildningar genomförts eller 
ska genomföras för kökspersonal. Dessa resultat visar både på behovet av utbildningar, men också på för-
mågan att kunna motsvara den efterfrågan som fanns bland kommunerna. Hushållningssällskapet har inte 
bara lyckats genomföra en stor mängd utbildningar, utan har också fått mycket goda omdömen av deltagar-
na. Deltagandet i projektet har för många inneburit att frågan om att minska matsvinnet har ökat i bety-
delse, kommunerna har får kunskap och redskap för arbetet att minska matsvinnet. Det är dock alldeles för 
tidigt att uttala sig om projektets mer långsiktiga effekter, om det lett till att matsvinnet minskat.  

Därutöver har Hushållningssällskapet genomfört alla övriga mål som står beskrivna i projektansökan. 
Informations- och utbildningsmaterial om miljöaspekter knutna till svinn, en ”verktygslåda” med underlag/
material för kostchefer/kökspersonal med konkreta lösningar för att minimera svinn av livsmedel i offent-
liga kök finns samlat på den webbsida som Hushållningssällskapet själva bekostat och har också använts i 
utbildningar och workshopar.  

En slutsats från utvärderingen är att kommunerna även efter detta projekt kommer att behöva mycket 
stöd för att kunna minska matsvinnet. För detta krävs dock att det avsätts medel för att fortsätta stödja arbe-
tet med att minska matsvinnet. Ska matsvinnet minska behövs fortsatta stora satsningar på kunskap och 
erfarenhetsutbyte. En icke-vinstbärande organisation som Hushållningssällskapet, som inte har några större 
egna medel, behöver resurser utifrån för att bedriva sin verksamhet och sina projekt. I både det nationella 
och lokala arbetet med att minska matsvinnet är Hushållningssällskapet en viktig aktör.  

Den sista slutsatsen är att kommunerna står inför en stor utmaning i att minska matsvinnet. Visserligen 
är det stora skillnader mellan olika kommuner, men många kommuner behöver ett systematiskt arbete för 
att minska matsvinnet. Ett arbete med att minska matsvinnet behöver få stöd på politisk nivå för att få ge-
nomslag. Ett hinder i flera kommuner har varit uppdelningen av beställar- och utförarorganisation. För att 
kunna arbeta med att minska matsvinnet behöver beställarorganisationen kunskap om matsvinnsproblema-
tiken och en vilja att bidra till att minska matsvinnet. Resultaten visar också att få kommuner har mätt och 
vägt allt sitt matsvinn för att få kunskap om var svinnet uppstår. En spridd uppfattning är ändå att matsvin-
net mest uppstår hos matgästerna. Så kan det i och för sig vara, men risken med det synsättet är att man 
hoppas att andra ska lösa problemet istället för att se de möjligheter som finns inom den egna organisation-
en. Utmaningen i att minska matsvinnet finns därför på många nivåer och inte bara hos kökspersonalen. 
Det som varit glädjande i utvärderingen är dock att många kommuner är på gång med att starta eller för-
stärka sitt matsvinnsarbete. 
 
 
Slutligen kan konstateras att Hushållningssällskapet och dess matkonsulter lyckats att genomföra ett nation-

ellt projekt med hög kvalitet och stor professionalitet. Projektet har verkligen varit nationellt i den bemär-

kelsen att det nått många storhushåll över hela landet. De metoder som använts i projektet för kunskap och 

erfarenhetsutbyte har varit väl anpassade till målgrupperna och till ämnet. Dessa metoder kan fortsättnings-

vis användas i andra sammanhang. Därmed kan sägas att projektet blivit en viktig del i förverkligandet av 

de nationella miljömålen, ökandet av kompetensen och inspirationen till åtgärder för att minska resursslöseriet. 
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