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Abstract 

Abstract 

In today's society we are producing large amounts of waste and the amount is constantly 

increasing and this is affecting the environment negatively. Much of this consists of 

food waste which arises at all stages of the food chain. Reducing food waste is therefore 

an important part of working towards a reduced environmental impact and this is also 

the benchmark for this paper. The purpose of this paper is to highlight the problem of 

food waste in schools located in Sollentuna kommun and also to provide suggestions for 

different measures to reduce food waste. To do this, a pilot study has been made where 

the headmasters, chefs, teachers and students from four schools in the municipality have 

been participating. The students have both been participating in a quensionnaire survey 

and in complementary semi-structured interviews. The other respondents have been 

participating in semi-structured interviews. Contact has also been taken with other 

participants that have knowledge about the problem, including Naturvårdsverket and 

Livsmedelsverket, to receive a holistic perspective. The study revealed that the focus in 

earlier studies is on the parts of the food chain where food is served and eaten, but also 

at preparation. The food waste that arises here is called serving waste and plate 

waste. Preparation waste arises as well, but not in equal amounts. It also emerged that 

there are several different causes of food waste in these different parts. Generally 

speaking, there is a lack of knowledge and awareness about food waste in schools 

today, which have lead to lack of involvement by the different actors. Other factors that 

affect serving waste are (1) overproduction, (2) the systems for reporting absence of 

students and (3) serving of sour milk and soup. Proposal of measures to reduce serving 

waste is to (1) convert food receiving kitchens into production and delivery kitchens, (2) 

monitor the amount of cooked food in order not to overproduce and (3) remove sour 

milk and soup as an alternative lunch. The factors that have been shown to affect plate 

waste include (1) the quality of the food, (2) the environment in the lunch-room and (3) 

how much time the students have in which to eat. The measures that can be taken to 

reduce plate waste are (1) to review the lunch schedule, (2) reducing the volume in the 

lunch-room and (3) improve the quality of the food. The measures need to be done on 

both a local and a national level and it is important to see the bigger picture to make 

changes. By making measures like these the food waste can be reduced, which 

contributes to less impact on the environment. In addition to environmental benefits 

both economic and health benefits can also be achieved. 

 

Keywords: Food waste, serving waste, plate waste, food chain, schools, Sollentuna 

kommun, production and delivery kitchen, food receiving kitchen
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

I dagens samhälle uppkommer stora mängder avfall och mängderna ökar ständigt vilket 

påverkar miljön negativt. En stor del av avfallet består av matsvinn vilket uppkommer i 

alla led av livsmedelskedjan. Att minska matsvinnet är därför en viktig del i arbetet mot 

en minskad miljöpåverkan och det är också detta som är utgångspunkten för denna 

uppsats. Syftet med uppsatsen är att belysa problemet med matsvinnet i skolorna i 

Sollentuna kommun samt komma med förslag på åtgärder för att minska matsvinnet. 

För att göra detta har en pilotstudie genomförts på fyra skolor i kommunen där rektorer, 

kökschefer, lärare och elever har medverkat. Med eleverna har både enkätundersökning 

och semistrukturerade intervjuer genomförts och med övriga respondenter har 

semistrukturerade intervjuer gjorts. Kontakt har även tagits med andra aktörer inom 

området som bland annat Naturvårdsverket och Livsmedelsverket för att problemet ska 

belysas i ett helhetsperspektiv. Vid undersökningens studie framkom det att fokus i 

tidigare studier har varit på de delar av livsmedelskedjan där maten serveras och äts 

men även där den tillagas. Det matsvinn som uppkommer här kallas serveringssvinn och 

tallrikssvinn. Även beredningssvinn uppkommer men inte i lika stora mängder. Det 

framkom också att det finns flera olika orsaker till matsvinnet i dessa olika delar.  

Generellt kan sägas att det är en brist på kunskap och medvetenhet i skolorna idag vilket 

gör att det inte finns något engagemang hos de olika aktörerna. Andra faktorer som 

påverkar serveringssvinnet är (1) överproduktion, (2) systemen för frånvarorapportering 

och (3) servering av filmjölk och soppa. Förslag till åtgärder för att minska 

serveringssvinnet är bland annat att (1) omvandla mottagningskök till produktionskök, 

(2) se över planeringen för att inte överproducera samt (3) ta bort filmjölken och soppan 

som alternativ lunch. De faktorer som har visats påverka tallrikssvinnet är bland annat 

(1) kvaliteten på maten, (2) miljön i matsalen samt (3) hur mycket tid eleverna har på 

sig för att äta. De åtgärder som kan vidtas för att minska tallrikssvinnet är (1) att se över 

schemaläggningen, (2) minska ljudvolymen samt (3) förbättra kvaliteten på maten. De 

åtgärder som vidtas behöver ske både på lokal och central nivå och det är viktigt att se 

till helheten i skolans verksamhet för att skapa förändring. Genom att vidta åtgärder 

som dessa kan mängden matsvinn minska vilket bidrar till en mer begränsad påverkan 

på miljön. Förutom miljömässiga vinster kan även ekonomiska och hälsomässiga 

vinster uppnås.  

 

Nyckelord: Matsvinn, serveringssvinn, tallrikssvinn, livsmedelskedja, skolor, 

Sollentuna kommun, produktionskök, mottagningskök
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1 Inledning 

Avfall av alla olika slag påverkar vår miljö negativt. Trenden visar på att mängden 

avfall ständigt ökar och även om Sverige idag är bra på att sortera och återvinna måste 

uppkomsten av avfall också minskas. En stor del av avfallet utgörs av matavfall. Av 

matavfallet är den största delen matsvinn, alltså det avfall som går att undvika, och detta 

uppkommer i alla led av livsmedelskedjan. De stora mängderna matsvinn som 

uppkommer idag bidrar till ett stort slöseri på resurser och energi. Matsvinnet kan 

minskas kraftigt och en minskning skulle utgöra miljömässiga, ekonomiska och 

hälsomässiga vinster för både naturen och samhället. Genom att minska matsvinnet 

skulle exempelvis koldioxidutsläppen kunna begränsas som en följd av minskat behov 

av produktion, förädling och distribution. Detta skulle leda till att påverkan på 

växthuseffekten blir mindre samt att övergödningen och utsläpp av tungmetaller skulle 

begränsas. Att minska matsvinnet skulle även vara en fördel ur ett ekonomiskt 

perspektiv genom att kostnaderna för att den mat som slängs i onödan, i form av bland 

annat inköp och tillagning, minskar. Besparingar kan också göras med avseende på 

avfallshanteringen då det kostar mer att lämna mer avfall. Vad gäller ekonomiska 

besparingar i skolkök beräknas de kunna uppgå till 100-300 miljoner kronor per år 

enligt Naturvårdsverket (2011). Vinster kan även göras ur ett hälsomässigt perspektiv. 

Framförallt kan elevernas hälsa och prestationer gynnas då pengar sparas så att mat av 

bättre kvalitet kan lagas. I och med att skolköken serverar mat av bättre kvalitet äter 

eleverna bättre, får i sig näringsämnen och orkar med dagarna bättre. 

 

Ett minskat matsvinn är till fördel för hela samhället och åtgärder måste göras från lokal 

till internationell nivå. Det som saknas idag är information om vad som är den 

grundläggande orsaken till att maten slängs i skolorna och även var i skolkökskedjan 

som matsvinnet uppstår. Att göra uppföljningar på vad de olika åtgärderna har gett för 

resultat saknas också idag och är viktigt att lyfta fram för att kunna minska mängderna 

matsvinn. Många är idag medvetna om att mat slängs i onödan men ändå görs få 

insatser för att minska svinnet. Många företag och myndigheter har utarbetat förslag på 

hur matsvinnet kan minskas och exempelvis kommit med råd och tips på skolmaterial 

till skolorna. Vissa skolor har tagit detta till sig och genom att exempelvis väga maten 

som slängs har de gjort eleverna mer uppmärksamma om problemet och lyckats minska 

matsvinnet. Flera kommuner har även gjort olika insatser för att jobba mot ett minskat 

matsvinn inom olika verksamheter.  

 

En av de kommuner som uppmärksammat detta är Sollentuna kommun som har bestämt 

sig för att till år 2012 minska mängden matavfall (framförallt matsvinn) inom 

kommunen med 25 procent jämfört med 2009. Detta kommer att uppdateras under 

2012. I remissutgåvan till Sveriges nya avfallsplan finns det även ett förslag till mål som 

säger att matavfallet ska minska med 20 procent till 2015 (Due, muntlig 

kommunikation, 02-2012). För att detta mål ska kunna uppnås krävs det att matavfallet 

minskar med cirka 300 000 ton (Naturvårdsverket, 2011:b). Det är dessa mål som är 

utgångspunkten för denna uppsats. I uppsatsen kommer fokus att vara på hur matsvinnet 

ser ut i livsmedelskedjan, från planering av måltider till inköp, tillagning, servering, 

intag i matsalen samt kassering. Perspektivet är framförallt på matsvinnet i skolorna i 

Sollentuna kommun men även på livsmedelskedjan i stort. Uppsatsen kommer även att 

behandla hur matsvinnet i de olika delarna kan minskas. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera problematiken med matsvinnet i 

skolorna i Sollentuna kommun. Ytterligare ett syfte är att utvärdera tidigare vidtagna 

åtgärder i andra skolor för att sedan ge förslag på hur kommunen kan arbeta för att 

minska matsvinnet.  

 

Var i livsmedelskedjan finns problemen med matsvinnet och hur ser problematiken ut? 

 

Hur kan skolorna i kommunen arbeta mot målet med minskat matavfall och matsvinn?
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2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt behandlas avfallsfrågan både i ett bredare perspektiv och med fokus på 

matsvinn och Sollentuna kommun. 

2.1 Avfall 
Begreppet avfall innefattar allt det material som någon vill eller måste göra sig av med 

och uppkomst av avfall sker i alla olika sektorer i samhället. I Sverige uppstod cirka 100 

miljoner ton avfall under år 2008. Av detta bidrog hushållen med fem miljoner ton och 

tjänstesektorn med något över en miljon ton (Sveriges avfallsplan, 2011). 

2.1.1 Avfall i Sverige 

Sverige är idag bra på att ta hand om det avfall som uppkommer. Bland annat är det lätt 

att återvinna tack vare alla återvinningscentraler och avfallsanläggningar. Inlämnat 

avfall förbränns och den energi och värme som avges vid förbränningen tas omhand 

(Avfall Sverige, 2011:a). I Sollentuna kommun går allt matavfall sedan år 2010 till 

rötning och biogas utvinns (Campbell, muntlig kommunikation 02-2012). Enligt Avfall 

Sverige (2011:a) har Sverige kommit långt med avfallshanteringen men det går att bli 

ännu bättre. Dock finns det idag ett problem i och med att mängderna avfall ökar 

kraftigt och har gjort så de senaste åren. Denna trend verkar inte heller avstanna och 

undersökningar visar på att det finns en risk att vi kommer att slänga dubbelt så mycket 

som idag om 20 år om det inte sker någon förändring. För att uppnå en hållbar 

utveckling är det därför viktigt att mängden avfall som uppkommer minskar. Detta då 

alla produkter innebär en belastning för miljön, framförallt vid tillverkningen men även 

vid användning och återvinning. De miljövinster som uppnås genom att se till så att så 

lite avfall som möjligt ens uppstår är betydligt större än de miljövinster som kan uppnås 

genom att produkter återvinns och att biogas produceras eller att energi utvinns (Avfall 

Sverige, 2011:a). För att uppnå en hållbar produktion och konsumtion har EU upprättat 

en handlingsplan vilken innefattar fyra olika områden. Dessa är hållbar industriell 

utveckling, hållbar produktion, hållbara produkter och hållbar konsumtion. 

Handlingsplanen ska revideras under 2012 och en av de frågor som kommer att vara i 

fokus i det svenska underlaget är att livsmedelssvinnet ska minska (Naturvårdsverket, 

2011:b).  

2.1.2 Avfallsplaner 

Enligt Europaparlamentets och Europarådets direktiv om avfall (2008/98/EG) ska alla 

länder som är medlemmar i EU ha upprättat en avfallsplan samt ett program för hur de 

avser förebygga avfall, vilket ska vara klart senast 2013 (SÖRAB, 2009). I Sverige har 

ett förslag till ny avfallsplan varit ute på remiss vilken beräknas vara klar under maj 

2012 (Naturvårdsverket, 2012:a). Denna ska ersätta den gamla från 2005 och gälla 

2012-2017. Det är Naturvårdsverket som har tagit fram avfallsplanen och det är även de 

som har ansvaret för det program som ska upprättas för att förebygga uppkomst av 

avfall. I denna avfallsplan lyfts vissa prioriterade områden fram och för dessa finns 

utarbetade mål och åtgärder. Ett av de prioriterade områdena är att livsmedelskedjan ska 

ha en ökad resurshushållning och detta främst genom minskning av mängden matavfall 

(SÖRAB, 2009). För att kunna uppnå dessa mål är det viktigt att alla olika aktörer, 

exempelvis myndigheter, kommuner, forskarsamhället och näringslivet samarbetar 

(Sveriges avfallsplan, 2011). 
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Som ett komplement till Sveriges avfallsplan finns det sedan år 1991 krav på 

kommunala avfallsplaner. I och med detta kan den nationella avfallsplanen verka på 

både regional och lokal nivå (Sveriges avfallsplan, 2011). I Sollentuna kommun har de 

tillsammans med åtta andra närliggande kommuner tagit ett beslut att skapa en 

gemensam avfallsplan för regionen och de strävar efter en hållbar utveckling för 

avfallshanteringen i framtiden. I arbetet med den gemensamma avfallsplanen har 

kommunerna i regionen sedan många år tillbaka ett samarbete rörande hanteringen av 

avfall med Söderhalls renhållningsverk AB, SÖRAB. Det är i denna avfallsplan som 

kommunen presenterar målet att minska mängden matavfall med 25 procent till 2012 

jämfört med 2009. Miljö- och hälsoskyddavdelningarna i respektive kommun är 

ansvariga för dessa planer, både att de tas fram och följs upp, tillsammans med 

avfallsavdelningarna i kommunerna (SÖRAB, 2009). 

2.1.3 EU: s avfallshierarki 

Inom EU finns det idag en strävan efter ett samhälle som är mer resurseffektivt och det 

görs många insatser för att arbeta mot detta. Att skapa ett mer resurseffektivt samhälle 

är också ett av de stora målen inom den svenska miljöpolitiken och en av de stora 

utmaningarna i Sverige idag. För att vägleda medlemsstaterna har EU skapat en 

”avfallshierarki” vilken kan användas som en vägledning för att uppnå detta (Figur 1). 

Avfallshierarkin är uppbyggd så att resurshushållningen är större högre upp i trappan 

och minskar nedåt. Enligt hierarkin ska avfall framförallt förebyggas. Om detta inte kan 

uppnås ska det förberedas så att det kan återvinnas för att sedan materialåtervinnas eller 

energiåtervinnas. I de fall där inget av det ovan är aktuellt ska avfallet deponeras 

(Sveriges avfallsplan, 2011). 

 

 
Figur 1. Avfallshierarkin (Avfall Sverige 2011:a) 

2.2 Matavfall och matsvinn 
Idag slängs ungefär hälften av all mat som producerats sett över Europa och samtidigt 

som nya tekniker utvecklas för att ta hand om det avfall som uppkommer fortsätter 

mängderna matavfall att öka (European Commission, 2010). Idag är det många som inte 

känner till begreppet matsvinn och hur det skiljer sig från begreppet matavfall. Detta 

gör det svårt att kommunicera och risken för missförstånd blir stor (Campbell, muntlig 

kommunikation, 02-2012). Matavfall inkluderar det livsmedel som inte brukar ätas som 

exempelvis köttben, äggskal och kaffesump. I begreppet matsvinn ingår de livsmedel 

som inte hade behövt slängas om det hade behandlats rätt (Sveriges avfallsplan, 2011). 

En stor del av matavfallet utgörs av matsvinn och det är dessa mängder som kan 

minskas. I Sverige beräknas en person idag slänga i genomsnitt 100 kilo matavfall per 

år och av detta är mer än hälften matsvinn (Sveriges avfallsplan, 2011). Viktigt att lyfta 

fram är också att matavfall och matsvinn har en stor miljöpåverkan i alla led i 
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produktionen och ju fler led ett livsmedel har gått igenom desto större är påverkan på 

klimatet (Naturvårdsverket, 2011:b). 

 

För att matsvinnet ska minskas krävs det att alla olika aktörer inom livsmedelskedjan 

samarbetar så att det skapas en kommunikation och förståelse mellan de olika delarna 

av kedjan (Figur 2). Miljömålsberedningen har föreslagit att matavfallet fram till 2015 

ska minska med 20 procent. För att detta mål ska kunna uppnås krävs det att matavfallet 

minskar med cirka 300 000 ton. Matsvinnet hos grossister, i butiker och hos hushållen 

finns det idag relativt bra kunskaper om. Däremot saknas kunskaper om hur situationen 

ser ut i storkök och restauranger och detta blir nästa steg i arbetet för att uppnå de 

nationella målen (Naturvårdsverket, 2011:b). 

 

 

Figur 2. En schematisk skiss över livsmedelskedjan och det svinn som uppstår (Eriksson & Strid, 2011). 

I diskussionen kring matavfall och matsvinn har det också blivit en konflikt i och med 

de olika miljömål som gäller för dem. I kommunen finns målet att matavfallet, det som 

är oundvikligt, ska öka genom att fler sorterar ut matavfallet från restavfallet så att det 

kan gå till rötning. För att motivera detta har en viktgräns på två ton per månad införts 

och om denna uppnås blir kostanden för hämtning av matavfallet reducerad. Samtidigt 

vill kommunen att matsvinnet, det som går att undvikas, ska minska. Lyckas 

verksamheter och hushåll att minska matsvinnet kommer då även matavfallet att minska 

vilket gör att det inte blir lika lätt att uppnå gränsen för reducerade kostnader 

(Campbell, muntlig kommunikation, 02-2012). 
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2.3 Matsvinn i livsmedelskedjan i Sverige 
Livsmedelskedjan i stort innefattar jordbruk och fiske, förädling, transporter, lagring, 

försäljning, tillagning, konsumtion samt behandling av avfall (Naturvårdsverket, 2003). 

Kedjan kan också delas upp i mindre delar, däribland livsmedelsindustrier, butiker, 

storhushåll, restauranger och hushåll (Naturvårdsverket, 2011:a). Storhushållen liksom 

hushållen och restaurangerna kan ytterligare delas upp i olika led – lagring, tillagning, 

servering och intag av maten (Karlsson, 2002). Matsvinn uppstår i alla de olika delarna 

av kedjan och ger konsekvensen att det behöver produceras mer mat än det konsumeras 

(Naturvårdsverket, 2008). Anledningarna till att matsvinn uppstår är olika i dessa olika 

led och det finns därmed också olika lösningar på problemet (Naturvårdsverket, 

2011:a).  

 

Det finns undersökningar i dag som visar på att 25 procent av den mat som inhandlas i 

Sverige slängs (Avfall Sverige, 2011:a). Enligt en rapport av SMED (2011) uppkom det 

under 2010 matavfall som vägde totalt 1 010 000 ton i Sverige. Av detta står hushållen 

för de största mängderna, 67 procent. Livsmedelsindustrin står för 17 procent följt av 

restauranger som står för tio procent, livsmedelsbutiker för fyra procent och skolorna 

för tre procent (motsvarar 26 000 ton) (SMED, 2011). Även Eriksson (Muntlig 

kommunikation, 02-2012) menar att det framförallt är i hushållen som matsvinnet 

uppkommer men att det är i butiker och storkök som det är lättare att arbeta för minskat 

svinn. I rapporten från SMED (2011) visades även att det i hushållen uppkommer mer 

oundvikligt matavfall än sådant som hade kunnat undvikas, det vill säga matsvinn.  

2.4 Matsvinn i livsmedelskedjan i skolorna 
Idag utgörs majoriteten av avfallet i skolorna av matavfall och matsvinn (WRAP, 2011). 

Det finns det inga aktuella siffror motsvarande de siffror SMED (2011) tagit fram för 

hushållen vad gäller storkök eller skolkök. Anledningen till detta är att det idag inte 

finns något mål i den nationella avfallsplanen som säger att matsvinnet ska minskas. 

Om den nya avfallsplanen går igenom kommer dock Naturvårdsverket börja göra 

mätningar och föra statistik eftersom det då finns ett mål att minska matavfallet att 

arbeta för (Due, muntlig kommunikation, 02-2012). Dock har Naturvårdsverket gjort en 

bedömning att tallriksavskrapet är cirka 30 gram per portion (SMED, 2011). Siffran 

överensstämmer också med det nyckeltal som Avfall Sverige har fastställt. Det svinn 

som uppkommer utöver detta beräknas uppgå till ungefär samma mängd vilket gör att 

det totala matsvinnet i skolorna är cirka 60 gram per portion. Det totala matsvinnet 

beräknas därmed till cirka 10 000-30 000 ton per år och värdet beräknas till 1,1 miljoner 

kronor per dag (Modin, 2011).  

2.4.1 Var slängs det? 

I en studie gjord av Karlsson (2002) visade det sig att matsvinnet generellt utgjorde 15 

procent av den mat som köps in till skolköken. Studien visade också att tallrikssvinnet 

stod för de största mängderna svinn och utgjorde 10 procent av svinnet (Karlsson, 

2002). Griffin et al (2008) har i en studie i en kommun i USA kommit fram till att den 

största delen av matsvinnet, 60 procent, uppstod hos konsumenterna och däribland 

skolorna. Enligt studien förekom matsvinn inom alla årskurser vilket även 

Naturvårdsverket (2009) visar på. Dock var svinnet störst hos gymnasieelever, följt av 

elever från grundskolan och sist eleverna på universiteten (Griffin et al, 2008). En stor 

del av skolorna visade ändå medvetenhet till mat och miljö och komposterade sitt 
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matavfall (Griffin et al, 2008). Vid mätningar gjorda i Tyresö kommun var 

tallriksavskrapet i de yngsta årskurserna bara några procent medan hos 

gymnasieeleverna var det upp till cirka 20 procent (Naturvårdsverket, 2009). 

 

Matsvinnet i skolorna uppstår av olika anledningar och kan delas in i kategorierna (1) 

Råvaror som är dåliga och kasseras, (2) Berednings- och tillagningssvinn, (3) 

Tallriksavskrap, (4) Kantinavfall från serveringen, (5) Överbliven mat som inte 

serverats samt (6) Flytande avfall. Av detta är mängden kasserade varor liten då 

leveranserna vanligtvis är små men istället sker ofta. Även svinnet från tillagningen, 

beredningssvinnet, är litet och kan delvis förklaras med att skolorna får exempelvis 

färdigskalad potatis och svinnet har därmed uppkommit tidigare i livsmedelskedjan. 

Däremot upplever flera kommuner att kantinavfall (även kallat serveringssvinn) och 

tallriksavskrap (tallrikssvinn) är ett större problem. Exempelvis uppskattas 

kantinavfallet i vissa kommuner uppgå till 20 procent av det som serveras 

(Naturvårdsverket, 2009). Liknande resultat visades i en studie gjord av Karlsson (2002) 

där det framkom att det var serveringssvinnet och framförallt tallrikssvinnet som stod 

för de största mängderna slängd mat (Karlsson, 2002). Vad gäller skolorna i Sollentuna 

kommun finns det idag inte några mer exakta siffror på hur mycket mat som slängs i de 

olika leden från inköp till servering och kassering. Däremot finns det siffror på hur stor 

den totala mängden matavfall är, se avsnitt 5.6, Matsvinn i kök och matsal (Campbell, 

muntlig kommunikation, 02-2012).  

 

En svårighet vad gäller matsvinnet i skolorna är att mäta hur stort det är, detta då det är 

svårt att separera exempelvis kycklingbenen och potatisskalet från överbliven mat och 

tallriksavskrap (Campbell, muntlig information, 02-2012). Det är också svårt att veta 

hur mycket mat som slängs i de olika leden av kedjan från produktion till tallrikssvinn 

och serveringssvinn. Även om det finns information från följesedlarna om exakt hur 

mycket mat som kommer in i köket finns det sällan siffror på hur mycket mat som går 

ut ur köket och hur mycket av det som äts respektive slängs. För att minska matsvinnet 

är det därför viktigt att utreda var matsvinnet uppkommer och tekniker för att mäta 

matsvinnet i de olika delarna av kedjan vore därför relevant (Eriksson, muntlig 

information, 02-2012). Mer om hur matsvinnet kan minskas i kap 8.6, Sammanfattning 

och förslag på åtgärder. 

2.4.2 Vad slängs? 

Enligt Naturvårdsverket (2003) är det främst fisk, kött, grönsaker, frukt samt vissa 

mejeriprodukter som bidrar till matsvinnet (Naturvårdsverket, 2003). I en studie gjord i 

England framkom det att det i skolorna främst var grönsaker och frukt som slängdes 

vilket utgjorde mellan hälften och en tredjedel av matsvinnet beroende på olika 

årskurser (WRAP, 2011). I studien gjord av Karlsson (2002) framkom det att 

serveringssvinnet framförallt utgjordes av pasta, ris, potatis och bröd. Fisk och kött stod 

för den minsta delen av serveringssvinnet och en anledning till det kan vara att det 

sparades i en annan utsträckning för att användas en annan dag. Tallrikssvinnet bestod 

till stor del av rotfrukter och grönsaker (Karlsson, 2002). Studier i kommunerna visar 

också att det främst är vid servering av gratänger och grytor som svinnet är stort 

(Naturvårdsverket, 2009). Miljöförvaltningen i Göteborgs stad har också gjort en 

undersökning av hur stort tallrikssvinnet är med syftet att sedan ta reda på hur stor 

påverkan det har på miljön. För att göra detta samlade de in tallrikssvinnet i fyra olika 

delar; (1) frukt och grönsaker, (2) potatis, ris och pasta, (3) gryta, soppa och pyttipanna 
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samt (4) kött, fisk och kyckling. Resultatet blev att det slängdes mest potatis, ris och 

pasta och därefter frukt och grönsaker. Gryta, soppa och pyttipanna slängdes det tredje 

mest av och kött fisk och fågel slängdes det minst av (Göteborgs stad, 2011). 

2.4.3 Varför slängs det? 

En anledning till att det slängs mat i onödan idag har visats vara vilken typ av kök det 

finns i skolan. Det finns tre olika typer av skolkök vilka kallas produktionskök, 

mottagningskök och serveringskök. I produktionsköken lagar skolorna maten själva från 

grunden. Vissa av dessa skolor har också utleverans till andra skolor och förskolor. I 

mottagningsköken tillagar de endast potatis, ris och pasta samt skär upp grönsaker 

själva och får övrig mat, exempelvis järpar, levererade färdiglagade. Till 

serveringsköken däremot kommer maten färdiglagad och serveras till eleverna utan 

ytterligare hantering (Edlund, muntlig kommunikation, 01-2012). Att maten kommer 

helt eller delvis färdiglagad gör det svårare att anpassa mängden mat efter antalet elever 

då det inte vet exakt hur många som kommer att äta och hur mycket de kommer att äta. 

För att vara på den säkra sidan beställer oftast skolköken för många portioner. I 

produktionsköken däremot lagas maten direkt på plats i skolan och mängden portioner 

kan därmed lättare anpassas vartefter eleverna tar för sig av maten (Naturvårdsverket, 

2008).  

 

För att kunna minska matsvinnet är det viktigt att planera ordentligt för hur mycket mat 

som ska tillagas men även att se till så att frånvarorapporteringen sker i god tid så att 

köket vet hur mycket mat som behövs (Naturvårdsverket, 2008). I en studie av Larsson 

och Persson (2010) visar de på att det är lättare att beräkna hur mycket som ska lagas av 

de rätter som serveras ofta då det finns mer bakgrundsinformation om dem och hur 

mycket som går åt. Matsvinnet kan också bero på att köken lagar flera olika maträtter 

för att eleverna ska få välja vilket gör att de tillagar mer av varje rätt för att det ska 

räcka. Då möjligheterna att använda mat som inte serverades igen är liten kan matsvinn 

därmed uppkomma. En ytterligare anledning till de stora mängderna matsvinn kan vara 

att det finns skillnader i hur de olika aktörerna tolkar de nationella standarder som finns 

vad gäller både livsmedelssäkerhet och näringslära (WRAP, 2011). Det kan också 

finnas ekonomiska orsaker till matsvinnet, exempelvis genom att skolköken gör en för 

stor budget mot vad de egentligen behöver för att inte anslaget ska minska till nästa år 

(Sveriges avfallsplan, 2011). Andra anledningar till matsvinn kan vara att det är dålig 

kvalitet på maten vilket kan förklaras med exempelvis dålig ekonomi i skolan 

(Naturvårdsverket, 2008; European Commission, 2010). 

 

Att det uppstår matsvinn i skolorna kan också förklaras med olika trivselfaktorer. 

Exempelvis kanske inte serveringsmiljön är tilltalande på grund av oljud och mycket 

folk (WRAP, 2011). Att miljön i matsalen är viktig menar även Skolinspektionen som 

har gjort tillsyn för att se över detta. I tillsynen visade det sig att eleverna oftast trivdes i 

matsalen (Skolinspektionen, 2012). Detta menar också Fladvad et al (2009) och 

framhäver att det ofta kan vara stressigt och vara hög ljudvolym i matsalarna. Att 

eleverna måste stressa när de ska äta på grund av att de först måste köa till maten är en 

annan anledning (WRAP, 2011). Vid en studie i skolorna i Tyresö kommun visade det 

sig att det var näst mest matsvinn i den skola där det var schemalagt så att det inte fanns 

tillräckligt med platser att sitta och äta i förhållande till hur många det var tänkt skulle 

äta en viss tid. Även i de andra skolorna visade det sig att det förekom trängsel ibland 

vilket gjorde att eleverna valde att inte äta i matsalen. Det visade sig också att det var 
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mindre tallrikssvinn i de skolor där det fanns en hink att slänga maten från tallriken i 

(Tyresö kommun, 2002). Det kan också vara så att framförallt de yngre eleverna vill få 

mer tid för att leka på rasten och därför inte äter upp all mat (WRAP, 2011).  

 

Ytterligare en faktor som gör det svårt att beräkna mängden mat är att eleverna ibland 

väljer att inte äta i skolan eftersom de inte vill ha den mat som serveras 

(Naturvårdsverket, 2008). Det kan bero på att eleverna inte är hungriga, att de hellre 

köper ett billigt snack istället för en måltid (gäller i de fall då lunchen är till 

självkostnadspris), eller att de äter små portioner på grund av att de föredrar annan mat 

egentligen (WRAP, 2011). Det kan också vara så att det serveras något nytt som 

eleverna inte känner igen och därför äter lite eller inget. Eleverna kan även uppfatta 

maten som motbjudande eller för hälsosam (WRAP, 2011). En annan anledning till att 

eleverna inte äter av maten kan vara att eleverna anser att kombinationen av mat är 

konstig eller att eleverna är kräsna (WRAP, 2011). Även variationer i matvanor hos 

eleverna är något som påverkar. Exempelvis kan maten eleverna får hemma vara mer 

vällagad och aptitlig än den de får i skolan (Fladvad et al, 2009). Vid studien i Tyresö 

kommun framkom det att det var mycket mer matsvinn i den skola där det serverades 

filmjölk som alternativ till den andra maten och då filmjölken togs bort gav det en 

positiv effekt (Tyresö kommun, 2002). Det har även framkommit vid en tillsyn som 

Skolinspektionen har gjort att eleverna inte upplever att de har tillräckligt mycket 

inflytande och att köken inte lyssnar till deras åsikter, detta framförallt rörande vilka 

maträtter som erbjuds (Skolinspektionen, 2012). 

 

En annan anledning till att eleverna slänger mat i onödan i matsalen är att de har svårt 

att förstå de miljöeffekter som uppstår i och med att mat slängs. Eleverna har inte heller 

någon ekonomisk motivation för att minska matsvinnet då de ser det som att det finns 

obegränsat med mat (Fladvad et al, 2009). Detta visar även en studie gjord i Europa på 

där det framkom att eleverna inte ser värdet i maten då lunchen är gratis och alltid finns 

i tillräcklig mängd (European Commission, 2010). För att skapa förståelse och 

engagemang hos eleverna är det viktigt att både de som lagar och serverar maten, 

lärarna och eleverna har en kommunikation tillsammans, vilket ofta saknas. Detta för att 

uppnå att mer av maten uppskattas (WRAP, 2011). 

2.5 Vikten av att minska mängden matsvinn 
Produktionen och hanteringen av mat påverkar miljön i mycket stor utsträckning i form 

av råvaru- och energiförbrukning (Larsson & Persson, 2010) och de mängder matavfall 

som produceras idag leder till problem på både en social, näringsmässig och 

miljömässig nivå då det behöver produceras mer mat än vad som konsumeras (Griffin et 

al, 2008). Genom att minska matsvinnet kan både ekonomiska, miljömässiga samt 

hälsorelaterade fördelar uppnås vilka redogörs för nedan (Naturvårdsverket, 2008).  

2.5.1 Miljövinster 

Att minska mängderna matavfall är viktigt ur flera olika perspektiv. Genom att undvika 

att mat slängs ökar klimatnyttan mycket jämfört med att avfallet tas omhand och blir till 

biogas (Avfall Sverige, 2011:a).  

 

”Ur ett klimatperspektiv är det i grova drag tio gånger mer effektivt att förebygga 

matavfall vid källan än att använda matavfallet för biogasproduktion då biogasen 

ersätter diesel” (Naturvårdsverket, 2011:b). 
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Ett exempel på matsvinnets negativa inverkan på miljön och klimatet är att stora 

mängder energi används i onödan i livsmedelshanteringen och framställningen då det 

sedan till stor del slängs (WRAP, 2011). Enligt Naturvårdsverket (2012) är ungefär 20-

25 procent av den klimatpåverkan som sker idag ett resultat av livsmedelhanteringen. 

Miljöförvaltningen i Göteborg stad har uppmätt mängden tallrikssvinn i skolor i 

kommunen uppdelat i olika kategorier och sedan räknat ut hur stor klimatpåverkan är 

för de olika delarna (Tabell 1).  

Tabell 1. Nyckeltal framställda för de olika delarna av tallrikssvinnet angett i kg CO2 ekvivalenter/kilo tallrikssvinn 

(Göteborg stad, 2011). 

Frukt & Grönsaker  Potatis, Ris, Pasta Gryta, Soppa & Pytt i panna  Kött, fisk & Fågel  

0,4  1,4  5,3  6,0  

För att beräkna ut detta använde de sig av nyckeltal presenterade i CO
2 

ekvivalenter. 

Här visade det sig att kött, fisk och fågel hade den största klimatpåverkan följt av gryta, 

soppa och pyttipanna, potatis, ris och pasta, och sist frukt och grönsaker. Detta visar på 

att den del av tallrikssvinnet som utgjorde minst vikt (kött, fisk och fågel) ändå hade 

den största klimatpåverkan (Figur 3) (Göteborgs stad, 2011).  

 

 
Figur 3. Andelen svinn (kg) och klimatpåverkan (CO2-ekvivalenter) från respektive fraktion tallrikssvinn (Göteborgs 

stad, 2011). 

Genom att minska matsvinnet skulle också den negativa inverkan på växthuseffekten 

begränsas då transportmängderna minskar (Naturvårdsverket, 2008). Även 

användningen av energi i olika processer för att ta hand om avfallet skulle nå lägre 

nivåer (Naturvårdsverket, 2008). Beräkningar som har gjorts visar på att matsektorn i 

Sverige står för 17 procent av all energianvändning. Att minska matsvinnet skulle alltså 

spara energi både vid transporterna, lagringen, förvaringen i kyla samt vid ytterligare 

förädling (Naturvårdsverket, 2011:a).  

 

Även Carlsson-Kanyama (1998) menar att de antropogena utsläppen av växthusgaser 

påverkar klimatförändringarna negativt och framhäver att det måste ske stora 

förändringar inom en snar framtid för att minska nivåerna av växthusgaserna till en 

hållbar nivå. Carlsson-Kanyama (1998) kopplar också ihop detta med den ökade 

befolkningen och behovet av mat vilket ökar konstant. För att möta den ökade 

efterfrågan på mat krävs både energi, råvaror, material, tillagning, lagrings- och 
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transportmöjligheter samt hantering av avfall. Allt detta tillsammans har inverkan på 

miljön och alla dessa delar måste därför ses över för att påverkan på miljön ska bli så 

begränsad som möjligt (Carlsson-Kanyama, 1998). Att svinn är kostsamt ur både ett 

miljömässigt och ett samhällsekonomiskt perspektiv visar även Fladvad et al (2009) på. 

Anledningen till detta är att det krävs mycket resurser både för att framställa och för att 

förädla produkter. Att sedan inte använda allt som framställs utan istället slänga stora 

delar är ett stort slöseri på resurser. Genom att minska på matsvinnet menar författarna 

att det skulle minska påfrestningen på vår jord (Fladvad et al, 2009).  

 

Genom att minska på matsvinnet skulle även stora mängder vatten sparas vilket också är 

en relevant miljövinst att ta hänsyn till då vattenbrist är ett stort globalt problem idag 

(Kfs, 2011:b). Idag saknas rent dricksvatten för cirka 20 procent av jordens befolkning 

och i och med den ökade befolkningen blir detta ett allt större problem då behoven ökar 

konstant. Med den ökande befolkningen blir behovet av mat större och därmed kommer 

vattenförbrukningen att öka. Jordbruket använder idag 80 procent av vattnet globalt sett 

och för att kunna möta den pågående befolkningsökningen och klara försörjningen av 

livsmedel kommer det att behövas dubbelt så mycket vatten fram till 2050 (Nordström, 

2005). Förutom att det krävs ökade vattenresurser i jordbruket kommer även aktiviteter 

som odling av till exempel fisk, användande av fel metoder i jordbruken, mer 

konstbevattning samt stor efterfrågan på kött göra att trycket på vattenresurserna jorden 

över ökar ytterligare. Vid produktion av exempelvis 150 gram biffkött går det åt drygt 

2000 liter vatten i och med de stora mängder foder som djuret behöver. Om denna 

köttbit sedan slängs, slängs också stora mängder vatten och näring som hade kunnat 

användas till att mätta magar världen över. För grödor är vattenåtgången mindre, det 

krävs ungefär 40 liter vatten för att producera en potatis, men detta är fortfarande stora 

mängder som påverkar vår miljö och som hade kunnat besparas och användas på ett 

bättre sätt (KfS, 2011:b). Vilket livsmedel det handlar om påverkar alltså hur stor 

miljöpåverkan det blir, både vad gäller vattenförbrukningen men även energi- och 

resursförbrukningen (Naturvårdsverket, 2011:a; Nordström, 2005). Miljökostnaderna 

för matsvinnet ökar ju längre ner i kedjan livsmedlet finns. Anledningen till detta är att 

råvaran förädlas och behandlas genom processer som påverkar miljön, som exempelvis 

kylning och transport (Naturvårdsverket, 2011:a). 

 

Hela livsmedelskedjan bidrar också till övergödning då det inom jordbruket läcker ut 

kväve och fosfor på fälten vid odling av grödor. Naturvårdsverket visar siffror på att 50 

procent av övergödningen är ett resultat av livsmedelshanteringen (2012). Om mindre 

mat skulle slängas skulle mindre mängd grödor behöva odlas och övergödningen 

minskas. Detta gäller även försurning som är en annan miljöeffekt som påverkas av 

produktionen och framställningen av livsmedel. De ämnen som framförallt orsakar 

försurning är ammoniak som uppkommer vid användning gödsel, samt kväveoxid och 

svaveloxid som uppkommer då fossila bränslen används. Konsekvenserna av utsläppen 

blir att vatten och mark försuras så att växter och djur i sjöar och vattendrag påverkas. 

Vid framställning av livsmedel förekommer även miljöpåverkan i form av att 

tungmetaller släpps ut vilket kan påverka både djur och ekosystem men även människor 

i form av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (Naturvårdsverket, 2011:a). 

Även stora mängder bekämpningsmedel och andra gifter sprids i och med produktionen 

av livsmedel (Naturvårdsverket, 2012:b). 
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2.5.2 Ekonomiska vinster 

Matsvinnet har även en negativ inverkan ur ett ekonomiskt perspektiv då det kostar 

pengar att köpa och tillaga mat. Om delar av denna mat sedan slängs har de pengarna 

spenderats i onödan. Att ta hand om avfallet som uppstår kostar även det pengar vilket 

också bidrar till en negativ ekonomisk påverkan (WRAP, 2011). Detta ekonomiska 

perspektiv att se på matsvinnet är inte lika tydlig för konsumenter och verksamheter i 

samhället som det miljömässiga perspektivet exempelvis. Därför måste en ökad 

förståelse och kunskap ges kring de ekonomiska vinster som kan göras så att 

konsumenter och verksamheter motiveras till att minska mängden matsvinn även av 

denna anledning (Naturvårdsverket, 2008).  

 

Att omvandla miljöpåverkan till faktiska summor pengar är svårt. Exempelvis är det 

svårt att veta exakt hur mycket koldioxidutsläppen påverkar klimatet och vilka 

konsekvenser som uppkommer på kort och lång sikt. Det är också svårt att veta på 

vilken skala olika ämnen påverkar, exempelvis kan koldioxid påverka globalt medan 

försurning och övergödning kan påverka på både regional och lokal nivå. För att få en 

uppfattning om hur stor den ekonomiska inverkan från matsvinnet är har bland annat 

Naturvårdsverket gjort en konsekvensanalys som visar att en minskning av matavfallet 

med 20 procent skulle ge en samhällsekonomisk vinst på 18-28 miljarder kronor per år 

(Tabell 2) (Sveriges avfallsplan, 2011). Livsmedelssvinnets samhällsekonomiska 

kostnad, liksom miljökostnaderna, varierar med leden i kedjan och är högre längre ner i 

kedjan. Anledningen till det är att det blir ytterligare påverkan på miljön då det ska 

transporteras från producenten, förädlas ytterligare och på andra sätt hanterats innan det 

når konsumenten. Detta innebär att det blir en större samhällsekonomisk kostnad av att 

hushållen slänger mat än att producenterna gör det. Då det finns ekonomiska 

besparingar att göra vid minskning av matsvinn hos både företag och privatpersoner 

borde detta vara ett incitament för att motivera minskningen (Naturvårdsverket, 2011:a). 

Ett exempel på detta är i Västernorrlands läns landsting när de arbetade med att minska 

matsvinnet i hela landstinget under ett år. Resultatet av det blev en minskning av 

matsvinnet på 25 procent vilket ledde till att landstinget sparade 2,7 miljoner kronor 

(Foodnet.se, 2012). 

 

Skolköken i Sverige uppskattas ha ett matsvinn på cirka 10 000-30 000 ton per år 

(Tabell 2). Omräknat i kronor motsvarar det cirka 200-600 miljoner kronor (Avfall 

Sverige, 2011:a). Detta uppskattas kunna minskas med 50 procent vilket skulle leda till 

att 5000 – 15 000 ton mindre mat slängdes i onödan. Samtidigt skulle skolköken då göra 

besparingar på 100-300 miljoner kronor, vilket är inköpsvärdet för maten 

(Naturvårdsverket, 2011:a). 
 
Tabell 2. Beräkning av kostnader och besparingar för matsvinn per år (Avfall Sverige, 2011:a & Naturvårdsverket, 
2011:a). 

 Kostnad för matsvinn/år Minskning av matsvinn Besparing/år 

Samhällsekonomiskt 90-140 miljarder 20 procent 18-28 miljarder 

Skolkök, uppskattning 200-600 miljoner 50 procent 100-300 miljoner 

 

Ett annat exempel på hur mycket pengar som kan sparas finns i Tyresö kommun där 

matsvinnet från tallriksavskrap beräknas kosta 77 öre per elev och dag. Om siffrorna 

skulle generaliseras till alla skolorna i Sverige skulle maten som slängs kosta de svenska 
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skolorna totalt 1,1 miljoner per dag (Naturvårdsverket, 2009). Ytterligare ett exempel på 

hur mycket matsvinnet kostar kommer från en studie gjord i fyra storkök, varav två var 

skolor, i Sverige 2002. Här uppmättes den färdiglagade maten som slängdes i storköken 

till 200 kilo per dag vilket uppskattas anta ett värde av cirka 6900 kronor och beräknas 

motsvara ungefär 230 portioner mat (Karlsson, 2002). Ett läsår ska innehålla minst 178 

skoldagar (Skolverket, 2012) och detta ger att matsvinnet i studien skulle uppgå till 

35 600 kilo per dag och kosta 1 228 200 kronor. Dock inkluderas endast färdiglagad 

mat och inget beredningssvinn vilket gör att siffrorna inte blir jämförbara med siffror 

från andra studier. Under 2010: s klimatveckor i Borlänge uppkom det ett ton 

tallrikssvinn per vecka i genomsnitt vilket beräknades vara värt ungefär 26 000 kronor 

(Borlänge, 2011). 

 

Förutom ekonomiska förluster i och med att mat slängs i onödan kostar matsvinnet 

pengar i form av att avfallet måste omhändertas. En stor del av det matavfall som 

uppkommer deponeras vilket kostar pengar då dessa deponier måste underhållas. Ju mer 

matavfall som produceras desto större kostnader blir det för transporter och behandling 

av avfallet bland annat (European Commission, 2010, s.24). Verksamheter och hushåll 

betalar också en avfallsavgift vilken baseras på hur många kilo avfall som behöver 

hämtas och kostnaden ligger mellan 1,2 – 3,2 kronor per kilo. Till detta tillkommer även 

grundkostnader som ska täcka kommunens kostnader för bland annat underhåll, 

planering och administration samt kostnader för kärl. Genom att minska mängden avfall 

med några kilo kan den rörliga kostnaden minska kraftigt (Avfall Sverige, 2011:b).  

2.5.3 Hälsovinster 

Genom att minska matsvinnet görs inte bara miljömässiga och ekonomiska vinster utan 

elevernas välmående och prestationer i skolan kan också förbättras då eleverna äter upp 

maten istället för att slänga den (WRAP, 2011 & Nelson 2011). Detta lyfts även fram i 

en artikel utgiven av Nordiska ministerrådet där de presenterar att bra och näringsriktig 

mat i skolan i rätt sammanhang ger positiva effekter på inlärningen och 

uppfattningsförmågan på kort sikt (Dahl & Jensberg, 2011). I rapporten från WRAP tas 

det också upp att skoleleverna inte får i sig den näring de behöver när de slänger den 

mat de egentligen borde äta. Även beteendena bland eleverna kan förbättras som ett 

resultat av minskade köer och lugnare stämning i matsalen (WRAP, 2011). 

 

I den nya skollag som togs i kraft den 1a juli 2011 finns det krav på att maten i skolorna 

ska vara näringsriktig vilket inte funnits tidigare (SkolmatSverige, 2012:a). Vad som 

menas med näringsriktig redogörs det för i svenska näringsrekommendationerna (SNR). 

I och med detta är Livsmedelsverkets förhoppning att fokus på skolmaten kommer att 

bli mer på näringsinnehåll än på kostnader då maten är en viktig del i skolan 

(Livsmedelsverket, 2012:c). För att hjälpa till och bidra till att eleverna får i sig 

tillräckligt mycket näring har de sammanställt råd som ett stöd till de som jobbar med 

skolmåltiderna till eleverna (Livsmedelsverket, 2012:a). Att erbjuda eleverna mat av bra 

kvalitet och fysisk aktivitet är viktigt för att de ska må bra och prestera bättre i skolan. 

Livsmedelsverket menar också att förskolan och skolan är platser med stora möjligheter 

att främja en hälsosam livsstil hos barn på ett naturligt och positivt sätt. Detta även om 

det är familjerna som har huvudansvaret då barnen äter många måltider utanför skolan 

(Livsmedelsverket, 2012:a). Livsmedelsverket lyfter också fram att det är viktigt med 

bra mat då det kan bidra till bättre folkhälsa. De menar också att måltiden är något 

viktigt som kan användas på många olika sätt, exempelvis som ett pedagogiskt verktyg i 
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förskolan och skolan och göra elever mer mat- och kvalitetsmedvetna 

(Livsmedelsverket, 2012:b). 

 

I en rapport gjord av Tyresö kommun (2002) framhävs vikten av bra mat i skolan och 

det lyfts fram att det finns en stark koppling mellan elevernas hälsa, maten i skolan och 

hur eleverna presterar i skolan. Därför menar de att det är viktigt att se till att det 

serveras mat i skolorna som både är näringsriktig och god, så att eleverna tycker om 

maten och också äter upp den. Om det lagas mat som äts upp av eleverna kommer 

matsvinnet minska vilket är en ekonomisk fördel för skolan. De ekonomiska vinster 

som görs ska dock inte sparas utan användas för att kunna servera bättre och bättre mat 

så att eleverna äter bättre, mår bättre och presterar bättre (Tyresö kommun, 2002). 

2.6 Förslag till åtgärder för att minska matsvinnet 
För att minska matsvinnet inom hela livsmedelskedjan är det viktigt att alla berörda 

aktörer är delaktiga och jobbar mot samma mål. I bilaga 1 presenteras de aktörer som är 

relevanta i arbetet mot ett minskat matsvinn. För att minska matsvinnet är det viktigt att 

medvetenheten för problemet blir större samtidigt som attityder behöver ändras. Det 

finns flera olika åtgärder som kan bidra till att mängden matsvinn i skolorna minskar 

och olika myndigheter och företag arbetar med att ta fram förslag på åtgärder för att 

sedan implementera dem i samhället (Sveriges avfallsplan, 2011). Generellt finns det 

två olika sätt att angripa problematiken med de stora mängderna matsvinn, antingen 

genom att nå ut till eleverna och göra dem medvetna och motivera dem eller genom att 

arbeta mer centralt med skolkök och deras planering och inköp med mera (Olsson, 

muntlig kommunikation, 02-2012). Nedan presenteras olika åtgärder som kan göras, 

indelat i olika kategorier. 

2.6.1 Miljön i matsalen 

Det är viktigt att matsalen utgör en miljö där eleverna känner sig trygga och får en 

positiv känsla (SkolmatSverige, 2012:b). Exempelvis har det visats att minskad ljudnivå 

och trängsel i matsalen har gjort att eleverna sitter kvar i matsalen och äter upp maten i 

större utsträckning (WRAP, 2011). En åtgärd för att minska svinnet i matsalen som har 

visats vara positiv är då brickorna i skolmatsalen tagits bort. Att matsvinnet minskade 

på grund av detta berodde på att eleverna inte kunde ta för sig lika mycket mat på en 

gång och kände därför efter om de var mätta innan de tog mer mat (Avfall Sverige, 

2011:b; Sodexo, 2012). För att hjälpa eleverna att inte ta för mycket mat presenteras 

varje dag en portion av maten upplagd enligt tallriksmodellen (Kontakt, 2011). Ett annat 

sätt är att ta bort salladsassietterna för att minska mängden mat gästerna tar för sig 

(Avfall Sverige, 2011:a). Ett annat förslag på åtgärd för att uppmuntra eleverna till att 

smaka nya maträtter var att införa smakprover av nya maträtter som serverades 

parallellt med den ordinarie maten (WRAP, 2011). 

2.6.2 Maten 

Enligt SkolmatSverige (2012:b) är det inte bara viktigt att maten som serveras i 

skolorna är näringsriktig utan även att den smakar gott så att eleverna vill äta den. 

Andra faktorer som är viktiga för att få eleverna att äta skollunch varje dag som är 

komplett är att det finns bra och kompetent personal, att lunchen serveras på 

rekommenderade tider, att maten är hygienisk och riskfri samt att det finns samverkan 

och engagemang exempelvis genom pedagogiska luncher (SkolmatSverige, 2012:b). 
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För att minska svinnet av mat kan köket se till att menyn är varierad och att det ibland 

är temaveckor, detta för att inspirera eleverna till att prova ny mat och få dem att äta 

upp den istället för att slänga den. Det är också ett alternativ att ta bort mat från 

matsedeln som eleverna inte äter (Naturvårdsverket, 2008). I Rudbeckskolan, som är ett 

kommunalt gymnasium i Sollentuna kommun, har försökt gjorts med att använda en 

barometer där eleverna får trycka på knappar för att visa vad de tyckte om maten, detta 

för att få en uppfattning om vad de tycker och också kunna anpassa maten och minska 

svinnet (Edlund, Muntlig kommunikation 01-2012).  

2.6.3 Tid att äta 

Att eleverna fått mer tid för att äta har visats minskat mängden svinn (WRAP, 2011). 

Även att se till så att lunchen inte blir stressande genom att schemalägga den som en 

lektion kan öka antalet elever som äter upp lunchen och därmed slänger mindre 

(Fladvad et al, 2009). Detta tar även Modin (2011) upp och föreslår att ett sätt för att 

skapa matro är att schemalägga maten och rasten för sig så att eleverna måste sitta till 

exempel 30 minuter innan de får gå på rast. Detta gör att eleverna inte stressar upp 

varandra och att fler äter upp och ser till att bli mätta. Ett annat sätt för att skapa matro 

kan vara att pedagogiska luncher genomförs där lärarna äter med eleverna och samtidigt 

kan diskutera mat och miljö (Modin, 2011).  

2.6.4 Soppa och filmjölk 

Vissa skolor serverar soppa eller filmjölk som ett komplement/alternativ till den 

ordinarie skollunchen (Tyresö kommun, 2002; Kökschef A, muntlig kommunikation, 

02-2012). Enligt Livsmedelsverket (2007) är filmjölk inte tillräckligt näringsriktigt för 

att det ska kunna uppfylla de rekommendationer som finns på näringsinnehåll. Det finns 

också en studie gjord i Tyresö kommun som visar på att det är de två skolor (en 

grundskola och en gymnasieskola) som serverar filmjölk varje dag som också är de 

skolor som har högst matsvinn i kommunen. Att ta bort dessa alternativ kan alltså 

minska matsvinnet (Tyresö Kommun, 2002).  

2.6.5 Frånvarorapportering 

För att skolköken ska kunna planera för hur många portioner de måste tillaga inför 

luncherna på ett bra sätt är det viktigt att både lärare och föräldrar har rutin och 

rapporterar elevernas frånvaro till skolköket. Detta är något som det ofta slarvas mycket 

med och förändring måste ske då det viktigt för att köken ska kunna planera sina inköp 

och mängd mat de ska tillaga (Campbell, muntlig kommunikation, 02-2012).  

2.6.6 Information och kommunikation kring mat och miljö 

Att informera och kommunicera är viktigt inom alla led av kedjan för att 

uppmärksamma problematiken kring matsvinn och också för att arbeta för att minska 

det och många aktörer är berörda. Hur kommunikation ska ske och information spridas 

finns det flera alternativ för. 

Engagemang bland lärare och övrig personal 

I flera studier har det framkommit att kunskap, engagemang och planering är tre viktiga 

faktorer att arbeta med för att uppnå ett minskat matsvinn. Det är också viktigt att skapa 

ett helhetsperspektiv där både miljöfrågor, ekonomi och kvaliteten på maten ses i ett 

sammanhang (Modin, 2011). För att uppnå denna helhetssyn och skapa engagemang 

bland personalen är det viktigt att åtgärder motiveras och prioriteras även på en högre 
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nivå. Det är också viktigt att det finns resurser i form av tid och pengar tillgängligt för 

att förändringar ska kunna ske (Campbell, muntlig kommunikation, 02-2012). Även 

Griffin et al. (2008) menar att det är viktigt att se till helheten. De menar att det är 

relevant att granska uppkomsten till matsvinnet på en lokal nivå för att komma åt 

problemen på en nationell nivå. Genom att lyckas kvantifiera och förstå uppkomsten av 

avfall inom varje kommun är det lättare att göra insatser anpassade för de olika 

kommunernas problem och system (Griffin et al, 2008).  

 

I en studie av Unilever Food Solutions (2012) visade det sig att många restauranger 

upplevde att det var ensamt att arbeta med miljöfrågorna och att de därför önskade mer 

samarbete, samsyn och riktlinjer. Information och utbildning till lärare är också viktigt 

för att försöka medvetandegöra och engagera dem i arbetet för att minska matsvinnet så 

att de kan utbilda och engagera eleverna att arbeta mot mindre matsvinn (WRAP, 2011). 

I arbetet mot minskat matsvinn är det viktigt med den politiska intentionen då det ofta 

behövs ett tryck uppifrån för att förändringar ska ske. Exempelvis kan miljökontoret 

eller någon drivande inom kommunen behöva engagera sig i frågan. Samtidigt måste 

alla olika aktörer bli delaktiga då det är många olika delar som hänger ihop (Sihlén, 

muntlig kommunikation, 04-2012). 

Undervisning för mer engagemang och medvetenhet hos eleverna 

Griffin et al (2008) lyfter fram att det är viktigt att ge ut information och sprida 

kunskap, detta även till eleverna kring vilken påverkan matsvinnet har på miljön och 

hur det kan minskas. Genom undervisning i mat, miljö och resursutnyttjande kan 

medvetandet öka hos eleverna och detta tillsammans med att de kan få känna sig 

delaktiga i beslut kring mat och matsal kan göra att svinnet minskar. Ett förslag är att 

starta matråd i skolan vilket gör eleverna mer delaktiga så att de exempelvis kan vara 

med och bestämma vilken mat som ska serveras. Däremot visar andra studier på att det 

är just de dagar med önskad mat som eleverna tycker är god som det blir extra mycket 

matsvinn (Fladvad et al, 2009; Naturvårdsverket, 2008). Därför är det viktigt att lyfta 

fram den problematik och komplexitet som finns idag för att uppnå en förståelse för att 

sträva mot ett hållbart samhälle.  

 

Skolan är en viktig plats för detta och det är viktigt att belysa det ur flera olika 

perspektiv. Dock visar studier på att det finns viss avsaknad av att lyfta fram och 

behandla hela hållbarhetsperspektivet idag. Anledningen till det är att de ekologiska och 

sociala perspektiven lyfts fram men inte i kombination med det ekonomiska och ett 

helhetsperspektiv kan därför inte uppnås (Myndigheten för skolutveckling, 2004). För 

att lärarna ska kunna skapa mer förståelse och engagemang hos eleverna har det visats 

relevant att uppmärksamma problematiken kring matsvinnet tidigt och sedan följa dem 

genom skolan och uppväxten så att det blir självklart att inte slänga mat (Fladvad et al, 

2009). Att sprida information till eleverna kan göras på flera olika sätt genom 

undervisningen i de ämnen som eleverna läser i skolan och fokus kan vara på både mat, 

miljö och hälsa. SkolmatSverige har sammanställt olika förslag på hur lärarna och 

eleverna kan arbeta i några olika ämnen (SkolmatSverige, 2012:c).  

 

Det finns flera exempel på kommuner, skolor och andra verksamheter som arbetar med 

att minska matsvinnet genom att skapa en ökad medvetenhet. I Borlänge kommun 

exempelvis har de under tre år genomfört det projekt de kallar ”klimatveckorna” där 

fokus är på klimat och mat och att öka medvetenheten hos eleverna så att de minskar 
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matsvinnet. För att göra det gjordes menyn säsongsanpassad samt att det sattes upp 

affischer med information om maten och hur den produceras och konsumeras. 

Kökspersonalen blev informerad för att kunna prata med eleverna och svara på frågor 

rörande mat och miljö. Lärarna fick undervisningsmaterial som de kunde ha till sin 

hjälp för att informera eleverna om hur maten påverkar klimatet. De fick också tillgång 

till ett informationsblad där syftet med kampanjen samt förslag på aktiviteter fanns. 

Under de två klimatveckorna genomfördes även en tävling mellan skolorna i att slänga 

så lite mat som möjligt. Maten som slängts i matsalen vägdes då varje dag och resultatet 

fördes in i en tabell som kan användas i det fortsatta arbetet. För att motivera eleverna 

delades ett första- och andrapris ut (Borlänge, 2011) vilket är ett sätt att motivera 

eleverna att slänga mindre mat (Fladvad et al, 2009). I Vibyskolan i Sollentuna kommun 

arbetar de också för att motivera eleverna att slänga mindre genom en tävling mellan 

klasserna där den klass som slänger minst mat varje månad bli belönad. Resultatet är att 

matsvinnet har minskat och eleverna har blivit mer medvetna om hur mycket mat som 

egentligen slängs (Kontakt, 2011).  

 

Ett annat alternativ för att minska matsvinnet kan vara att uppmana eleverna att äta upp 

det som de tagit för sig (WRAP, 2011). Ett exempel på detta är en kampanj som Sodexo 

drev under 2010 där de uppmuntrade eleverna att tänka efter och inte ta för mycket mat 

första gången för att sedan istället ta en extra portion om de fortfarande är hungriga 

(Sodexo, 2010). Kampanjen gick ut på att få eleverna medvetna om att det är viktigt att 

minska matsvinnet för att hindra de pågående klimatförändringarna (Sodexo, 2010). 

Även Neptuniskolan och Skälbyskolan i Järfälla arbetar på ungefär samma sätt och har 

för detta fått kommunens miljöstipendium. Här motiveras eleverna att slänga mindre 

mat genom att få belöningar i form av extra goda mellanmål eller att få äta sin 

favoritmat. Genom att göra eleverna mer medvetna om resurshushållning och miljö och 

lära eleverna hur mycket de behöver ta för att bli mätta har de minskat matsvinnet och 

därmed gjort vinster både miljömässigt, hälsomässigt och ekonomiskt. I och med att 

matsvinnet har minskat har de sparat in pengar som gjort att de kunnat använda mer 

närodlade och ekologiska varor (Svensk leverantörstidning, 2011). 

 

Ett ytterligare exempel för att uppmärksamma matsvinnet och uppmuntra eleverna att 

slänga mindre har gjorts i Bjurhovdaskolan i Västerås. De skapade ett system så att 

eleverna strävade efter att få en belöning om de slängde mindre mat. Under projektet 

minskades mängden matsvinn från cirka 11 kilo till cirka 7 kilo (Larsson, 2012). Skolan 

lyckades motivera eleverna under hela projektet tack vare internradion på skolan där de 

pratat om matsedeln och om matsvinnet från veckan innan samt att matsvinn 

diskuterades i klasserna. På personalmötena i skolan är även kökspersonalen med vilket 

gör att de har en bra kommunikation som underlättar arbetet (Jansson, mailkontakt, 03-

2012). Innan projektet startade vägdes maten utan elevernas vetskap för att ha ett 

nollvärde att utgå ifrån. Sedan genomfördes en introduktion till projektet för hela skolan 

där de lyfte fram vikten av att slänga mindre mat. Projektet gick ut på att de skapade ett 

rör som fylldes med ett antal bollar motsvarande hur mycket mindre mat än 10 kilo som 

hade kastats. Varje fredag ropades även resultatet ut i högtalarsystemet i skolan. När 

röret sedan var fullt ropades detta ut i högtalarna och eleverna fick sedan bullar som 

bakats i skolköket serverade i klassrummen av kökspersonal, chefer och skolans rektor 

(Larsson, 2012). Även efter att svinnprojektet var slut har de fortsatt att väga matsvinnet 

varje dag. De har även fortsatt med svinnprojekt som återkommer med jämna 

mellanrum. Matsvinnet har varit fortsatt lågt även efter projekten med vissa ökningar då 
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de exempelvis provar nya maträtter. Enligt en lärare är den främsta vinsten ur ett hälso- 

och miljömässigt perspektiv att eleverna på lång sikt tar med sig en medvetenhet in i 

framtiden. Däremot har skolan inte räknat på några klimatmässiga eller ekonomiska 

vinster (Jansson, mailkontakt, 03-2012). 

 

Vid alla sorters projekt för att minska matsvinnet är det viktigt att också kommunicera 

och följa upp hur projektet har gått och hur deltagarna uppfattade projektet, exempelvis 

genom en enkät. Det är också viktigt att inte bara fokusera på att uppmärksamma 

problemet under de veckor som projektet drivs utan att det är fokus på att minska 

svinnet hela tiden. För att uppnå bra resultat krävs det insatser på flera nivåer och det är 

därför relevant att göra insatser som riktar sig både mot eleverna och mot köken. 

Informationen till de olika aktörerna bör också vara tydlig och lätt att ta till sig så att 

alla kan ta del av informationen (Borlänge, 2011). 

Kunskap och medvetenhet i köket 

Att se till att det finns kunskap och medvetenhet kring matsvinnets miljöpåverkan bland 

dem som jobbar i köket är även det en viktig del för att minska matsvinnet 

(Naturvårdsverket, 2008, s.19). En kunskapsbank togs därför fram av företaget Eurest 

för att medarbetarna skulle kunna få intern utbildning. Företaget menar att det är viktigt 

att alla berörda; både chefer, anställda och matgäster, blir informerade och hjälps åt 

(Avfall Sverige, 2011:a). Skolköken bör exempelvis ha kunskaper så att de vet hur de 

ska förvara livsmedel så att de inte blir dåliga i onödan och därför behöver slängas 

(Naturvårdsverket, 2008). Ett sådant exempel är temperaturen i kylskåpet. Genom att 

sänka temperaturen i kylskåpen menar Konsumentföreningen Stockholm att det också 

går att minska matsvinnet eftersom hållbarheten på maten då ökar. Rekommendationen 

i Sverige idag är att kylskåpen ska hålla en temperatur på max åtta grader, något som 

Konsumentföreningen Stockholm anser kan sänkas till max fyra grader (KfS, 2011:a).  

Mätning och spårning 

För att ta reda på omfattningen av matsvinnet kan maten som slängs vägas och 

registreras både i köket och i matsalen (LeanPath, 2012:a). Mätningarna kan exempelvis 

göras genom att använda en våg och ett exceldokument där mängden matsvinn vägs och 

dokumenteras tillsammans med hur mycket mat som tillagades, slängdes och hur många 

som åt (Mindrematsvinn.nu, 2012:c). Ett exempel på ett sådant dokument finns i bilaga 

2. Hushållningssällskapet är ett företag som arbetar med att ta fram material för hur 

verksamheterna kan komma igång med att mäta matsvinn. Dock går det inte att ta fram 

ett material som passar för alla verksamheter utan det är viktigt att företaget själv 

funderar på hur de vill använda mätningarna och anpassar materialet efter det (Corin, 

muntlig kommunikation, 05-2012). 
 

Det resultat som mätningarna ger kan sedan användas för att se problemet och också 

orsaken till det (LeanPath, 2012:a). Siffrorna kan också användas för att se vilka 

förändringar som sker då verksamheten börjar arbeta mot minskat matsvinn 

(Mindrematsvinn.nu, 2012:c) vilket gör det lättare att göra återkopplingar vilket kan 

motivera de berörda (LeanPath, 2012:a). Även Modin (2011) menar att det går att skapa 

medvetenhet genom att synliggöra hur mycket som slängs och ger ett konkret förslag att 

eleverna får slänga maten i hinkar som sedan vägs. I och med dessa vägningar kan 

förhoppningsvis en förändring synas mot en minskning i hur mycket mat som slängs 

från vecka till vecka. Detta kan sedan omvandlas till pengar så att de inblandade kan få 
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en uppfattning om hur mycket som kan sparas (Olsson, muntlig kommunikation, 02-

2012).  

 

Ett företag som arbetat med mätning av maten är restaurangkedjan Eurest som provade 

att väga maten innan den serverades och även den mat som kom tillbaka för att sedan 

presentera det både för medarbetarna och för gästerna. De satte även upp 

informationsskyltar på borden och tog fram ett temamaterial med checklistor och tips. 

Detta resulterade i att de minskade svinnet med 25 procent under fem månader (Avfall 

Sverige, 2011:a). Amica är ett annat företag som bland annat är leverantör av skolmat 

(Amica, 2012:a). Företaget är certifierat enligt ISO 14001 och de arbetar för att minska 

matsvinnet. I deras rutiner ingår det att skriva upp all mat som de slänger. Genom att 

sätta upp mål och mäta svinnet varje dag har Amica lyckats minska överproduktionen 

och också se till att de inte köper in mer råvaror än de behöver (Amica, 2012:b). 

 

Försöket att väga matsvinnet för att visa på hur mycket mat som slängs har även provats 

i andra skolor i landet. Tyresö kommun har exempelvis genomfört en stor studie för att 

ta reda på hur mycket mat som äts och slängs i skolorna i kommunen vilket också 

tydliggör mängden matsvinn. Vid genomförande av projektet noterades antalet personer 

vilka utgjorde grunden för beställningarna av mat samt hur många som faktiskt åt 

(Tyresö kommun, 2002). Maten vägdes innan den serverades och också om den kom 

tillbaka till köken, detta för att kunna räkna ut serveringssvinnet. Även tallriksavskrapet 

vägdes för att få fram mängden mat som fanns kvar efter att tallriksavskrapet räknats 

bort (Tyresö kommun, 2002). Sedan mätningarna började 2002 har överbeställningarna 

minskat. Det sker även successivt ombyggnader av skolköken till mer moderna 

produktionskök vilket gör att det centralkök som tidigare levererat till alla skolorna nu 

avvecklas och svinnet minskat (Mindrematsvinn.nu, 2012:b).  

2.6.7 Matsvinn i skolköken 

För att minska matsvinnet i skolorna är det viktigt med planering i skolköken (Tjärnhell, 

muntlig kommunikation, 02-2012). Detta framhäver även Naturvårdsverket (2008) som 

menar att det är viktigt att följa upp hur mycket mat som tillagas och hur mycket som 

går åt. Även Modin framhäver vikten av att planera och menar att det är något som 

framkommit i flera olika studier. I planeringen är det viktigt att inte beställa mer än 

nödvändigt och exempelvis göra kökspersonalen medvetna om hur populära de olika 

maträtterna är (Modin, 2011). Att mat som en gång kommit ut till servering inte kan tas 

in och användas igen gäller också för alla kök. För att minska serveringssvinnet kan 

därför mängden mat som tas ut till servering minskas så att det istället fylls på oftare 

(Campbell, muntlig kommunikation, 02-2012). 

 

Ett exempel som visats effektivt för att underlätta planeringen och minska matsvinnet i 

ett antal skolor i England är att eleverna på morgonen fick välja från en meny vilken 

mat de ville ha till lunch. De fick sedan ett färgat armband som visade vilken mat de 

hade valt. De val eleverna hade gjort rapporterades sedan till köket senast klockan 9.30 

och köket kunde då tillaga rätt antal portioner utan att behöva överproducera. Försöket 

pågick under en halv termin och uppfattades som mycket lyckat (WRAP, 2011). Det är 

viktigt att i sammanhanget beakta att de åtgärder som testats i denna studie kan vara 

lösningar för att minska matsvinnet men kanske är negativa ur andra perspektiv. Bland 

annat är det bra att eleverna kan önska vilken mat de vill äta varje dag då de får i sig 
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mat och inte slänger något men det kanske istället inte uppfyller vägledningen för 

näringsintag som finns (WRAP, 2011). 

 

Genom att skriva ut information och rekommendera hur stora portionerna bör vara kan 

planeringen underlättas och matsvinnet minskas (Fladvad et al, 2009). I de fall där 

portionsstorlekarna är bestämda av köket kan det vara relevant att se över om all mat 

som serveras äts upp eller om storleken på portionerna bör ändras. Om det inte sedan 

innan finns rekommendationer kan istället standarder sättas för hur mycket mat som ska 

läggas upp på tallriken (LeanPath, 2008). Ett alternativt förslag är att skolköken 

bestämmer hur mycket mat som eleverna får ta. Detta kan dock vara mindre uppskattat 

hos både elever och föräldrar som menar att eleverna själva ska få ta mat tills de blir 

mätta. Samtidigt kan resultat visa på att matsvinnet minskat kraftigt med systemet. Ett 

mindre strikt alternativ är att ett förslag till portion läggs upp enligt Livsmedelsverkets 

rekommendationer så att eleverna kan se ungefär hur mycket mat de bör ta för sig 

(Campbell, muntlig kommunikation, 02-2012). 

 

Vad gäller planering av antalet portioner är det svårare för mottagningskök då de måste 

beställa maten i förväg. I vissa kommuner måste de beställa maten på morgonen för att 

sedan få den till lunch (Naturvårdsverket, 2008). I Sollentuna kommun har de skolor 

som samarbetar med entreprenören ISS Facility Services ett annat upplägg och 

rapporterar in inför varje termin hur många portioner de behöver per dag. 

Frånvarorapportering ska sedan ske minst en vecka i förväg (Kökschef A, muntlig 

kommunikation, 03-2012). Det kan då vara så att all frånvaro inte har hunnit 

rapporterats in. Eftersom mottagningsköken inte har någon möjlighet att laga mer mat 

vart efter behov finns beställer de ibland lite extra då de vill vara säkra på att maten 

räcker. Med bättre planering och medvetenhet skulle detta dock kunna undvikas 

(Naturvårdsverket, 2008). I produktionskök däremot är det större möjligheter att 

anpassa mängden mat vart efter lunchen går vilket gör det lättare att minska mängderna 

matsvinn (Campbell, muntlig kommunikation, 02-2012).  

 

För att minska matsvinnet är produktionskök att föredra framför mottagningskök även 

ur perspektivet att ta hand om överbliven mat då de har större möjligheter till detta än 

mottagningskök och serveringskök (Naturvårdsverket 2008). Anledningen till det är att 

maten till mottagningsköken kommer uppvärmd från produktionsköken och varmhålls 

under lång tid (Campbell, muntlig kommunikation, 02-2012). Enligt branschriktlinjerna 

får mat endast varmhållas i två timmar och om mat ska kylas ned måste detta ske inom 

fyra timmar från att den tillagats (SKL, 2009). Med dessa tillvägagångssätt och krav 

finns det oftast ingen möjlighet att ta tillvara på resterna. För att kunna kyla ner maten 

och uppfylla de krav som finns angående livsmedel och hygien måste köken ha en kyl 

avsedd för att kyla ner maten i. Ett problem kan vara att dessa är stora och kostar 

mycket pengar vilket gör att alla kök inte har möjlighet att använda dem. Därför är det 

extra viktigt att planera så att det inte beställs för mycket mat (Campbell, muntlig 

kommunikation, 02-2012). Det är också viktigt med flexibilitet så att menyn kan ändras 

för att ta hand om de rester som uppkommit (Modin, 2011). Ett alternativ för 

produktionskök som framkom vid en studie gjord på skolor i Uppsala kommun var att 

den överblivna maten skulle kunna säljas till personal och föräldrar istället för att den 

slängs. Fler förslag som framkom i studien var att pyttipanna skulle kunna lagas varje 

fredag på det som var över från veckan som gått (Jansson, 2009). 
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2.6.8 Upphandling 

För att minska matsvinnet i köken är det exempelvis viktigt att se till leveransernas 

frekvens och kvantitet. Genom att göra upp ett avtal med leverantören av mat så att det 

sker små leveranser oftare kan mängden svinn minska då maten inte hinner bli gammal 

och behöver slängas. Ibland kan ett problem vara att beställningarna inte får vara i för 

små mängder och köken därför måste beställa mer än de behöver. Det kan också vara så 

att små mängder ger en högre frakt. Vissa skolor och kommuner har också erfarit att 

storleken på exempelvis köttbullar och potatis påverkar mängden svinn. Exempelvis 

tänker eleverna ofta att det är lagom med tre potatisar men tänker inte på hur stora eller 

små dem är. Om det serveras små potatisar minskar därför svinnet då eleverna 

omedvetet tar mindre mat från början för att sedan hämta mer om de fortfarande är 

hungriga (Corin, muntlig kommunikation, 05-2012).  

 

För de skolor som anlitar en entreprenör är det viktigt att vid upphandling ställa kriterier 

för hälsoriktiga men också miljöanpassade måltider. Begränsningen i detta är att det är 

svårt att mäta. Ofta kan kravet ställas att en viss andel av maten ska vara ekologisk och 

detta är relativt enkelt att mäta och kontrollera. Att däremot mäta mängden matsvinn är 

svårare och kräver mer engagemang. Att ställa kravet att eleverna ska äta mer 

vegetabilier är också svårare att mäta och kontrollera. En annan skillnad är att det krävs 

mer insatser från skolköket att påverka eleverna att äta en viss mat än att de själva kan 

ändra i rutiner för beställning och tillagning (Corin, muntlig kommunikation, 05-2012). 

2.6.9 Lagstiftning gällande livsmedelshantering och hygien 

I en studie gjord i Uppsala visades det att det ansågs vara för hårda bestämmelser idag 

vad gäller hanteringen av livsmedel och att det borde räcka med mer sunt förnuft 

(Jansson, 2009). Modin (2011) lyfter i sin rapport fram att kökspersonalen ibland 

misstolkar de krav som finns och att de ibland är osäkra på hur de ska agera och därför 

slänger för säkerhetsskull. Även en annan studie gjord i England visar att nationella 

regler och annan vägledning ibland har bidragit till att matsvinn har uppkommit då det 

är hårda restriktioner för hur hanteringen av livsmedel ska gå till. Regler och vägledning 

har ibland också upplevts som ett hinder för att kunna minska matsvinnet (WRAP, 

2011). Ett sätt för att minska matsvinnet är därför att utbilda personalen i 

livsmedelshygien vid anställning eftersom mer mat då skulle tas om hand på ett korrekt 

sätt och inte behöva slängas i onödan (Jansson, 2009). Även Modin (2011) framhäver 

detta och menar att livsmedelshygien är viktigt men även hur lagar ska tolkas och 

råvaror och rester ska hanteras är relevant kunskap. 

2.7 Beteenden och beteendeförändringar 
Det sätt som människan ser på dagens miljömässiga problem och också lösningar till 

dessa påverkas av hennes förståelse för relationen mellan samhället och naturen. För att 

förändra den påverkan som människan har på miljön idag måste hon förstå och ta till sig 

att det är hon som har möjligheten att förändra. För att skapa förändring finns det idag 

ett behov av att få djupare förståelse för hur människan inverkar på de förändringar i 

miljön som sker (O´Brien, 2010). Att få människor att ta till åtgärder och förändra 

beteenden är svårt. Anledningen till det är bland annat att mat och konsumtionsmönster 

av mat ofta är knutna till kultur och värderingar. För att komma åt problemen med de 

stora mängderna matsvinn är det därför viktigt att studera och granska de 

konsumtionsmönster som finns idag (Carlsson-Kanyama, 1998). Många kopplar även 

ihop förändringar med försämringar. Därför krävs det någon form av pedagogiska och 
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engagerade insatser för att människan ska börja göra positiva förändringar så att 

resursförbrukningen och vattenanvändningen blir hållbar (Nordström, 2005).  

 

Det finns många olika angreppssätt för att försöka förändra beteenden. Exempelvis kan 

finansiella medel användas, sociala och organisatoriska förändringar göras, tekniska 

alternativ och regleringar tas fram, samt information ges. Dessa lösningar är olika 

effektiva i olika fall och beror på situationen. Att skapa förändringar i beteenden kan 

uppmuntras genom att lyfta fram den kunskap som finns hos enskilda människor och 

grupper. Även människors tro och vad de föredrar påverkar hur beteenden kan förändas 

(Vlek & Steg, 2007). För att dessa förändringar i beteenden sedan ska bli bestående är 

det viktigt att människan är medveten om de problem som finns och är motiverad att 

förändra. Självkänsla och självtillit är också viktigt för att skapa långvariga förändringar 

då människan måste känna att förändringen går att klara av (Hildebrand, 2008). 

2.8 Lagstiftning och branschriktlinjer 
Storkök och därmed även skolkök ska bland annat uppfylla de krav som står i 

förordningen (EG) nr 178/2002 art 17, 18, 19 (allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning) och förordningen (EG) nr 852/2004 (om livsmedelshygien). I 

dessa lagar formuleras mål som ska uppnås men däremot står det inte hur de ska 

uppnås. För att underlätta arbetet har branschriktlinjer arbetats fram med 

rekommendationer och tolkning av lagen. Riktlinjerna är inte juridiskt bindande och 

därför frivilliga att följa. I och med detta är det viktigt att branscherna är medvetna om 

att alla riktlinjer kanske inte passar för den specifika verksamheten (SKL, 2009). 

Riktlinjerna består av fem olika områden; kommuner och landsting som 

livsmedelsföretagare, livsmedelslokaler, hantering av livsmedel, personal samt system 

för egenkontroll (SKL, 2009). I branschriktlinjerna står det bland annat 

rekommendationer för hur råvaror ska förvaras och hanteras innan de värmebehandlas, 

exempelvis ska inte förpackade och oförpackade livsmedel ha samma kylutrymme. Här 

finns även rekommendationer för exempelvis varmhållning, nedkylning, upptining, 

infrysning, återupphettning, förvaring och utleverans (SKL, 2009). I branschriktlinjerna 

behandlas även egenkontrollen vilken är viktig i arbetet för att uppnå 

livsmedelslagstiftningens krav då den ställer krav på medvetenhet om de risker som 

finns i arbetet med livsmedel samt att god hygien upprätthålls (Modin, 2011).
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3 Sollentuna kommun 

För att förstå och kunna komma med förslag på åtgärder för att minska matsvinnet i 

skolorna i Sollentuna kommun är det viktigt att skapa en förståelse för hur 

organisationen och systemet ser ut i kommunen. 

3.1 Organisationen 
Organisationen i Sollentuna kommun är uppbyggd av kommunfullmäktige vilket är det 

högsta politiska organet i kommunen. Under dem är kommunstyrelsen vilka verkställer 

de beslut som fattas av kommunfullmäktige. Här finns även kommunens nämnder 

(Sollentuna kommun, 2012:a). Miljö- och byggnadsnämnden är delaktiga i skolans 

verksamhet som kontrollmyndighet. De har ansvar för livsmedelstillsyn, hälsoskydd och 

miljöskydd samt sätter målen för avfallsplanen. Den nämnd som har ansvaret för bland 

annat grundskolan och skolmåltidsverksamheten är barn- och ungdomsnämnden. Denna 

nämnd har barn- och utbildningskontoret som förvaltningskontor vilka utför uppgifter 

och verkställer beslut åt nämnden. De tar även fram målprogram och 

planeringsunderlag bland annat (Sollentuna kommun, 2012:b). Dock finns det idag 

ingen kostchef inom kommunen vilket är vanligt i andra kommuner (Sandberg, muntlig 

kommunikation, 04-2012). 

 

Leif Hildebrand är förvaltningschef på Barn- och utbildningskontoret i Sollentuna 

kommun och han menar att fokus för kommunen är att eleverna ska uppnå bra 

studieresultat. Detta styr de beslut som rektorerna tar i skolorna rörande 

skolverksamheten. Att minska miljöpåverkan genom att minska matsvinnet är därför 

inte prioriterat i skolorna idag. Elevernas hälsa är i fokus vid val av mat och Hildebrand 

menar att det finns två olika sätt att se på detta, antingen att fokus ska vara på att maten 

ska vara näringsriktig eller att den ska smaka bra även om båda helst ska vara uppfyllda. 

I nya skollagen (se kap 2.5.3, Hälsovinster) står det att maten ska vara näringsriktig. I 

Sollentunas skolor är fokus dock på att maten ska smaka bra även om de också måste 

följa Livsmedelsverkets regler. Detta med resonemanget att det inte är någon idé att 

laga näringsriktig mat om ingen äter den (Hildebrand, muntlig kommunikation, 02-

2012).  

3.2 Skolor och skolkök 
Kommunen har upphandlat ett avtal med ISS Facility Services AB att sköta 

skolmåltidsverksamheten i majoriteten av kommunens grundskolor. Detta avtal gäller 

till den 30 juni 2013 med möjlighet till förlängning till den 30 juni 2015. Under 

sommaren ska barn- och ungdomsnämnden ta ett beslut om avtalen med ISS ska 

förlängas eller om de ska göra en ny upphandling (Sandberg, muntlig kommunikation, 

04-2012). Idag finns det 18 kommunala grundskolor med varierande typer av kök i 

Sollentuna kommun (Person E, muntlig kommunikation, 04-2012). Skolorna varierar i 

storlek från cirka 170 till 900 portioner per dag (Löwbom, muntlig kommunikation, 01-

2012). Sex av dessa skolor har produktionskök varav tre av dem samarbetar med ISS. 

Fem av dessa skolor skickar även ut mat till mottagningskök i kommunen (Person E, 

muntlig kommunikation, 04-2012). Av de tolv mottagningsköken har nio stycken ett 

samarbete med ISS. ISS hyr lokalerna av skolan men har sin egen personal och styrning 

(Löwbom, muntlig kommunikation, 01-2012). Produktionsköken lagar och serverar mat 

i den egna skolan men distribuerar också ut mat till ett antal mottagningskök i 

kommunen. Det finns en kökschef per produktionskök och dessa tre är även kökschefer 
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för ett antal mottagningskök var. Kökscheferna samarbetar och planerar menyerna 

tillsammans och dessa planeras sju veckor i förväg (Kökschef B + C).  Efter varje 

period kan mängderna matsvinn ses över så att de kan ändra portionsstorlekarna. På 

detta sätta menar Person E (muntlig kommunikation, 04-2012) att de kan anpassa 

arbetet i köket efter hur mycket eller lite mat eleverna slänger.  

 

Vad gäller matsvinn och matavfall i Sollentunas skolor görs idag inga mätningar av 

SÖRAB och de har inte heller några planer på att börja göra det. Dock menar de att 

vissa skolor är engagerade och själva mäter hur mycket matsvinn som uppkommer 

(Tjärnhell, muntlig kommunikation, 02-2012). Mer information om de olika skolorna 

och hur de arbetar och ser på matsvinn i avsnitt 5, Resultat. 

3.3 Upphandling med ISS 
I Sollentuna kommuns upphandlingspolicy framgår det att kommunen ska arbeta för att 

skapa en hållbar utveckling i ett långsiktigt perspektiv. För att uppnå det ska de 

upphandla tjänster och varor som endast påverkar klimatet i en begränsad utsträckning 

samt gör att en god livsmiljö skapas (Sollentuna författningssamling, 2011). Vid 

kommunens upphandlingar kan de ta hjälp av de upphandlingskriterier som 

Miljöstyrningsrådet har tagit fram. Miljöstyrningsrådet är en verksamhet med syftet att 

hjälpa organisationer i både offentlig och privat sektor så att de, om de vill, kan arbeta 

mot en hållbar utveckling på ett systematiskt sätt. För att underlätta för de olika 

organisationerna har Miljöstyrningsrådet bland annat tagit fram kriterier för 

upphandling med krav inom både det sociala och miljömässiga perspektivet (MSR, 

2012). Det finns idag inga kriterier för måltidstjänster som omfattar minskning av 

matsvinn eller på annat sätt hur verksamheten ska bedrivas på ett hållbart sätt med fokus 

på resurshushållning (MSR, 2012). För tillfället sker dock en uppdatering av kriterierna 

och i de kommande kriterierna kommer fokus bland annat att vara på matsvinn (Sihlén, 

muntlig kommunikation, 04-2012). 

 

Vid en upphandling går det att ställa samma krav på en entreprenör som på en egen 

verksamhet. Exempelvis går det att ställa krav på att de ska arbeta för att minska svinnet 

och på vilket sätt de ska arbeta för det. Kraven ska beskrivas tydligt så att leverantören 

förstår vad som gäller, exempelvis att de ska väga matsvinnet med vissa intervall för att 

visa hur arbetet går. Ett annat krav kan vara att entreprenören ska informera eleverna 

om matsvinn för att få dem att ändra attityd och slänga mindre mat. Det är viktigt att de 

olika parterna kommer överens om vad som menas med matsvinn då det finns flera 

olika uppfattningar om detta. Det är också relevant att tydliggöra vilket eller vilka typ 

av svinn som kriterierna omfattar (Sihlén, muntlig kommunikation, 04-2012). 

 

I Sollentuna kommun är det barn- och ungdomsnämnden som bestämmer vilka krav de 

vill ställa vid en upphandling för skolmåltidsverksamheten och det är sedan 

upphandlingsenheten i kommunen som hjälper till att nå ett avtal med en entreprenör. 

Vilka krav som ställs beror på vilka intressen nämnden har och hur mycket pengar de 

vill lägga på olika områden. Dock ställer de aldrig krav som inte är rekommenderade av 

Miljöstyrningsrådet då det blir svårare att motivera. Det är också viktigt att endast ställa 

krav som går att uppfylla och följa upp. Barn- och ungdomsnämnden kan inte heller 

ställa krav som de inte har kapacitet att ha uppföljning på. Då det idag inte finns någon 

kostchef eller liknande befattning inom Sollentuna kommun finns det inte heller någon 

person som naturligt är den som ansvarar för att göra uppföljningarna. Istället ligger det 
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idag på ekonomchefen på barn- och ungdomsnämnden. Att det inte finns någon 

kostchef eller motsvarande som kan samordna mellan Miljö och byggnadsnämnden och 

barn- och ungdomsnämnden gör också att det blir svårt att få in miljöperspektivet i 

upphandlingarna (Sandberg, muntlig kommunikation, 04-2012).

4 Avgränsning 

Avgränsningen för denna undersökning är de kommunala grundskolorna i Sollentuna 

kommun. Då dessa är för många för att kunna inkludera alla i studien har ett urval 

gjorts. Vid urvalet delades skolorna i kommunen in i tre kategorier utifrån typ av kök 

och om de har hyrt in en entreprenör (ISS Facility Services) för att ansvara för 

skolmaten eller om de själva är ansvariga. Dessa kategorier är (1) produktionskök med 

entreprenör, (2) produktionskök med eget ansvar för köket samt (3) mottagningskök 

med entreprenör. Utifrån dessa valdes sedan fyra skolor ut. Kategori 1 representeras av 

en skola med 91 elever, kategori 2 av en skola med 171 elever och i kategori 3 finns två 

skolor representerade med sammanlagt 112 elever.  

 

Undersökningspopulationerna är avgränsad till rektorer, kökschefer, lärare och elever i 

de fyra skolorna. Vad gäller populationen elever har de avgränsats till eleverna i årskurs 

tre, fyra, fem och nio. Klasser varierar något i storlek men ger ändå en indikation på hur 

situationen i respektive skola ser ut. I tre av skolorna har fyra klasser deltagit och i en av 

skolorna har två klasser deltagit. Då vissa skolor endast har årskurserna förskola till 

femman och vissa av niorna varit upptagna med nationella proven är de yngre 

årskurserna i majoritet. De rektorer och kökschefer som intervjuats är anställda i de 

utvalda skolorna. Lärarna som intervjuats är huvudlärarna i de utvalda klasserna. 

5 Metod 

Nedan presenteras de metoder som använts i arbetet med uppsatsen. 

5.1 Metoder vid förarbetet 
För att skapa en bra utgångspunkt till arbetet började förarbetet med litteraturstudier. 

Till en början användes framförallt litteratur från Naturvårdsverket och 

Livsmedelsverket. Sökningar gjordes även efter nationella och internationella 

vetenskapliga artiklar för att skapa en bild över hur problematiken kring matsvinn har 

behandlats i Sverige men även världen över. Detta var dock mycket svårt att hitta till en 

början. I och med att mer litteratur hittades ökade kunskaperna vilket gjorde att nya 

infallsvinklar hittades så att sökningarna kunde breddas och utbudet av material blev 

större.  

 

Efter litteraturstudierna tog jag kontakt med ett flertal anställda på miljö- och 

hälsoskyddsenheten i Sollentuna kommun. Detta för att skapa mig en bättre uppfattning 

av hur organisationen i skolorna ser ut och vilka aktörer som kan vara intressanta att 

intervjua. Efter detta valdes olika aktörer ut som jag fann relevanta att undersöka och 

tog kontakt med dessa. Sollentuna Energi kontaktades även för att få tillgång till data de 

har efter vägningar av matavfall i samband med hämtning av avfall i skolorna. 
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5.2 Metoder vid fältarbetet 
Vid fältarbetet har både enkätundersökningar och intervjuer genomförts då olika 

metoder passar olika populationer. Genom detta tillvägagångssätt ges möjligheten att 

skapa en så bred bild som möjligt av problematiken kring matsvinn. Vid insamlingen av 

data har primärdataundersökningar framförallt genomförts då det saknas specifika data 

om matsvinnet i Sollentuna kommun. Det har också genomförts undersökningar av 

sekundärdata då det redan idag finns data på hur stort matavfallet är per vecka i de 

undersökta skolorna. Dock har inga skolor några siffror på mängden matsvinn att delge 

(Dahmström, 2011). Nedan presenteras tillvägagångssätten för de olika populationerna. 

5.2.1 Respondenterna i skolorna 

Vid besöken i skolorna har jag intervjuat både rektorer, kökspersonal, elever och lärare, 

dock är fokus på kökspersonalen och eleverna. Intervjuerna med rektorerna har skett vid 

det första besöket i respektive skola och vi har då diskuterat om hur skolan arbetar med 

matsvinn och hur de ser på maten och matsalen bland annat. Intervjuerna med eleverna 

och lärarna har skett vid samma tillfälle. Intervjuerna med lärarna gjordes i samband 

med att eleverna fyllde i enkäterna och de blev därmed kortare semistrukturerade 

intervjuer. Vid dessa intervjuer frågade jag om hur de upplever elevernas situation i 

matsalen och om och i så fall hur de arbetar med frågor kring matsvinn på lektionerna.   

 

Den största populationen som ingår i studien är elever i skolorna. Alla närvarande 

elever har svarat på enkäter och vissa har även medverkat i kortare gruppintervjuer. 

Denna ram är relativt stor då det finns flera skolor i kommunen med många elever och 

därför gjordes en urvalsundersökning. Urvalet och målpopulationen är eleverna i mellan 

två till fyra klasser i fyra olika skolor. Valet av skolor har skett slumpvis genom att ett 

antal skolor i varje kategori kontaktats och där svar erhållits har studien genomförts, 

totalt i en skola per kategori. I dessa skolor har jag sedan valt ut elever i årskurs tre, 

fyra, fem och nio vilket är ett medvetet val då jag anser att dessa elever är tillräckligt 

gamla för att ha kunskaper och tankar kring mat och miljö samtidigt som det ger en 

spridning mellan olika åldrar. I de fall där det finns flera klasser i samma årskurs har 

lottning skett för att slumpmässigt välja vilken som ska medverka. Då det fanns en risk 

för att vissa elever kunde vara frånvarande valde jag att definiera populationen som de 

som tillhör gruppen och närvarar vid undersökningstillfället (Dahmström, 2011). Vid 

enkätundersökningen har gruppenkäter gjorts på plats i klassrummen. Jag genomförde 

förutom enkäterna även kortare djupintervjuer med tre elever från varje klass. Urvalet 

för dessa har skett slumpmässigt genom lottning i varje klass. Dessa intervjuer har varit 

besöksintervjuer och genomförts vid samma tillfälle som enkäterna delades ut till 

klasserna. För studien har jag även valt att undersöka populationen kökschefer och 

kökspersonal för att få en djupare inblick i hur de ser på problemet med matsvinn och 

hur de arbetar. Den kökspersonal som jag intervjuat är de som är anställda vid de 

utvalda skolorna för studien och med dessa har jag gjort semistrukturerade intervjuer. 

5.2.2 Övriga respondenter 

Vad gäller de övriga respondenterna har jag tagit kontakt med och intervjuat aktörer 

från olika led i livsmedelskedjan. De aktörer jag intervjuat är anställda vid ISS Facility 

Services, Stockholms Konsumentförening, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, 

SÖRAB Hushållningssällskapet, en forskare vid SLU samt andra skolor som redan 

jobbar mot ett minskat matsvinn. Det urval jag gjort är icke-slumpmässigt då jag har 

valt ut representanter för alla aktörer jag finner relevanta. Jag har genomfört 
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telefonintervjuer med dem då det är mer effektivt då fler personer kan intervjuas under 

kortare tid vilket är värdefullt (Dahmström, 2011). Att få tag på telefonnummer till 

dessa respondenter har inte varit ett problem i detta fall då respondenterna är anställda 

inom olika företag och därmed har kontaktuppgifter där. Däremot har det varit svårt att 

nå personen i fråga vilket visar att det är viktigt att alltid ha ordentlig tid avsatt för att ta 

kontakt med respondenterna och genomföra intervjuerna. Det är också viktigt att vara 

medveten om att alla önskade respondenter inte kommer att nås (Dahmström, 2011).

6 Resultat 

6.1 Miljön i matsalen 

Som nämnt tidigare har miljön i 

matsalen visats vara en viktig del i 

problematiken kring matsvinn och 

också för elevernas hälsa och 

välmående. Det är viktigt att 

eleverna slipper stå i kö länge och 

att de slipper stress och höga ljud 

medan de äter (Fladvad et al, 2009; 

WRAP, 2011). Vid studiens 

enkätundersökning visade det sig 

att eleverna generellt upplever att 

ljudvolymen är för hög (Figur 4) 

vilket också framgår vid 

intervjuerna med eleverna. Även 

lärarna i tre av skolorna uppfattar ljudvolymen som för hög i matsalen och anser att den 

bör dämpas (Lärare A). I samma skola menar rektorn att de har arbetat med att minska 

ljudvolymen och tycker att det har gett resultat (Rektor A). Även förvaltningschef 

Hildebrand berättar att de vidtagit åtgärder för detta i två skolor i kommunen i och med 

att de byggdes om och att det har fått bra resultat. Vissa av eleverna uttrycker att de vant 

sig vid den höga volymen (Elever C). Även vissa av lärarna menar att de är härdade och 

inte längre tänker på att det är högt ljud även om de egentligen är medvetna om den 

höga ljudnivån. En av lärarna i samma skola menar att den höga ljudvolymen gör att 

eleverna inte sitter kvar så länge för att äta upp sin mat (Lärare C). Det är endast i skola 

D som eleverna sällan uppfattar ljudvolymen som hög. I denna skola äter eleverna lunch 

i sina klassrum istället för i en matsal och hämtar maten i ett serveringsrum som ligger 

nära köket (Lärare & elever D). Både eleverna, lärarna och rektorn tycker att det är 

lugnt och skönt och trivs med att ha det så (Rektor, lärare och elever D). 

 

En av lärarna i skola C tar upp att det är trångt i matsalen och att eleverna rör mycket på 

sig vilket skapar onödigt ljud. Ytterligare en lärare i samma skola tar upp att stämningen 

upplevs som stressig (Lärare C). Samtidigt menar en annan rektor att det är en 

stressande stämning i matsalen och att det är många elever på en gång vilket gör att det 

blir trångt. Han menar också att det är svårt att förändra detta i dagsläget eftersom 

skolan inte har fler lokaler idag (Lärare C). Vid intervjuerna med eleverna i en av 

klasserna lyfter de fram att det är trångt och mycket folk samtidigt vilket gör att de 

måste leta efter sittplatser då de ska äta och detta håller deras lärare med om. Detta 

nämner även eleverna i en annan klass i skolan och menar att det gör att de inte hinner 
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Fråga 7. Är ljudvolymen i matsalen för hög? 
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Figur 4. Enkätfråga rörande ljudvolymen i matsalen. 
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äta i lugn och ro då de måste ägna tid åt att leta plats (Elever C). I skola A och B lyfter 

lärarna och eleverna inte fram problemet med hög ljudvolym och trängsel lika mycket 

men menar ändå på att det borde bli bättre. Skola B har redan vidtagit åtgärder och för 

att lösa problemet med platsbrist äter en av femmorna lunch i biblioteket som ligger 

nära matsalen och den andra femman i matsalen. Respektive klasslärare sitter då med 

sina elever. Läraren som äter i matsalen menar att det ändå kan vara rörigt och stökigt i 

matsalen även om det är bättre och berättar att de försöker prata om vilka regler som 

gäller och hur alla ska uppföra sig för att det ska bli en skön och trevlig stämning i 

matsalen (Lärare B). 

 

Eleverna blev i 

enkätundersökningen även 

tillfrågade om de upplevde 

matsalen som ren och fräsch och de 

flesta menar att den är det (Figur 

5). Samtidigt menar framförallt 

eleverna i skola A att de sällan eller 

aldrig tycker att matsalen är ren 

och fräsch. Vid intervjuerna 

berättade vissa elever att matsalen 

är ofräsch ibland men att den oftast 

är bra och menar att det är eleverna 

som slarvar med att hålla rent 

(Elever B). Detta framkommer även 

i en annan skola där de yngre eleverna upplever att de äldre eleverna slarvar med att 

torka av och hänga upp stolarna. De upplever också obehag ibland då de måste dela 

bord med de äldre eleverna vilket händer ibland på grund av att det är trångt och ont om 

platser (Elever C). 

6.2 Maten 
Skolorna har alltid en måltid per dag och de som är vegetarianer eller allergiker måste 

anmäla detta för att få specialmat (Kökschef A; B+C; D). I alla kök i studien tar 

eleverna mat själva och det finns inga bestämmelser för hur mycket mat de får ta. I ett 

av mottagningsköken finns det dock en visningstallrik placerad i en glasmonter som 

presenterar hur en portion av dagens måltid ser ut för att visa och inspirera eleverna vad 

de ska ta för sig (Kökschef B+C). Det är tänkt att alla ISS kök ska använda detta men 

det är inte alltid skolköken gör så och en av kökscheferna menar att de skulle kunna bli 

bättre på det (Kökschef A). En anledning till att det inte finns visningstallrikar i alla 

skolor idag kan vara att det är platsbrist i matsalarna menar han. En av kökscheferna 

menar att det inte gör någon skillnad om det finns en glasmonter eller inte då eleverna 

är hungriga och inte bryr sig om den utan endast går och tar den mat de vill ha 

(Kökschef B+C). Båda kökscheferna menar att kökspersonalen rör sig i matsalen under 

lunchen och har en kommunikation med eleverna (Kökschef B+C & Kökschef A).  

 

Ibland kommer eleverna upp till Barn- och utbildningskontoret för att berätta att de 

upplever kvaliteten på skolmaten som otillfredsställande. Att maten upplevs som sådan 

har framförallt sin förklaring i att de flesta skolköken idag är mottagningskök enligt 

Hildebrand (muntlig kommunikation, 02-2012). Detta har fått genomslag och nu har det 

tagits ett inriktningsbeslut med målet att alla skolor ska byggas om till produktionskök. 

Fråga 5. Är skolmatsalen ren och fräsch?
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Figur 5. Enkätfråga rörande elevernas uppfattning om matsalen. 
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Detta beslut innebär att skolorna byggs om till produktionskök successivt vart efter de 

behöver renoveras eller om nya skolor ska byggas. Sollentuna kommun kommer alltså 

inte att omvandla alla skolor nu då det kostar för mycket pengar (Hildebrand, muntlig 

kommunikation, 02-2012).  

 

Uppfattningen om maten skiljer sig åt 

mellan elever och lärare och rektorer. 

Det är inte i någon av skolorna där 

majoriteten av eleverna alltid är nöjda 

med skolmaten (Figur 6). Positivt är 

att det inte heller är så många som 

aldrig tycker att maten är god. Dock 

är det ungefär lika många som anser 

att maten oftast eller sällan är god. 

Vid intervjuerna med eleverna 

menade majoriteten av dem i alla de 

medverkade skolorna utom en att 

maten generellt hade låg kvalitet och 

alla eleverna hade mycket åsikter kring maten (Elever A, B, C). I en av skolorna var det 

på försök under en period att använda en ”tryckmaskin” där eleverna varje dag kan 

trycka för om de tyckte att maten var god eller inte. Detta togs dock bort då vissa elever 

missbrukade den och tryckte flera gånger (Rektor A). 

 

Vad gäller kvaliteten på maten framhöll eleverna bland annat att det märks att maten 

blivit uppvärmd flera gånger då fiskpinnarna är sega exempelvis. En del av eleverna 

tycker också att maten är kall ibland och har allmänt dålig kvalitet då den är bränd och 

torr. Eleverna tror att maten skulle vara godare och färskare om den tillagas på plats 

istället för blir skickad från ett annat produktionskök (Elever C). Enligt rektorn i en av 

skolorna är maten bra och hon berättar också att de har ett bra salladsbord samt frukt 

och hårt bröd (Rektor A). Frukt serveras även i skola C. Eleverna där menar att den 

oftast är tråkig och dålig. De berättar också att de inte får ta ut frukten ur matsalen vilket 

vissa elever önskar då de kan vilja ha den senare under dagen. Eleverna tycker även att 

grönsakerna är torra och tråkiga (Elever C). En av rektorerna berättar att han märkt att 

populär mat slängs i mindre utsträckning än mindre populär mat. Ibland kan han dock se 

att eleverna tar mer än vad de orkar äta upp vid god mat, exempelvis lasagne (Rektor 

C). Vissa av de intervjuade eleverna menar att de äter mindre mat i skolan än vad de 

skulle ha gjort hemma eftersom maten inte är god. Samtidigt tar de oftast lika mycket 

mat i skolan som de brukar hemma men måste sedan slänga en stor del för att den är 

exempelvis för torr och därmed inte god att äta vilket leder till matsvinn (Eleverna C).  

 

Eleverna hade även mycket åsikter kring vilka maträtter som serveras och berättar att de 

skulle vilja ha en önskevecka så att de får vara med och bestämma. Majoriteten av 

eleverna har åsikter om den fisk som serveras (Rektor C). Eleverna önskar ofta att de 

ska få mer god mat som pannkaka och pizza men rektorn förklarar att det är svårt att få 

eleverna att förstå att det inte är tillräckligt näringsriktigt (Rektor A). Några av de 

intervjuade eleverna framhäver att de tycker att maten görs nyttigare än vad den 

egentligen behöver vara och att det gör att kvaliteten är låg. Samtidigt säger de att de 

kan äta nyttig mat bara den är god och att de alltså inte slänger mat för att den är nyttig 

utan att den är av dålig kvalitet (Eleverna C). I skola C intervjuades tre respondenter i 

Fråga 3. Tycker du att skolmaten är god?
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Figur 6. Figuren visar elevernas uppfattning om skolmaten. 
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årskurs 9 och de var alla mycket kritiska till skolmaten och hade tankar om vem som 

bestämde om skolmaten och vad dessa personer egentligen visste om ”verkligheten”. 

Eleverna menar att de som bestämmer om skolmaten, exempelvis Livsmedelsverket, 

tänker för mycket på att det ska vara nyttigt och för lite på att det ska vara gott. Detta är 

tvärtemot vad Hildebrand (muntlig kommunikation, 02-2012) menar; att det är viktigare 

att det är bra mat som eleverna tycker om än att den ska vara helt näringsriktig då det 

inte spelar någon roll om den är nyttig om ingen äter av den. Dock verkar problemet 

ligga i att det är dålig kvalitet på maten snarare än att den är för nyttig. 

 

Alla de intervjuade klasserna menar att det är för lite variation i menyn och de anser att 

det borde bli förändring. I de skolor som har ISS som entreprenör är det framförallt 

fisken och en gryta som de inte tycker om och därför anser att den borde serveras mer 

sällan. Istället tycker de att det vore gott med tacos med mjukt bröd och kött som inte är 

i gryta (Elever C). Kökspersonalen i en av skolorna berättar också att hon märkt att 

grytor slängs i större utsträckning (Kökspersonal B). Anledningen till att de har grytor 

och även lasagne relativt ofta är för att de strävar efter att använda så lite halvfabrikat 

som möjligt och istället göra allt från grunden och att detta är lättare att genomföra med 

grytor (Person E). En av kökscheferna menar att det är viktigt att välja mat som 

eleverna uppskattar och som är anpassade efter elevernas nivå, detta utan att göra pizza 

eller pannkaka. Exempelvis uppskattar eleverna rena grönsaker och så lite blandningar 

som möjligt då de ofta plockar ut det som de tycker är godast ur dessa (Kökschef D). 

 

I den skola som inte samarbetar med ISS görs all mat förutom köttbullarna från grunden 

idag men de har planer på att även göra det. Kökschefen berättar att de satsar på att 

endast använda färska råvaror som är ekologiska och fairtrade-märkta i så stor 

utsträckning som möjligt (Kökschef D). Det är viktigt att vara medveten om att barn är 

konservativa och inte vill prova nya saker menar rektorn (D). Sju av åtta elever som 

intervjuades i den skolan var eniga om att maten oftast var väldigt god (Elever D). 

6.3 Tid att äta 
Vad gäller hur lång tid eleverna får i matsalen beror det på hur stor matsalen är och hur 

många elever som ska äta. Målet är att alla eleverna ska äta cirka klockan 12.00 men på 

grund av platsbrist är det en spridning från cirka 10.30 till 13.00 (Hildebrand, muntlig 

kommunikation, 02-2012).  

 

Majoriteten av eleverna menar att de alltid eller oftast har tillräckligt med tid så att de 

kan äta sin mat i lugn och ro. Spridningen mellan de olika svarsalternativen är dock 

relativt stor och det är endast i skola A som mer än 50 procent av eleverna menar att de 

oftast är nöjda med den tid de har för att äta. Samtidigt är det relativt många i 

framförallt skola C, nästan 30 procent, som menar att de sällan eller aldrig har 

tillräckligt med tid att äta i lugn och ro. (Figur 7). På två av de andra skolorna (A+D) 

har eleverna lunch och rast schemalagd var för sig. I en av skolorna är det eleverna som 

går i förskolan samt låg- och mellanstadiet som har denna uppdelning. Tiden de har i 

matsalen är beroende av ålder och de yngre eleverna har mer tid för att äta. Efter 

lunchen har alla elever rast samma tid. På detta sätt kan eleverna inte stressa i sig maten 

för att hinna ut och ha rast. Eleverna på högstadiet i skola A har inte dessa uppdelade då 

de anses kunna ta mer ansvar och behöver inte styras på samma sätt.  
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De har dock en viss tid avsatt för att 

äta i matsalen även om de får gå när 

de vill och det är beräknat så att de 

också har tid att ha rast (Rektor A). I 

skola D har alla elever rast samma tid 

men tiden för när de hämtar mat 

varierar med årskursen. (Lärare D). 

Det är i denna skola som eleverna äter 

i sina klassrum. Eleverna upplever att 

de får mer ro att äta då de inte behöver 

göra plats för nya elever samtidigt 

som alla sällskapar med varandra. De 

berättar dock att maten ibland kommer 

sent och att de får mindre tid att äta på 

då, men det händer inte så ofta (Elever D).  

 

Vid intervjuerna med eleverna i den tredje skolan framkom det att eleverna upplever att 

de oftast har tid att äta även om vissa elever har bråttom ut på rast. De menar också att 

de blir stressade av att deras kompisar går ut tidigt och väljer då att slänga maten istället 

för att äta upp och sedan gå ut. Anledningen till att de upplever att de har tid att äta är 

att de har en gräns för hur länge de måste sitta innan de får gå ut på rast (Rektor C). 

Dock menar vissa elever att det ibland tar tid att köa till maten, ta mat, hitta en plats och 

sedan äta maten vilket gör att rasten blir kort. Om de måste vänta på att det ska värmas 

på mer mat, vilket händer ibland, får de ytterligare kortare rast och hinner inte alltid äta 

upp även om de vill det. Eleverna tycker att det borde gå att förutse att det behöver 

värmas på mer inför en ny klass eftersom kökspersonalen har ett schema för när de olika 

klasserna kommer. Eleverna tycker också att schemaläggningen borde vara bättre så att 

de inte behöver stressa för att hinna (Eleverna B+C). Att göra en tydligare uppdelning 

mellan lunch och rast tyckte rektor C inte var ett alternativ då det inte skulle gå att alla 

skulle äta i matsalen under den tid som är realistisk att ha lunch då det är utrymmesbrist 

och menar att det vore optimalt med mer plats då mindre plats ger mer stress (Rektor 

C). En av lärarna fick frågan om denna lösning och hon var positiv till förslaget. Dock 

menar hon att det kan vara svårt rent praktiskt då det är många elever som ska äta på 

relativt kort tid (Lärare C).  

 

Eleverna anser att de oftast äter 

maten och blir mätta (Figur 8). 

Dock är det en stor andel, 

framförallt i skola B, som 

menar att de sällan eller aldrig 

blir mätta. Vad detta beror på 

har inte framgått i enkäterna 

men ett visst samband kan ses 

till att eleverna klagar på att 

maten inte är god. Dock lyfter 

vissa elever fram att det ibland 

är god mat och att de då vill 

kunna ta ordentligt med mat och 

sitta kvar och äta i lugn och ro. 

Fråga 6. Har du tillräckligt med tid så att du kan äta din 

mat i lugn och ro?
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Fråga 4. Brukar du äta så att du blir mätt?
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Figur 7. Visar elevernas uppfattning kring om de har tillräckligt 

med tid för att äta. 

Figur 8. Visar elevernas åsikt kring om de brukar bli mätta av lunchen. 
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Men när alla kompisar äter fort för att de vill ut och leka blir alla andra stressade också. 

Ibland tycker de också att lärarna går för tidigt. Samtidigt menar de att det är viktigare 

att eleverna/kompisarna sitter kvar då de har mer att prata om än med lärarna.  

När kompisarna vid bordet går vill eleverna kunna byta bord till ett där det sitter andra 

kompisar kvar men det är inte tillåtet enligt eleverna (Elever B+C). I två av skolorna har 

lärarna berättat att de har pedagogiska luncher med eleverna varje dag vilket gör att 

stressen bland eleverna minskar. I en av skolorna har övrig personal möjlighet att varje 

förmiddag ta reda på om det är elever eller personal sjuka och därmed portioner över så 

att de kan äta med eleverna i matsalen. På detta sätt kan matsvinnet minskas utan att de 

ändrar systemet för frånvarorapportering (Rektor A+C).  

6.4 Soppa och filmjölk 
Det serveras soppa och filmjölk i två av de skolor som medverkat i undersökningen 

(Rektor A+C). I en av skolorna, den som har eget kök förklarar de att de inte serverar 

filmjölk eller soppa som ett komplement till lunchen då de anser att det inte är 

tillräckligt näringsriktigt för att få kallas lunch (Kökschef D).  

 

Det andra köket som beslutat att inte servera filmjölk har kommit överens med skolan 

och ledningen att det inte ska finnas eftersom eleverna behöver mer näringsriktig kost. 

Dagens soppa däremot serveras varje dag i alla skolor som samarbetar med ISS med 

undantag i de få skolor som inte har plats för det (Kökspersonal B). Kökspersonalen har 

märkt att det går åt mer soppa, filmjölk och yoghurt när det är mindre uppskattad mat 

som fiskgratäng exempelvis. Detta resulterar också i att det slängs mer av det som står 

på menyn (Kökspersonal C). 

6.5 Frånvarorapportering 
I de tre skolor i undersökningen som samarbetar med ISS är det rektorns ansvar att 

avboka hela eller delar av beställningen om det sker förändringar i antalet portioner, 

exempelvis på grund av studiedag, studiebesök eller andra aktiviteter. Avbokningarna 

måste då ske minst en vecka i förväg och detta är inget som kan förändras i dagsläget 

(Kökschef A & Person E). I och med att mottagningsköken måste avbeställa maten 

ungefär en vecka i förväg går det inte att ändra i beställningen om eleverna är sjuka 

exempelvis vilket gör att det kan uppstå matsvinn. Många skolor räknar dock med att 

det alltid är ett visst antal elever sjuka och beställer mindre mat. Kökschefen ser inte 

detta som ett stort problem då det inte blir så mycket mat de behöver slänga ändå. Det är 

endast vid extremfall som stora influensaepidemier som han tror att det skulle märkas 

(Kökschef B+C) vilket även rektor A menar. Rektorn berättar också att de har ett annat 

system på loven och utgår då från noll elever och personalen på fritidsverksamheten får 

istället rapportera in hur många som har anmält att de ska komma (Rektor A). 

 

Inte heller i den skola som har eget kök tar de hänsyn till om elever är sjuka då de 

planerar för mängden mat men kan däremot rapportera in planerade studiebesök och 

studiedagar, detta eftersom de beställer maten cirka en till två veckor i förväg. Däremot 

kan köket anpassa mängden mat de tillagar efter hur många elever som kommer (Rektor 

D). Både kökschef D och rektor D anser att det är viktigt med rapportering av frånvaro 

för dem som har specialkost då den maten inte äts av någon annan eller kan tas om hand 

på något sätt (Rektor D). De berättar också att de liksom de övriga skolorna tar hänsyn 

till större sjukdomsutbrott som influensa och rapporterar detta till köket (Kökschef & 
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Rektor D). Kökschefen ser inte att det är några brister i frånvarorapporteringen och 

menar också på att eleverna sällan är sjuka vilket gör att det inte upplevs som något 

större problem (Kökschef D). 

6.6 Matråd 
De flesta skolorna i kommunen som samarbetar med ISS har matråd och träffas cirka en 

gång per månad. Hur ofta mötena sker är upp till skolan och det är också upp till skolan 

att ta kontakt med ISS om de önskar ett möte. Om det skulle blir några problem som 

ISS upplever kommer de däremot ta kontakt med rektorerna. Under matråden kan ISS, 

elever, lärare och rektorer lyfta fram åsikter och Kökschef A menar att han tar till sig 

allt som blir sagt under mötena och strävar alltid efter att bli bättre. (Kökschef A).  

 

Två av skolorna i undersökningen har matråd regelbundet medan två inte har det. I en 

av de skolor där det förekommer matråd med oregelbundna intervaller är uppfattningen 

bland eleverna är att de sker för sällan. De skolor som har matråd brukar träffas en gång 

per termin. Den ena skolan har valt att dela upp mötena så att klasserna enskilt 

diskuterar vad de vill ta upp. Klassens elevrådsrepresentanter för sedan detta vidare till 

ett mindre elevråd för några av skolans klasser. Efter detta elevråd för representanter 

vidare det som diskuterats till skolans stora elevråd (Rektor A). Kökschefen i den ena 

skolan är inte med på mötena och tycker inte heller att det behövs då hon har en bra 

kommunikation med alla ändå. På dessa möten brukar eleverna ta upp vad de tycker om 

maten och vad de vill se för förändringar. Dock anser eleverna att de inte märker av 

matrådet så mycket och att det vore bättre om matrådet hade samma upplägg som 

klassrådet så att det sker oftare och att hela klassen är samlad. De tycker inte att det blir 

någon förändring efter att de tagit upp saker på matråden heller (Elever B). En av 

rektorerna förklarar att de tar till sig alla tankar och önskemål och mötena är givande. 

Att det tar tid innan önskemål går igenom beror på att ISS planerar menyerna sju veckor 

i förväg (Kökschef B+C). 

 

I en av de skolor där det inte finns matråd regelbundet idag skulle eleverna vilja ha det 

så att de får vara med och påverka mer och bestämma matsedeln. Dock har de klassråd 

regelbundet och diskuterar matfrågor på dessa ibland men inte tillräckligt ofta. I denna 

skola önskar kökspersonalen (C) att det kunde vara mer delaktiga i matråden. Rektorn 

menar att problemet är att det är svårt att få till en tid som passar alla då kökspersonalen 

är oftast upptagna under större delen av deras arbetspass. Dock ska han försöka få det 

att fungera till nästa gång (Rektor C). Eleverna menar att de inte får något gensvar och 

upplever att köket och ISS inte tar deras åsikter på allvar. De gånger de har haft matråd 

och lyft fram åsikter har de inte märkt någon skillnad. De anser också att alla alltid 

svarar att just de inte kan bestämma det och skickar det vidare till någon annan (Elever 

C). I skola D har de valt att inte ha matråd i skolan då det blev för mycket jobb och 

samtidigt inte så givande. Däremot har de elevråd en gång per månad och pratar ibland 

om skolmaten på dessa möten. För att få en bra uppfattning av vad eleverna tycker om 

maten delar de ut en enkät en gång per termin där eleverna får utvärdera den mat som 

serverats under veckan (Rektor D). 

6.7 Matsvinn i kök och matsal 
Kökschefen i den ena skolan upplever inte att det slängs så mycket mat i skolan, varken 

i köket eller från tallrikarna. Av det som slängs menar han att det främst är i matsalen 
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det slängs mycket mat (Kökschef B+C). I köket menar han att det nästan inte slängs 

något alls och kökspersonalen har samma uppfattning (Kökspersonalen C). I en annan 

skola är uppfattningen hos kökspersonalen den motsatta och de menar att eleverna är 

duktiga på att ta lagom mycket och inte slänga. Detta gör att det istället är större svinn i 

servering än från tallrikar (Kökspersonalen B). En annan kökschef menar att eleverna 

äter ordentligt och att det sällan blir mat över och matsvinnet är därmed är ganska litet 

(Kökschef D). I den skolan upplever lärare D att det uppkommer mest serveringssvinn 

och minst tallrikssvinn.  

 

Kökschefen i denna skola (D) blev tillfrågad att under en vecka väga hur mycket mat 

som slängdes (Tabell 3). Vid vägningen inkluderades endast serveringssvinnet och 

alltså inte den mat som slängs från tallrikarna och inte heller det matavfall. Tanken från 

början var att detta skulle ge ett nollvärde som visade på hur en ”normalvecka” i 

skolköket såg ut men då det förekom vissa brister i informationen blev det istället ett 

bevis på hur lite svinn som uppkommer om personalen anstränger sig och tänker efter 

innan de lagar maten. Köket fick själva sköta dokumentationen utan att något formulär 

delats ut till dem för ifyllning. Kökschefen berättade att de pratade ihop sig innan om 

hur mycket mat de skulle laga och att de varje dag tänkte på att inte överproducera utan 

laga exakt så mycket mat som behövdes. Vissa dagar kände de att de var på gränsen till 

att maten skulle räcka men det gick bra varje dag. Kökschefen upplevde att det går att 

minska serveringssvinnet i mycket stor utsträckning endast genom att börja tänka på hur 

de arbetar och berättar att de nu har blivit inspirerade och kommer att fortsätta på detta 

sätt (Kökschef D).  

Tabell 3. Mängd överbliven mat vid servering i skola D. 

Två av rektorerna samt kökspersonalen för en skola lyfter fram att de kan tänka sig att 

arbeta mer för att minska matsvinnet (Skola A+B). En av rektorerna menar att det också 

är upp till köket då rektorn inte ser hur mycket som slängs i köket (Rektor A). 

Kökspersonalen menar att de inte kan göra något om det inte bestäms från ISS centralt 

(Kökspersonalen C). Den andra rektorn tycker det är svårt och vet inte hur de ska göra. 

Han menar att det är ett komplext problem där alla aktörer måste vara delaktiga och 

förklarar att om eleverna slänger mindre blir det mer över i köket och ISS måste då se 

över sina portionsstorlekar. Enligt honom vill både han, föräldrar och elever ha naturlig 

och gärna ekologisk och närproducerad mat som inte är processad. Han är medveten om 

att det är dyrt med naturliga och ekologiska råvaror men tror samtidigt att det går att 

göra bra mat utan att det kostar mer (Rektor B). 

 

Vid en sammanställning av matavfallsmängder (svinn + oundvikligt avfall) i de olika 

skolorna har mängden matavfall visats bero på vilket typ av kök det är i skolan (Tabell 

4). De skolor som har produktionskök har mycket mer matavfall. Förklaringen till detta 

är framförallt att de både har beredningssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn medan 

mottagningsköken endast har tallrikssvinn och serveringssvinn. Därför kan endast 

skolorna med de olika typerna av kök jämföras. Dessa siffror visar på att mängden 

  Maträtt Mängd mat över Hantering av överbliven mat 

Måndag Pastabuffé 1 kilo kokt pasta Kompost  

Tisdag Köttbullar, kokt potatis, gräddsås 10 stycken köttbullar Kompost 

Onsdag Kycklinggryta 4 kilo kyckling, utan sås Kompost 

Torsdag Raggmunk med fläsk 2 serveringsbläck Kylde ner, serverade nästa dag 

Fredag Lax 0 kilo Behövdes ingen hantering 



Kapitel 6 – Resultat 

41 

 

matavfall är ungefär lika stor de två produktionsköken medan det skiljer sig betydligt 

mer mellan de två mottagningsköken (Campbell, mailkontakt, 03-2012).  

Tabell 4. Mängder matavfall i de olika skolorna, hämtat från SITA (Campbell, mailkontakt, 03-2012) 

  Matavfall kilo/mån Matavfall kilo/elev/mån 

Produktionskök, ISS (A) 1 968,5 2,2 

Produktionskök, eget (D) 1 538,4 2,25 

Mottagningskök, ISS (B) 200,9 0,74 

Mottagningskök, ISS (C) 809,4 1,69 

6.8 Planering av maten 
I den skola som inte samarbetar med ISS planerar kökschefen både mellanmåls- och 

lunchmenyn för hela skolan och planeringen sker fem veckor i förväg (Kökschef D). 

När kökschefen planerar menyn menar hon att det är viktigt att tänka på både vad som 

lagas och hur det lagas för att eleverna ska äta det (Kökschef D). Rektorn förklarar att 

hon tillsammans med köket har en nära relation med eleverna och lärarna och att de 

därför kan tillgodose önskemål och anpassa maten så mycket som möjligt till eleverna 

(Rektor D). Kökschefen vet hur många elever, lärare och övrig personal som behöver 

mat varje dag och använder sedan Livsmedelsverkets riktlinjer för att räkna ut hur stora 

portionerna ska vara (Kökschef & rektor D). Maten beställs sedan en vecka i förväg 

ungefär (Rektor D). Eftersom köket har bra möjligheter för att kyla ner och frysa in det 

som blir över så gör det inget att de lagar för mycket mat menar kökschefen. Hon menar 

också att hon inte ser lagstiftningen som en begränsning utan som en självklar rutin 

även om hon förstår att det är jobbigt och svårt i början men säger att det blir enklare 

(Kökschef D). 

 

För de skolor som samarbetar med ISS är det rektorn som beställer hur många portioner 

mat skolan behöver och detta beslutas inför varje termin (Kökschef A & Person E). Det 

beställs alltid samma antal portioner som det är elever och lärare (Rektor B). En av 

rektorerna visar på att han är medveten om att vissa maträtter går bättre än andra och 

menar att det ibland skulle behövas färre portioner än vad det är elever då de inte äter 

mer. Dock måste han beställa rätt antal portioner så att alla kan äta om de vill (Rektor 

B). När rektorerna beställt hur många portioner mat de behöver portioner räknar ISS ut 

hur mycket mat de behöver köpa in baserat på utarbetade mallar och kökscheferna 

erfarenheter. Mallarna ser olika ut för olika måltider och är baserade på information från 

de olika köken om hur åtgången på de olika maträtterna har varit tidigare och hur 

mycket mat det blivit över eller saknats i mottagningsköken (Kökschef A & Person E). 

En svårighet vid beräkning av portionsstorlekar är att olika åldersgrupper äter olika 

mycket mat. Det kan också förekomma att vissa elever exempelvis bara tar för sig av 

köttbullarna en dag och då går det åt mer av dem än om de ätit av hela tallriksmodellen. 

För att undvika detta försöker de uppmuntra eleverna till att äta av hela tallriksmodellen 

och även äta knäckebröd och grönsaker till. Vid dagar då det är populär mat har de lagt 

till en viss mängd mat extra i mallen eftersom de vet att åtgången är större dessa dagar 

(Kökschef B+C & Kökschef A). 

 

När ISS planerar menyerna försöker de ta till sig så mycket som möjligt av elevernas 

åsikter som framkommer på matråden (Person E, muntlig kommunikation, 04-2012). 

När de har fastställt en meny skickas den till en dietist som sitter centralt på ISS för 

godkännande (Kökschef B + C). För att tillgodose elevernas önskemål ytterligare finns 
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ett förslag på att genomföra en önskevecka där eleverna får önska vilken mat de vill ha. 

Dock finns vissa begränsningar här med då eleverna fortfarande måste få en varierad 

och näringsriktig kost. De har idag inga temaveckor eller liknande för att inspirera 

eleverna att pröva nya maträtter (Kökschef B + C).  

 

Uppfattningen bland kökscheferna hos de skolkök som samarbetar med ISS i Sollentuna 

kommun är att det är mycket lättare att anpassa mängden mat i produktionskök än i 

mottagningskök just på grund av uppvärmningsmöjligheterna som gör att de kan laga 

mer mat vart efter det behövs, förutom vid grytor (Kökschef A). Rektor B menar 

detsamma och förklarar att deras mottagningskök är en anledning till att det blir mycket 

svinn då de inte kan anpassa mängden mat vart efter lika bra och inte heller ta hand om 

överbliven mat. Han ser gärna att de har ett produktionskök istället och menar att det 

skulle gå rent praktiskt men att det är en ekonomisk fråga (Rektor B). Rektorn menar att 

det finns en ekonomisk motivation i detta då skolan betalar för den mat som de beställt. 

Maten finansieras av den skolpeng som är beräknad för varje elev och förutom skolmat 

ska den även täcka in andra utgifter. Därför menar rektorn att det är viktigt att utgifterna 

inte blir större än nödvändigt och ser gärna att de kan minska mängden slängd mat så att 

de kan beställa mindre mat från ISS (Rektor B). 

 

Mottagningsköken får sin mat levererad från produktionskök i kommunen. Dock tillagar 

mottagningsköken potatis (både skalad och oskalad), ris och pasta samt skär upp 

grönsakerna själva (Kökspersonal C). För att minska matsvinnet i mottagningsköken 

något och exempelvis ta hänsyn till hur många som är sjuka även fast de inte kunnat 

frånvarorapportera i tid (Kökschef B+C) har ISS ett system att när det är helfabrikat 

skickas inte all mat uppvärmd utan ett visst antal procent av portionerna kommer kylda 

eller frysta. Mottagningsköket får då själva värma upp mer mat om behov finns. Viktigt 

att poängtera är att ISS i och med detta system inte levererar mer mat än vad det finns 

behov av. De levererar fortfarande det antal portioner som behövs, men med möjlighet 

till att spara delar av maten och skicka tillbaka den till produktionsköket om den inte går 

åt. Vissa skolor har däremot inte några möjligheter att värma upp maten utan får all mat 

uppvärmd vilket antagligen leder till mer matsvinn enligt kökscheferna (Kökschef B+C 

& Kökschef A).  

 

Kökspersonalen försöker hela tiden ha koll på hur mycket mat det finns i kantinerna och 

hur många elever det förväntas komma så att de kan fylla på mat efter hand och värma 

på vart efter det behövs. I en av skolorna finns det ett matschema för alla klasserna så 

att kökspersonalen vet hur många elever de förväntar sig vid olika tidpunkter. Om 

maten skulle ta slut i mottagningsköken kontaktar de produktionsköket så att de kan 

leverera mer. Detta kan ta fem till tio minuter men det är tillräckligt för att eleverna ska 

bli otåliga menar kökspersonalen (Kökspersonal C). Mottagningsköken har muntlig 

kommunikation med produktionsköket och rapporterar regelbundet hur mycket som går 

av maten. Detta för att produktionsköken ska kunna anpassa mängden mat (Kökschef 

B+C). De flesta mottagningsköken har vissa möjligheter till nedkylning men det kan 

vara så att de väljer att inte värma upp mat då de inte vill ta några risker för elevernas 

hälsa (Kökschef B+C). 

6.9 Information och kommunikation kring mat och miljö 
Enligt läroplanen ska all undervisning genomsyras av ett miljötänkande och eleverna 

ska bli medvetna om resurshushållning. Detta görs inte fullt ut i alla skolor i Sollentuna 
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kommun idag (Hildebrand, muntlig kommunikation, 02-2012). En anledning till det kan 

vara att läroplanen får tolkas av varje skola individuellt och att de själva tar beslut om 

hur de ska undervisa vilket gör att skillnader kan uppstå (Lärare D). Samtidigt har 

Hildebrand (muntlig kommunikation, 02-2012) upplevt att eleverna blir allt mer 

medvetna om miljön och resursslöseri då de någon gång varje termin kommer och 

pratar med honom om detta och delger sina åsikter och tankar (Hildebrand, muntlig 

kommunikation, 02-2012).  

 

På frågan i enkäten till eleverna om hur 

ofta de pratar om mat och hur det 

påverkar miljön visar det sig vara en 

större spridning mellan de olika 

svarsalternativen (Figur 9). Vid 

intervjuerna med eleverna från skolorna 

berättar de att de inte pratar om mat och 

miljö i skolan. En klass berättar att de 

inte heller har pratat så mycket om mat 

och miljö men att de fick en bok förut 

som berörde ämnet. Dock har de inte 

arbetat så mycket med den (Elever C). 

Läraren i skola D menar att de hela tiden 

arbetar med att få eleverna delaktiga och medvetna i miljötänkandet i olika ämnen och 

arbetar mot Grön Flagg (Lärare D). I skolans arbete med Grön Flagg har de bland annat 

satt upp ett mål att de ska minska matsvinnet i både kök och klassrum. För att uppnå 

detta arbetar i perioder med att uppmärksamma problemet och diskutera hur de kan 

minska matsvinnet. I deras arbete försöker de bland annat uppmärksamma eleverna om 

vad det kostar att mat slängs och vad de skulle kunna göra för pengarna de sparar 

(Lärare D). Under de perioder då de arbetar med matsvinnsprojekt väger de maten och 

diskuterar varför mat inte ska slängas (Lärare D).  

 

I två av de övriga skolorna menar rektorn att de pratar om mat och miljöperspektivet på 

hemkunskapen men inte i övrig undervisning vilket stämmer väl med elevernas 

uppfattningar. En av dessa rektorer menar dock att personalen ändå brukar ha en 

kommunikation med eleverna i exempelvis matsalen om hur mycket mat som är rimligt 

att ta för sig för att inte behöva slänga (Rektor A). Detta lyfter också en av lärarna fram 

och menar att det är viktigt att kommunicera med eleverna och göra dem medvetna om 

problemet och uppmärksamma dem så att de inte äter med ögonen och därmed tar för 

mycket. Samma lärare menar också att det är viktigt att uppmuntra eleverna att ta 

mindre mat om de är misstänksamma mot maten och istället ta igen om de tycker att det 

är gott (Lärare D). I övrigt menar en rektor att det är upp till lärarna hur mycket de vill 

prata om mat och miljö och att det i dagsläget inte finns någon plan att avsätta specifik 

tid för att prata om just matsvinn. Samtidigt anser rektorn att matsvinn är något som de 

kan prata om i det dagliga samtalet i klasserna (Rektor A). Rektorn i den andra skolan 

menar att det är viktigt att se ämnet mat och miljö som mer än bara kunskaper utan ett 

förhållningssätt (Rektor B).  

 

Fråga 8. Ungefär hur ofta pratar ni om mat och hur det 

påverkar miljön på lektionerna?

0%
10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%
80%
90%

100%

Var
je

 v
ec

ka

1g
gr

/m
ån

1g
gr

/te
rm

in

1g
gr

/lä
så

r

Ald
rig

Ej s
va

ra
nd

e

Skola A

Skola B

Skola C

Skola D

Figur 9. Elevernas uppfattning kring hur ofta de pratar om 

mat och miljö. 
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I den skola där det vid intervjutillfället 

genomfördes en svinntävling visste ingen 

av de tre intervjuade eleverna i en av 

klasserna ens att det pågick en sådan 

tävling (Elever C). Ytterligare en klass 

menade att det inte pratas om matsvinn 

mer än någon gång förra terminen kanske 

(Elever C). Resultatet från enkäterna 

visar att majoriteten av eleverna inte 

uppfattar att de pratar om matsvinn i 

skolorna (Figur 10) vilket också är den 

uppfattning som framgått från lärarna. 

Dock visar resultatet från enkäterna i skola 

A och C att eleverna uppfattar att de pratar 

om matsvinn åtminstone en gång per läsår. Vilka svar som eleverna uppgett beror 

antagligen till stor utsträckning på vilken huvudlärare klassen har då det är upp till 

lärarna själva hur de ska bedriva undervisningen. Lärarna i skola B och C menar att det 

pratas mycket lite eller inget om matsvinn eller om kopplingen mellan mat och miljö. 

Lärare B berättar att de även brukar prata om hur eleverna ska bete sig i matsalen för att 

det ska skapas en trivsam miljö så att alla kan äta mat i lugn och ro (Lärare B). En 

annan av lärarna berättar att de pratade lite om matsvinn under den svinntävling de hade 

förra året och hon menar att det märktes att eleverna uppmärksammade det mer då.  

 

Att det inte pratas mer om mat och miljö idag menar läraren beror på att tiden i 

klassrummet behövs till mycket och att de därför inte har prioriterat att prata om 

matsvinn och hur maten påverkar miljön. Hon tror att det skulle läggas ner mer tid och 

engagemang på att prata om det om det styrdes uppifrån och att de fick påtryckningar 

och inspiration. Ytterligare en lärare i samma skola håller med men menar att den finns 

många ”borden” som de inte hinner med. Just matsvinn och en diskussion kring detta 

menar hon har låg prioritet i klassen (Lärare C). Anledningen till att matsvinnet inte 

uppmärksammas mer idag menar Hildebrand (muntlig kommunikation, 02-2012) är att 

de inte kan fokusera på allt. Fokus ligger inte på en minskning av matsvinn utan istället 

på att eleverna ska prestera bra. Som det ser ut idag kommer det inte att ske något arbete 

mot minskat matsvinn på en central nivå i kommunen men däremot lyfter Hildebrand 

(muntlig kommunikation, 02-2012) fram att han hoppas på att det ändå kan ske insatser 

för detta på en lokal nivå. Han menar 

också att om ekonomiska vinster kan 

presenteras kanske det kan bli aktuellt 

att göra insatser även centralt 

(Hildebrand, muntlig kommunikation, 

02-2012).  

 

Vid enkäterna blev eleverna också 

tillfrågade om de får veta hur mycket 

mat de slänger vid lunchen (Figur 11). 

Det visade sig att majoriteten av 

eleverna inte upplever att de får veta 

det. Vissa elever menar att de väger 

maten en gång per termin eller läsår. 

Fråga 9. Pratar ni om matsvinn i skolan?
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Fråga 10. Får ni veta hur mycket ni slänger vid lunchen?
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Figur 10. Visar hur eleverna uppfattar hur mycket de pratar 

om matsvinn. 

Figur 11. Visar vilken uppfattning som finns hos eleverna kring 

om de får veta hur mycket mat som slängs. 



Kapitel 6 – Resultat 

45 

 

Att dessa skillnader i svar uppstår kan vara att eleverna gått i en annan skola innan och 

relaterar till den skolan istället för den de går i nu. Även lärarna och rektorerna menar 

att de sällan eller aldrig får veta hur mycket mat som slängs vid lunchen. En av 

rektorerna lyfter därför fram att det är viktigt med bra kommunikation mellan köket, 

rektorn, lärarna och eleverna så att alla kan bli medvetna och samarbeta mot ett minskat 

matsvinn (Rektor A). 

6.9.1 Svinnprojekt 

En av skolorna var under våren 2011 med i ett projekt som ISS anordnade (Rektor A). 

Projektet gick ut på att de samlade in den mat som slängdes och vägde den för att dagen 

efter presentera för eleverna hur mycket mat de slängde på en informationstavla. Köket 

rapporterade också resultatet till kökschefen. (Rektor C). Projektet fungerade som en 

tävling mellan skolorna där den skola som slängde minst mat under perioden vann ett 

pris men resultatet blev inte så bra som de hade hoppats på. Engagemanget var stort de 

två första dagarna men avtog sedan under resten av projektet. Rektor C menar dock att 

det ändå märktes skillnad under de veckor som tävlingen pågick. Kökspersonalen 

upplever att eleverna alltid är medvetna och tänker på hur mycket mat de tar men att de 

också tänkte ännu mer under projektet. Kökspersonalen berättar också att de yngre 

eleverna nästan blev rädda för att ta för mycket mat för att de skulle vinna tävlingen 

(Kökspersonal B). Eleverna uppfattade att det slängdes lite mindre mat de första 

dagarna men att det sedan blev som vanligt igen. Anledningen till detta tror eleverna är 

att de inte blev påminda och motiverade då det inte pratades så mycket om det i 

klassrummen. Även en av kökscheferna lyfter fram detta och tror att det berodde på att 

projektet uppmärksammandes för lite, att det var för dålig skyltning och att 

kommunikationen mellan dem i köket, rektorn, lärarna och eleverna var bristande 

(Kökschef A). Kökspersonalen upplevde att det blev mindre tallrikssvinn men mer 

serveringssvinn under svinnprojektet och påpekar att det är viktigt att alla led är 

medvetna (Kökspersonal B).  

 

Flera av eleverna menar att det var dålig uppföljning av resultatet och menar att de inte 

fick reda på hur mycket mat som slängdes. Även kökspersonalen anser att det var för 

dålig återkoppling till resultatet och berättar att alla klasserna fick fruktsallad som 

belöning men ingen information kring hur det gått (Kökspersonal B). I en av skolorna 

berättar eleverna dock att kökspersonalen kom ut i klasserna och berättade lite om 

matsvinn och hur matkonsumtionen påverkar miljön (Elever B). I skola C berättar 

eleverna att de kommer ihåg att kökspersonalen berättade för deras lärare hur mycket 

som slängts som i sin tur berättade det i klassen. Eleverna tycker att det vore kul att 

väga maten igen för att se hur mycket som slängs och tror att de skulle tänka mer på hur 

mycket de tar för sig och hur mycket de slänger men då vill de också få mer information 

om vad som är bra och dåligt, exempelvis om fem kilo är för mycket eller en acceptabel 

mängd att slänga (Elever C). De tror också att de skulle slänga mindre om det var en 

tävling med ett pris (Elever C). Eleverna i skola B menar att vid en ny tävling måste det 

bli mer samtal runt matsvinn och miljö så att de får mer kunskaper och bättre förståelse. 

(Elever B). En av kökscheferna menar att det i år kommer att bli bättre uppföljning då 

de har lärt sig av sina misstag och ändrat arbetssättet från sist (Kökschef A).  

 

Även denna vår (2012) arrangerades en svinntävling mellan två skolor i kommunen 

(Kökschef A). Vårens projekt pågick under fyra veckor och även denna gång var fokus 

på tallrikssvinnet och att påverka eleverna att slänga mindre mat. Under projektet sattes 
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det även ut skyltar med information om att de ska tänka på miljön när de tar mat 

(Kökschef A & Kökschef B+C). De finns idag inga planer på att väga maten i köken 

och göra satsningar för att minska svinnet där. Däremot är Person E (muntlig 

kommunikation, 04-2012) medveten om att det är viktigt att se till helheten. (Kökschef 

A & Kökschef B+C).  

 

För att uppnå ett bättre resultat denna gång satsade de mer på kommunikation och en 

vecka innan projektet startade gick ISS ut med information i skolorna och tog också 

kontakt med rektorerna så att de kunde informera lärarna som i sin tur informerade 

eleverna. De använde också matråden för att förmedla information om svinnprojektet 

(Kökschef A). Kökspersonalen hade andra kläder på sig under projektet för att 

uppmärksamma temat ytterligare. Menyn var densamma under projektet (Kökschef A 

och Kökschef B+C). Resultatet av projektet visade på att det inte var så stor skillnad i 

tallrikssvinnet denna gång heller. Enligt Person E uppmättes i snitt 31-39 gram per elev 

per dag. Dock har de inget nollvärde och kan därför inte jämföra med hur stort 

tallrikssvinnet var innan tävlingen. Person E tror att matsvinnet till viss del kommer öka 

igen efter projektet men att vissa fortsätter tänka på hur mycket de tar för sig samt hur 

mycket de slänger. Under hösten ska detta följas upp och då ska även andra skolor vara 

med och tävla mot varandra med samma upplägg som denna termin (Person E). 

6.9.2 Material till skolorna 

Det finns mycket material kring matsvinn och mat och miljö till förfogande för skolorna 

som olika företag och organisationer sammanställt men ingen av de skolor som 

medverkat i undersökningen har använt sig av detta. Materialet som finns att använda är 

framförallt riktat till lärare men även till skolkök. Det är inte heller någon av lärarna 

eller rektorerna som vet vad det finns för material och var de kan hitta det. Nedan 

presenteras några av de kampanjer och projekt som finns tillgängliga. 

 

Släng inte maten 

En av de kampanjer Konsumentföreningen Stockholm arbetar med just nu är riktad till 

skolorna och heter ”Släng inte maten”. Denna kampanj fokuserar främst på eleverna och 

lärarna i skolorna och innehåller material som kan användas inom främst hem- och 

konsumentkunskapen men även inom andra ämnen. Idag arbetar inte 

Konsumentföreningen Stockholm med att följa upp och utvärdera hur skolmaterialet de 

framställt används i skolorna och vet därför inte riktigt hur effektivt det är i arbetet mot 

minskat matsvinn (Ungerth, muntlig kommunikation, 02-2012).  

 

Mindrematsvinn.nu 

Hushållningssällskapet driver projektet mindrematsvinn.nu vilket fokuserar på 

minskning av svinn i offentliga kök. Projektet finansieras delvis av Jordbruksverket 

men även av de kommuner som deltar. Det genomförs mellan år 2011 och 2013. I 

projektet arbetar bland annat olika storhushåll tillsammans i workshops där de kan dela 

erfarenheter för att minska svinnet. Förutom workshops finns även tillgång till 

information och konkreta förslag på hur storköken kan arbeta samt utbildning till 

personalen (Hushållningssällskapet, 2012:b). På hemsidan har det nyligen kommit upp 

mer information i form av en ”vertygslåda” där det finns material som olika företag och 

verksamheter kan använda. Materialet innehåller både information om hur mätningar 

kan göras, idéer för hur svinnet kan minskas samt exempel från andra kommuners 

arbeten (Mindrematsvinn.nu, 2012:d). 
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EMA 

EU kommissionen startade 2009 ett projekt som kallas ”Europa minskar avfallet” 

(EMA). vilket planerades pågå i tre år (Avfall Sverige, 2012:a). Eftersom stort intresse 

visats ska projektet förlängas till 2015. Det riktar sig till företag, förvaltningar och 

utbildningsinstitutioner (Avfall Sverige, 2011:c). Den nationella samordnaren för 

projektet är Avfall Sverige vilka även samarbetar med Naturvårdsverket (Avfall 

Sverige, 2012:b). Projektet äger rum under en vecka i november (Avfall Sverige, 

2011:c) och syftet är bland annat att EU och de länder som är medlemmar i EU ska 

börja arbeta på ett aktivt sätt för att en hållbar avfallsminimering ska gynnas. Under 

EMA-veckan anordnas olika aktiviteter där mängden avfall synliggörs för att visa på de 

stora mängder avfall som uppkommer samt att påverka så att allmänheten slänger 

mindre avfall. Att komma med konkreta exempel på hur avfallet kan minimeras är en 

annan ansats under projektet. Syftet med projektet är vidare att visa på vilket sätt miljön 

och växthuseffekten påverkas av konsumtion (Avfall Sverige, 2012:c). 

 

Sollentuna Energi 

Sollentuna Energi är ett av de företag som anordnat seminarium under veckan ”Europa 

minskat avfallet” där de bjöd in alla skolor i kommunen. Syftet med mötet var att 

skolorna skulle få tillfälle att få ”prata av sig”, ge råd och diskutera problematiken kring 

matsvinn och hur de kan arbeta för att minska det. Förutom skolorna var även anställda 

vid bland annat Sollentuna Energi och SÖRAB delaktiga i seminariet. Efter seminariet 

gjordes en sammanställning och målet är nu att skicka ut det och samtidigt följa upp 

seminariet med en ny aktivitet (Campbell, muntlig kommunikation, 02-2012). För att 

arbeta mot ett minskat matsvinn i skolorna har Sollentuna Energi även sammanställt en 

broschyr för skolor och förskolor där de ger tips och råd på hur lärare och elever kan 

arbeta med matsvinn (Sollentuna Energi, 2011). 

 

Grön Flagg 

Grön Flagg är ett av de projekt som Håll Sverige Rent driver vilket är ett verktyg för 

skolor och förskolor så att de kan jobba mot hållbar utveckling och bättre miljö. 

Projektet fungerar som ett nätverk vilket idag har cirka 2000 skolor anslutna och dessa 

inspirerar och tar lärdom av varandra (Håll Sverige Rent, 2012:a). Organisationen 

presenterar på sin hemsida inspiration och material som lärare och elever kan använda. 

Detta är sorterat under olika teman med förslag på spel, tävlingar samt olika metoder för 

att arbeta med dessa olika teman (Håll Sverige Rent, 2012:b). 

 

Naturskolan i Sollentuna 

Det motto som Naturskolan arbetar efter är ”att lära in – ute” och de arbetar i Sollentuna 

kommun med att stimulera och främja skolornas utveckling med fokus på områdena 

naturvetenskap, hållbar utveckling och utomhuspedagogik. Naturskolan använder den 

natur som finns i närheten då de bedriver sin verksamhet och handleder lärarna och 

eleverna genom utedagar (Sollentuna kommun, 2012:d). Naturskolan ska ses som en 

resurs för att utveckla utomhuspedagogiken så att de mål som finns i läroplanen ska 

kunna uppnås. För att samarbeta med Naturskolan måste skolorna teckna ett 

abonnemang. I detta ingår handledning med en dag ute i naturen per termin samt 

utrustning och litteratur för utedagen. Naturskolan bistår också med en kurs för några 

lärare en gång per termin (Naturskolan, 2011).  
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SÖRAB 

SÖRAB har idag kontakt med skolor och informerar om matsvinnet. De har även 

framställt skolmaterial till elever och lärare som finns på hemsidan. Materialet är 

anpassat till de olika årskurserna och har olika hemsidor för låg- och mellanstadiet 

respektive högstadiet och gymnasiet. Dock har de inte kontakt med skolorna för att följa 

upp om och hur de använder materialet. SÖRAB tar emot studiebesök samt gör besök i 

skolor för att informera om avfall generellt men även om matavfall. SÖRAB tar idag 

inte kontakt själva med skolor på grund av resursbrist men många skolor tar kontakt 

med dem för att få information (Tjärnhell, muntlig kommunikation, 02-2012). 

 

SkolmatSverige 

SkolmatSverige är ett verktyg framtaget av Karolinska Institutet i samarbete med 

Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Statens Folkhälsoinstitut. 

Syftet med verktyget är att hjälpa kommuner och skolor att dokumentera och utvärdera 

måltidernas kvalitet för att sedan kunna utveckla den. Verktyget består av en enkät och 

när skolan har genomfört enkäten sammanställs en rapport med resultatet så att det 

framkommer vilka styrkor och svagheter som finns i skolan. Som ett komplement till 

detta togs även enkäter för elever och personalen fram då deras åsikter också är viktiga 

(Patterson et al, 2012)
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7 Analys och sammanfattning av resultatet 

Nedan presenteras en analys och sammanfattning av det resultat som framkommit vid 

uppsatsens undersökning samt vid förstudien. 

7.1 Matsvinn i livsmedelskedjan 
Även om det vid uppsatsens undersökning inte kunnat tas fram några siffror på hur stort 

matsvinnet är i de olika delarna av livsmedelskedjan så visar flera studier på att 

matsvinn uppkommer i alla dessa delar och att mängden beror på vilken typ av 

verksamhet det är. Detta framhåller bland annat Hushållningssällskapet vilka 

tillsammans med flera andra verksamheter och företag menar att det måste finnas en 

helhetssyn på problematiken med matsvinn för att den ska kunna lösas. Det som 

framkommit vid denna studie är att det framförallt är svinn från serveringen och 

tallrikarna, samt från beredningen som uppkommer.  Fokus i tidigare projekt och 

insatser som gjorts i olika skolor och kommuner är framförallt på tallrikssvinnet. 

Resultatet från denna undersökning visar dock att det är lika viktigt att fokusera på 

serveringssvinnet då dessa mängder även beräknas vara av betydande storlek, vilket 

bland andra Corin (muntlig kommunikation, 03-2012) menar. Beredningssvinnet är 

däremot något som inte diskuterats närmare vid intervjuerna med kökscheferna då det 

till viss del kan ses som matavfall. Att beredningssvinn endast uppkommer i 

produktionsköken samt att kökscheferna inte har så mycket uppfattningar om det gör att 

det inte behandlas närmare. Att de olika kökscheferna har skilda uppfattningar i frågan 

om det är mest serveringssvinn, beredningssvinn eller tallrikssvinn visar på att det är 

viktigt att se till alla dessa olika delar av kedjan för att förstå problematiken. Samtidigt 

är kökschefernas uppfattning att det inte slängs så mycket mat i deras kök, vilket inte 

kan vare sig bekräftas eller dementeras då inga mätningar har genomförts.  

7.2 Tallrikssvinn 
Eleverna menar att en av största anledningarna till att de slänger mat som alltså bidrar 

till tallrikssvinnet är att den är av dålig kvalitet. Att Hildebrand (muntlig 

kommunikation, 02-2012) menar att de redan idag fokuserar på att göra bra mat som 

eleverna vill äta blir därför motsägelsefullt. Förklaringen till denna motsättning kan vara 

både att eleverna har mer negativa åsikter än vad som egentligen är befogat men även 

att Hildebrand (muntlig kommunikation, 02-2012) kanske inte vet hur mycket mat som 

eleverna äter och hur mycket som slängs. Denna motsättning kan också vara en 

förklaring till att eleverna upplever att skolorna inte lyssnar och tar till sig deras åsikter 

vilket Skolinspektionens rapport visade på. Att maten upplevs ha dålig kvalitet kan vara 

ett resultat av att den blivit uppvärmd eller hållits varm en längre tid vilket ofta är 

situationen i ett mottagningskök. Samtidigt går det inte att i enkäterna se något samband 

mellan att eleverna är mer nöjda med maten om de går i en skola med produktionskök 

än om de går i en med mottagningskök. Däremot verkade det vid intervjuerna som att 

eleverna som gick i en skola med produktionskök klagade något mindre på kvaliteten på 

maten. Vid intervjuerna med eleverna i skola D som serverar mat från eget kök och 

därmed inte samarbetar med ISS framgick det att eleverna tycker att maten är god i 

större utsträckning än övriga skolor. Att eleverna inte äter av maten kan också bero på 

att det är nya maträtter som de inte är vana vid, vilket både en kökschef och lärare 

framhäver. Även en studie av WRAP (2011) lyfter fram detta problem.  
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Vid enkäterna samt vid intervjuerna med eleverna har det framgått att grytor är mindre 

uppskattat och att de slängs i stor utsträckning i skolorna i Sollentuna vilket bidrar till 

ett högt tallrikssvinn. Detta har även framkommit i en studie av Naturvårdsverket 

(2009). Även i Göteborgs stad (2011) har det framkommit att grytor utgör en stor del av 

tallrikssvinnet. Det finns även tidigare studier på vad matsvinnet mer exakt består av 

men detta har inte undersökts i denna studie. Det finns också en motsättning i att vissa 

kökschefer och rektorer menar att det slängs mer mat när den är populär och andra då 

det är mindre populär mat. Detta har inte tagits upp i tidigare studier och det finns alltså 

inga vetenskapliga bevis för något av argumenten. 

 

Att ljudvolymen skulle vara en faktor som påverkar mängden tallrikssvinn är inte något 

som fått stor plats i tidigare studier. Dock har det tagits upp i bland annat en artikel av 

WRAP (2011). Detta bekräftas också av både elever och lärare i denna undersökning. 

Detta kan ses i sammanhanget att skolorna i undersökningen ändå generellt sett alltid 

eller oftast blir mätta på lunchen, även om det framförallt i skola B är nästan hälften av 

eleverna som anser att de inte äter så att de blir mätta. Att de inte alltid blir mätta kan 

alltså bero på andra saker än ljudnivån. I skola D är de flesta eleverna nöjda med 

ljudvolymen vilket kan kopplas ihop med att de äter lunchen i klassrummen. Trots det 

menar ungefär 40 procent av eleverna att de inte äter så att de blir mätta. Detta kan 

istället kopplas ihop med att ungefär hälften av eleverna anser att de sällan eller aldrig 

har tid för att äta. I den skolan är det också knappt 40 procent av eleverna som tycker att 

maten alltid eller oftast är god. I detta fall är det alltså snarare kvaliteten på maten och 

tiden för att äta som påverkar om eleverna blir mätta eller inte och alltså även skulle 

kunna påverka om det slängs mer eller mindre mat. Detta kan jämföras med skola A där 

cirka 15 procent menar att de inte blir mätta och drygt 50 procent som menar att maten 

alltid eller oftast är god. I den skolan är det drygt 80 procent som anser att de har 

tillräckligt med tid för att äta. Detta kan alltså ses som ett tecken på att det är tiden för 

att äta som påverkar hur mycket eleverna äter snarare än ljudvolymen. Detta har även 

visats i en studie gjord i Tyresö kommun (2002) där det var mycket matsvinn uppkom i 

den skola där det inte fanns tillräckligt med platser i förhållande till antalet elever som 

skulle äta på de olika tiderna.  

 

Det har också framkommit vid intervjuerna med eleverna att de ofta känner att de har 

bråttom att komma ut på rast vilket några av de intervjuade lärarna har märkt. Att de har 

bråttom gör att de inte har ro att sitta still och äta upp maten och istället slänger delar av 

det som de tagit för sig. Även hur fräsch matsalen är har visats vara en faktor som kan 

påverka tallrikssvinnet då eleverna sitter kvar längre i en miljö de trivs i vilket 

exempelvis SkolmatSverige (2012:b) visar på. Samtidigt visar Skolinspektionens tillsyn 

på att eleverna över lag är nöjda och trivs i matsalen. Vissa av de yngre eleverna som 

intervjuats i skolorna i Sollentuna kommun menar också att de inte tycker om när de 

äldre eleverna sitter vid samma bord och också att de äldre är mer slarviga och stökiga. 

Detta är inget som tidigare studier lyft fram som ett problem men kan ändå vara något 

som påverkar trivseln i matsalen och därmed mängden tallrikssvinn. 

 

Att det är en stor andel av eleverna som inte blir mätta kan antas påverka mängden 

tallrikssvinn i skolan. Mängden matavfall kan jämföras mellan dessa skolor då de båda 

har produktionskök och mängderna är ungefär lika stora per elev i de båda skolorna. 

Detta visar dock inte på hur mycket som är avfall och hur mycket som är svinn. Det 

visar inte heller vilket typ av matsvinn det är och därför kan inga direkta paralleller dras 
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till vilka faktorer som påverkar svinnet. Mellan mottagningsköken i skola B och C 

skiljer det sig dock mer i mängden matavfall per elev. Här går det inte heller att se hur 

mycket som är avfall respektive svinn men då det är samma typ av kök bör de agera på 

ungefär samma sätt. I skola B är det ungefär hälften av eleverna som menar att de alltid 

blir mätta vilket borde bidra mer till tallrikssvinn än i skola C där det är nästan 80 

procent som menar att de alltid eller oftast blir mätta. Samtidigt är det i skola C som det 

är mycket större mängd matavfall vilket blir motsägelsefullt. En förklaring skulle dock 

kunna vara att det är mest serveringssvinn i den skolan vilket inte eleverna kan påverka 

och förklaringar kan därför inte sökas i enkätsvaren. Både i skola B och C anser också 

majoriteten av eleverna att matsalen är ren och fräsch samt att de oftast eller alltid har 

tillräckligt med tid i matsalen. Detta trots att det främst är i skola C som eleverna vid 

intervjuerna berättar att de känner att de blir stressade vid lunchen för att de vill ut på 

rast. Detta är också en av de skolor som inte har rasten och lunchen schemalagda var för 

sig. I skola C upplever också både lärare och elever att det är trångt och stressigt i 

matsalen. Däremot är det ungefär hälften av eleverna som menar att maten oftast eller 

alltid är god till skillnad från skola B där ungefär 20 procent av eleverna menar att 

maten alltid eller oftast är god. Detta kan vara en av förklaringarna till att mindre andel 

av eleverna anser att de blir mätta i skola B än i skola C, då det har fått ungefär samma 

resultat på de andra delarna av undersökningen.  

 

Vid enkäterna visade det sig att det är en stor spridning mellan eleverna rörande hur ofta 

de anser att de pratar om mat och miljö. En förklaring till spridningen kan vara att 

eleverna har syftat till olika saker då de svarat. Däremot är det en större majoritet av 

eleverna i de undersökta skolorna som menar att de pratar om matsvinn generellt en 

gång per läsår eller aldrig. Vid intervjuerna med eleverna menade de dock att de inte 

pratar så mycket om mat och miljö och framförallt inte om matsvinn vilket 

överensstämmer med lärarna som intervjuats. Samtidigt står det i läroplanen att det ska 

finnas ett miljötänkande i undervisningen, dock inte mer specifikt vad det innebär. Att 

det inte är mer exakt utarbetat kan vara en förklaring till att lärarna inte engagerar sig 

mer i ämnet. Att det inte pratas mer om mat och miljö eller matsvinn i skolorna idag kan 

även förklaras med att personalen inte känner att de har tid eller motivation till att 

engagera sig i detta. Samtidigt verkar det som att flera av lärarna har en vilja och ett 

intresse. Att lärarna upplever tidsbrist kan också vara en förklaring till att de inte har 

vetskap om och använder sig av det material som finns för skolorna. Detta är inget som 

behandlats i någon större utsträckning i tidigare studier även om det framhävts att det är 

viktigt med mer information och kommunikation. Anledningen till att de inte känner sig 

motiverade menar de är för att de inte får någon styrning från högre nivå vilket vissa av 

dem också efterfrågar. Samtidigt menar Hildebrand (muntlig kommunikation, 02-2012) 

att han vill se insatser från en lokal nivå. För att det ska inträffa menar Sihlén (muntlig 

kommunikation, 04-2012) att det oftast behövs någon drivande för att få projekt och 

kampanjer liknande exemplen i uppsatsen att starta i skolorna. I de fall där det är 

enskilda skolor som arbetar för att minska svinnet så är det oftast någon som brinner för 

ämnet som är drivande. Detta gör att det uppstår en konflikt mellan de olika aktörerna 

vilket leder till att ingen gör något åt problemet i istället.  

 

Vid de intervjuer som genomförts för uppsatsen har det visats att det är bristande 

kunskaper bland respondenterna inom skolan vad gäller matsvinn generellt. Det är inte 

många av respondenterna inom skolorna som är insatta i problemet och de vet inte 

heller vad begreppet matsvinn innebär. Det har också visat sig att det inte är alla, 
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framförallt elever, som vet vad som är en ”okej” mängd att slänga. Denna okunskap om 

matsvinn kan vara en förklaring till att det inte görs några insatser riktade till eleverna i 

skolorna idag för att motivera dem att minska tallrikssvinnet. Att brist på kunskap är en 

orsak till att det uppkommer stora mängder matsvinn kan också bekräftas genom en 

artikel av Vlek och Steg (2007) som menar att information är viktigt för att förändring 

av beteenden ska ske. Genom att aktörerna får mer kunskaper kan de också få bättre 

förståelse och därmed blir mer motiverade till att vidta åtgärder. Vlek och Steg (2007) 

tar även upp andra sätt för att skapa förändring i sin rapport och menar att det finns både 

tekniska, finansiella och sociala sätt. Det har också framkommit vid intervjuerna att de 

olika respondenterna efterfrågar olika information kring matsvinn och vilka vinster en 

minskning kan ge, vilket visar på att olika faktorer intresserar olika människor. 

 

Vid förstudien har det framkommit att vissa av företagen som tagit fram material till 

skolorna och lärarna för att motivera dem till att arbeta mot minskat tallrikssvinn inte 

har tagit reda på hur mycket av materialet som använts och vad skolorna anser om 

materialet. Detta visar på att företagen inte arbetar aktivt med skolorna vilket gör att 

materialet inte sprids i den utsträckning som det är tänkt och också skulle behöva göras 

för att lyckas minska matsvinnet. Även kökspersonal och elever i de skolor i Sollentuna 

kommun där det tidigare år har genomförts svinntävlingar lyfte fram att de upplevde en 

avsaknad av uppföljning av hur tävlingen gick och hur det gick efter att tävlingen 

avslutats. I Bjurhovdaskolan däremot har de tagit fasta på att fortsätta med 

svinntävlingarna och driver nya tävlingar regelbundet för att inte eleverna samt de 

anställda inom skolan ska glömma bort att tänka på att inte slänga mat och vad de kan 

göra för att minska matsvinnet. Att göra uppföljningar på detta sätt är viktigt menar 

bland annat Campbell (muntlig kommunikation, 02-2012). Även Due (muntlig 

kommunikation, 02-2012) menar att det är viktigt med uppföljningar så att de olika 

åtgärderna kan utvärderas och följas upp. 

7.3 Serveringssvinn 
Vissa av de kökschefer som intervjuats menar att de är medvetna om att de skulle kunna 

göra mer för att minska serveringssvinnet medan andra menar att de slänger lite mat 

redan idag och att åtgärder inte är nödvändiga. Även kökschefernas och 

kökspersonalens agerande kan kopplas till artikeln av Vlek och Steg (2007) som menar 

att det är viktigt med information för att de ska kunna ändra sina beteenden i köket. 

Detta kan styrkas genom det försök som gjordes i en av skolorna under studien där en 

skola ombads att väga serveringssvinnet under en vecka där köket blev inspirerade till 

att försöka minska svinnet istället vilket de också lyckades med.  

 

Frånvarorapporteringen är något som har lyfts fram som viktig i tidigare studier och 

även Campbell (muntlig kommunikation, 02-2012) menar att det är viktigt att 

sjukanmälningar och annan frånvaro rapporteras till köken i tid så att de kan anpassa 

mängden mat de tillagar efter hur många som beräknas äta. Samtidigt menar 

kökscheferna i de undersökta skolorna att de inte tar hänsyn till sådan frånvaro men att 

det inte heller är något problem då det alltid är ungefär lika många elever borta varje 

dag. Felberäkningar som medför att maten istället inte räcker till, vilket gör att mer mat 

måste beställas från produktionsköket, påverkar också mängden serveringssvinn. Detta 

då köket beställer extra mycket mat andra gången för att vara på den säkra sidan som 

sedan kanske inte går åt. En annan bidragande faktor till serveringssvinn har i tidigare 

studier visats vara att det serveras flera maträtter vilken även en av kökscheferna i denna 
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studie menar på. I Sollentuna kommun serveras dock endast en maträtt per dag detta då 

det underlättar planeringen av mängden mat som ska lagas. Även serveringen av 

filmjölk och soppa har visats påverka mängden serveringssvinn då det är svårt att 

beräkna hur mycket mat som ska tillagas vilket beror på om eleverna väljer att äta av 

den maten istället för den ordinarie maträtten vilket även andra studier visar. För att 

minska serveringssvinnet är det därför viktigt att kommunicera med eleverna och 

uppmuntra dem att ta av den ordinarie maten trots att det serveras filmjölk eller soppa 

vilket exempelvis Griffin et al (2008) tar upp. Detta menar kökspersonalen i skolorna att 

de redan gör. Även i Borlänge kommun (2011) har de tänkt på att det är viktigt att 

kommunicera med eleverna och utbildar därför personalen för att de ska kunna prata 

med eleverna och informera dem. 

 

Vissa studier har visat att den lagstiftning som finns idag är lätt att misstolka och att 

många som arbetar i köken anser att det för hårda bestämmelser som gör att det är svårt 

att arbeta för att minska matsvinnet i köken. Detta håller dock inte kökschefen i skola D 

men om. Att mottagningskök är en stor bidragande faktor till matsvinnet har 

framkommit både i tidigare studier och vid intervjuerna med respondenterna i skolorna. 

Något som också kan konstateras efter undersökningen är att det uppkommer mer 

matavfall (svinn + oundvikligt matavfall) i de skolor som har ett produktionskök. En 

brist i den informationen är att det inte är urskiljt hur mycket som består av matavfall 

respektive matsvinn. Anledningen till att det generellt uppkommer mer matavfall i 

produktionskök är att både avfall från beredningen och serveringen och tallrikarna är 

medräknat enligt Campbell (muntlig kommunikation, 02-2012).  

 

Det är viktigt med bra kommunikation mellan förvaltningschef, rektor, kökspersonal 

och lärare för att kunna arbeta mot att minska serveringssvinnet, men även 

tallrikssvinnet och beredningssvinnet vilket också har visats i andra studier som gjorts. 

Vid intervjuerna i denna studie verkar det som att både kökscheferna och rektorerna i de 

flesta skolorna anser att det är en bra kommunikation mellan dem. Däremot verkar det 

inte som att det sker kommunikation mellan förvaltningschefen och skolorna på samma 

regelbundna sätt. Att kommunicera och informera är viktigt för att uppnå de mål som 

finns vilket också har visats i ett flertal studier, vilket bland annat Modin lyfter fram. 

Hon menar att det är viktigt att lyfta fram helhetsperspektivet så att kvalitet på maten 

ses i ett sammanhang med hälsa, ekonomi och miljö. Att ekonomin är en viktig faktor 

har exempelvis rektor B lyft fram. För att arbeta för ett minskat matsvinn är det även 

viktigt att de berörda känner att de förändringar som förväntas av dem är realistiska och 

möjliga att klara av. 

7.4 Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av analysen ovan. 

 

Matsvinn i livsmedelskedjan 

 Matsvinn uppkommer i alla led av kedjan och det är därför viktigt med en 

helhetssyn. 

 Problemet är framförallt uppkomsten av serveringssvinn och tallrikssvinn. 

 

Tallrikssvinn 

 Det är delade åsikter mellan lärare och rektorer och elever om matens kvalitet. 
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 Ljudvolymen och tiden att äta påverkar mängden matsvinn. 

 Enligt elevernas enkäter är det inget samband mellan matens kvalitet och typ av 

kök. 

 Eleverna är skeptiska till nya maträtter och avstår därför från att äta. 

 Andelen elever som tycker maten är god varierar mellan skolorna. 

 Det är sällan diskussioner kring mat och miljö samt matsvinn vilket leder till 

kunskapsbrist. 

 Det är brist på medvetenhet kring det skolmaterial som finns. 

 Skolorna efterfrågar styrning och förändring från central nivå. 

 Förvaltningschefen efterfrågar initiativ och förändring på lokal nivå i skolorna. 

 

Serveringssvinn 

 Vissa kökschefer är medvetna om att det slängs mycket mat medan andra menar 

att det slängs lite redan idag. 

 Planeringen av maten är viktig för att inte överproducera och vissa faktorer 

begränsar: 

o Frånvarorapporteringen 

o Filmjölk och soppa 

o Brist på kommunikation 

 Mottagningskök ger mindre flexibilitet i mängd tillagad mat samt i hantering av 

rester. 

 Det behövs bra kommunikation mellan de olika aktörerna som är delaktiga för 

att få kunskap om hur problematiken ser ut och hur den ska lösas.
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8 Metodkritik 

Det är viktigt att vid en studie vara medveten om de begränsningar som finns i de 

avgränsningar och metoder som väljs och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa val. 

8.1 Representativitet och generaliserbarhet 
Vid avgränsningen till studien har det varit relevant att välja ut och få med de aktörer 

som är relevanta för de olika leden av livsmedelskedjan, detta för att få en så bred bild 

och djup förståelse som möjligt av problemet vilket också anses ha uppnåtts. 

Exempelvis har jag valt att fokusera på elever men även att ta med lärare i 

undersökningen. Anledningen till mitt val är framförallt att det är eleverna och lärarna 

som äter maten och vistas i matsalen och därmed har tankar och åsikter kring detta 

vilket är intressant att ta del av i arbetet mot minskat matsvinn. Lärarna i de utvalda 

klasserna har haft svårt att avsätta tid för intervju då de behövt fokusera på den klass 

som deltagit i undersökningen vilket gjort att lärarna inte kommit till tals under samma 

förutsättningar som de övriga aktörerna. Trots det har en generell bild av situationen 

kunnat skapas.  

 

Vad gäller de övriga aktörerna har det varit av värde att dessa representerar de olika 

leden i kedjan vilket ger resultatet en bättre tyngd. Ett alternativ hade kunnat vara att 

istället fokusera på en population, exempelvis kökscheferna i alla skolorna i kommunen 

för att undersöka hur problematiken ser ut där men då hade inte samma breda förståelse 

kunna fås för problemet i sin helhet. Genom det urval som gjorts kommer en 

generalisering inte att vara möjlig utan studien kommer istället att vara en pilotstudie 

som visar på ett stickprov ur verkligheten och fokus kommer alltså att vara på att ur ett 

bredare perspektiv studera problematiken i vissa specifika skolor. Det hade varit 

önskvärt att kunna gå in på djupet och studera hur livsmedelskedjan ser ut i fler skolor 

för att sedan kunna göra en generalisering men med den tid och de resurser som fanns 

till förfogade var detta inte möjligt. 

8.2 Svarsfrekvens och tillförlitlighet 
Att göra urvalet av skolor genom att de som svarar först får medverka kan diskuteras. 

Detta urval kan ses som delvis slumpmässigt då alla kommunala grundskolor i 

Sollentuna kommun har bjudits in för att medverka. Dock är det endast de skolor som 

svarar först som sedan får medverka i studien vilket kanske kan vinkla resultatet då det 

endast är de skolor som är intresserade och engagerade i frågan som svarar (Dahmström 

2011). Samtidigt kanske skolorna idag inte arbetar med matsvinn men ändå är 

intresserade vilket gör att svaren inte blir lika vinklade. Att göra på detta sätt ger dock 

en hög svarsfrekvens. Även att jag medvetet valt ut vilka årskurser som fick medverka i 

studien kan påverka resultatet till viss del. Samtidigt visste jag inget om några av 

årskurserna innan utan gjorde detta val för att få en större spridning mellan de olika 

åldrarna vilket ger en bättre bredd i resultatet. Urvalet av elever som fick medverka i 

intervjuerna skedde också delvis slumpmässigt då lärarna som gjorde urvalet åt mig 

eventuellt kan ha haft en baktanke i vilka de valde ut. Denna typ av urval gör att 

resultatet blir relativt tillförlitligt då det finns en stor slumpmässig faktor. Samtidigt är 

det en risk att de andra aktörerna som påverkat urvalet har valt ut respondenterna 

medvetet vilket gör att resultatet till viss del kan vara vinklat.  
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Att jag genomfört gruppenkäter med eleverna beror bland annat på att bortfallet inte blir 

lika stort som vid postenkäter exempelvis. Detta var fallet även i denna undersökning då 

det var en hög svarsfrekvens bland eleverna vilket gör resultatet mer tillförlitligt. 

Gruppenkäter är också mer tidseffektiva än andra former av enkätundersökningar då 

hela klasser kan utfrågas vid en viss tidpunkt. En nackdel med enkäter är att 

respondenterna kan uppleva vissa oklarheter i frågorna som de inte kan få förklarade. 

Exempelvis märktes det vid enkätundersökningen med eleverna i årskurs tre att de inte 

är vana vid denna typ av frågor och svarsalternativ och det kan ha gjort att vissa svarat 

annorlunda än vad de egentligen känner. Detta kunde dock undvikas till viss del i detta 

fall då jag kunde vara närvarande vid det tillfälle eleverna svarade på dem. Det kan även 

vara en nackdel med enkäter i och med att det inte finns någon som kan ”pusha på” så 

att det blir ordentliga svar på alla frågorna vilket kan göras vid intervjuer.  

 

En fördel med gruppenkäterna å andra sidan är att det inte uppstår någon 

intervjuareffekt eller grupptryck från de andra respondenterna. Att det går att snabbt få 

svar från många respondenter på samma gång är en annan fördel med gruppenkäter. Vid 

gruppenkäterna är det viktigt att jag som gruppledare är medveten om att inte påverka 

respondenterna i någon riktning, exempelvis genom att introducera enkäten med en viss 

vinkling (Dahmström, 2011). Något som kan ha påverkat resultatet vid intervjuerna med 

eleverna är att vissa av klasserna i skola C intervjuades innan det svinnprojekt som 

arrangerades i skolan började och vissa efter. Detta eftersom de kanske har fått mer 

information och därför ändrat sin uppfattning. Samtidigt verkade det inte så att de var 

medvetna om att det var ett projekt och har antagligen inte blivit påverkade av detta. 

Djupintervjuerna i studien med eleverna fungerade som ett komplement till 

gruppenkäterna för att ge en djupare förståelse för svaren i dem.  

 

Med de övriga respondenterna genomfördes semistrukturerade intervjuer. 

Svarsfrekvensen bland dessa var hög då alla de respondenter som arbetar inom skolorna 

har svarat vilket gör resultatet mer tillförlitligt. Anledningen till att jag genomförde 

semistrukturerade intervjuer var för att jag får mer djupgående svar med högre kvalitet 

på mina frågor samtidigt som det finns utrymme för diskussion så att en djupare 

förståelse kan fås. På detta sätt kan även eventuella missförstånd redas ut. Nackdelarna 

med intervjuerna kan dock vara att jag som intervjuar kan påverka respondenten och det 

är viktigt att vara medveten om det. (Dahmström, 2011). Även om populationerna är för 

små för att kunna generaliseras på andra skolor eller kommuner ger den höga 

svarsfrekvensen ändå ett mer tillförlitligt och representativt resultat vad gäller de skolor 

som medverkat.

8.3 Svårigheter 
Vid arbetet med denna uppsats har en del svårigheter påträffats vilka också har lösts 

under arbetets gång. Att vara medveten om dessa är viktigt för att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till resultatet. En av de svårigheter jag stötte på först var hur jag skulle 

översätta begreppet ”matsvinn”. I Sverige finns uppdelningen ”matavfall” och 

”matsvinn”, vilket inte verkar finnas inom den engelska terminologin. Där används 

istället begreppet ”food waste” generellt vilket har gjort att jag fått vara kritisk och 

reflektera över vilken innebörd begreppet har i respektive artikel innan jag använt 

materialet i min egen studie. Då jag haft detta kritiska förhållningssätt under arbetet 

anses materialet jag nu använt vara relevant för studien. Ett annat begrepp som var svårt 

att definiera och hitta tydlig och konkret information kring var ”livsmedelskedjan”. I 
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många rapporter nämndes begreppet men vad det innebar skiljde sig åt mellan de olika 

rapporterna. Ibland syftade livsmedelskedjan övergripligt på alla stegen från odling av 

grödor till konsumtion och ibland endast på vissa delar och på en mer detaljerad nivå. 

För att undvika förvirring och missförstånd har jag därför haft detta i åtanke under hela 

arbetet och begreppen används nu i sina rätta sammanhang. 

 

Att Sverige är ett av få länder i världen som erbjuder gratis skolmat har gjort att det 

ibland är svårt att applicera studier och mätningar gjorda i andra länder på denna 

undersökning. Detta då det är olika faktorer som kan väga in som att eleverna hellre 

köper något billigare och enklare än maten de betalar för i skolan, alternativt att de tar 

med sig egen mat hemifrån. Detta gör det svårare att planera antalet måltider för 

skolköket. Det är alltså relevant att överväga vilka studier som kan vara relevanta för 

denna studie så att inte fel bild av situationen ges, vilket också har gjorts under arbetets 

gång. 

 

Något som varit svårt vid fältstudierna är att få tag på material från primärkällor vad 

gäller mängd matsvinn inom olika delar av kedjan. Önskvärt hade varit att kunna göra 

egna mätningar i skolorna i Sollentuna kommun för att ta reda på hur mycket 

beredningssvinn respektive serveringssvinn och tallrikssvinn som uppkommer i 

kommunens skolor. Det skulle också vara intressant att jämföra resultaten från 

enkäterna med siffror på hur stort matsvinnet är i de olika skolorna för att se på vilka 

faktorer som skulle kunna antas påverka mängden matsvinn i olika utsträckning. Att 

detta inte genomfördes beror på att det var svårt att få kontakt med skolorna för att 

sedan utveckla ett samarbete med dem. Siffrorna på matsvinn i de olika delarna av 

livsmedelskedjan kommer därför från sekundära källor tillsammans med 

respondenternas egna uppfattningar vilket gör att de inte blir lika tillförlitliga och 

applicerbara på denna studie men visar ändå på en bild av situationen.

9 Diskussion och förslag till åtgärder 

Genom den undersökning som gjorts för denna uppsats har det framkommit att 

matsvinn uppkommer i alla led av livsmedelskedjan och att orsakerna till matsvinn är 

många. Åtgärder behövs på alla nivåer och inom olika led av livsmedelskedjan för att 

minska matsvinnet. De delar av kedjan där det uppstår mest svinn är vid serveringen 

och i matsalen och därför ligger fokus på dessa delar. Vid undersökningen har det 

framkommit flera olika förslag för att Sollentuna kommun ska uppnå målet med ett 

minskat matavfall. Det svåra är att veta vad som passar i vilken skola och hur de olika 

aktörerna ska nås och påverkas. 

9.1 Matsvinn i livsmedelskedjan 
Serveringssvinn och tallrikssvinn är de typer av svinn som uppkommer i störst 

utsträckning och som det framkom vid intervjuerna med kökscheferna och 

kökspersonalen finns det skilda uppfattningar kring vilket det förekommer mest av. Att 

svaren skiljer sig åt kan bero på att köken har olika sätt att arbeta på och det är därför 

allas ansvar att allt svinn minskas. Tallrikssvinnet och serveringssvinnet påverkar också 

varandra. Om eleverna exempelvis påverkas så att de tänker efter och inte tar mer mat 

än de tror att de orkar äta upp så kommer tallrikssvinnet att minska. Då kommer 

antagligen serveringssvinnet öka till en början och då är det istället kökspersonalens 

ansvar att ändra sina rutiner så att även de minskar på matsvinnet. Det går alltså inte att 
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exempelvis endast skylla på att det är eleverna som slänger för mycket mat eller att 

köken lagar för mycket mat. Det är också, sett ur det andra perspektivet, antagligen 

svårt att minska serveringssvinnet när kökspersonalen måste räkna med att det går åt 

mer mat per elev än vad det är elever då det förekommer tallrikssvinn. Detta visar alltså 

på att det är ett komplex problem där det är viktigt att insatser görs i flera olika delar av 

kedjan samtidigt för att resultatet ska bli så bra som möjligt.  

 

I och med att det varit svårt att få tag på skolorna har det inte kunnat genomföras några 

mätningar för att undersöka hur stort matsvinnet i de olika delarna av kedjan är. 

Mängden matavfall har däremot kunnat tas fram. Då avfallet både består av matsvinn 

och oundvikligt avfall kan detta dock inte jämföras mellan de olika typerna av kök. Det 

som visats med dessa siffror är att mängden matavfall skiljer sig mer mellan de två 

mottagningsköken än mellan produktionsköken. Vad detta beror på finns det ingen 

enkel förklaring till men en förklaring skulle kunna vara att de har olika rutiner och 

tillvägagångssätt för sitt arbete. Varför skolorna inte har varit intresserade av någon 

kontakt är svårt att veta men antagligen beror det på att de har mycket att göra och 

väljer att fokusera på annat. En annan anledning skulle kunna vara att de inte vill att 

problemet ska uppmärksammas då det kan komma att ge dem extra arbete och genom 

att inte samarbeta väljer de att ”blunda” för eventuella problem. 

 

Att köken inte väger maten för att se hur mycket tallrikssvinn respektive 

serveringssvinn som uppkommer visar på att detta inte är något som intresserar dem 

eller att de inte ser det som ett problem. I och med att de inte väger maten kan de inte 

heller uttala sig med säkerhet om det uppkommer mest tallrikssvinn eller 

serveringssvinn. Vad som gör att uppfattningen skiljer sig åt är svårt att veta men det 

skulle kunna bero på att olika verksamheter sköts olika och det är deras egna rutiner 

som gör att svinn uppstår i olika mängd i olika led av kedjan. Detta kan tolkas både som 

brist på kunskap och att de som arbetar i köket inte är insatta i avfallshanteringen. 

Bristen på kunskap och engagemang kan också vara förklaringen till att det inte görs 

några ordentliga mätningar på hur stort svinnet är i de olika leden. Genom att göra 

mätningar och uppföljningar fås mer kunskap och medvetenhet för att kunna vidta 

ytterligare åtgärder för att minska matsvinnet. 

9.2 Problematik och åtgärder på central nivå 
Även om det idag finns mål i den kommunala avfallsplanen för att minska matavfallet 

har problemet inte uppmärksammats på central nivå och ingen har satt sig in i orsakerna 

till att det uppkommer. Det är inte heller någon som ser till några lösningar för att 

minska matsvinnet. Den okunskap som finns kring matsvinn idag är en av de stora 

förklaringarna till att det inte görs något för att minska matsvinnet. Att det inte görs 

något beror även på brist på engagemang och intresse. Det är först nu den senaste tiden 

som det har uppmärksammats att vi slänger för mycket mat och att det skapar stora 

påfrestningar på miljön i onödan. I och med detta har matsvinn som begrepp etablerats 

allt mer och allt fler kommuner uppmärksammar detta, däribland Sollentuna kommun. 

Det verkar som att de som engagerar sig i att minska matsvinnet också inspirerar andra 

att arbeta för att minska svinnet. 

 

Som det visats i undersökningen är det idag en konflikt mellan respondenterna i skolan 

och kommunen då skolan efterfrågar styrning från en central nivå samtidigt som 

kommunen vill se initiativ till åtgärder på lokal nivå. Vid undersökningen har det 
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framkommit att åtgärder på båda dessa nivåer är möjliga och också nödvändiga vilket 

ger att alla dessa aktörer måste bli engagerade i frågan kring minskat matsvinn. De 

åtgärder som kan göras på central nivå för att minska matsvinnet är bland annat att 

förankra problematiken och de mål som finns för att minska matsvinnet på en politisk 

nivå. I och med att åtgärder vidtas på en högre, central nivå kan det bli ett tydligare 

helhetsperspektiv vilket är av värde. Som tagits upp tidigare i uppsatsen kan politiska 

beslut påverka och inspirera olika aktörer att arbeta mer för att minska matsvinnet på 

olika sätt. Genom att beslut tas på en politisk nivå kan det eventuellt också motivera 

någon eller några personer på lokal nivå att starta ett projekt för att minska matsvinnet 

vilket sedan kan inspirera fler skolor och kommuner. 

 

En annan orsak till att det inte görs något åt matsvinnet idag är att det finns en brist på 

samordning mellan de olika nämnderna i kommunen vilket framkommit vid flera 

intervjuer i denna studie. Det mål som finns idag i den kommunala avfallsplanen 

rörande att minska mängden matavfall, och därmed matsvinn, är inget som Hildebrand, 

förvaltningschefen på barn- och utbildningskontoret är medveten om. Detta kan vara en 

av anledningarna till att det idag inte finns några prioriteringar för att satsa på 

miljöperspektivet från barn- och ungdomsnämnden vilket däremot önskas från miljö- 

och byggnadsnämnden. För att lyckas samordna de olika intressena som finns mellan 

miljö- och byggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden på ett tydligt och 

effektivt sätt skulle det vara nödvändigt med en kostchef i kommunen. En kostchef 

skulle bland annat kunna bidra med den kunskap som behövs för att ge eleverna en 

näringsriktig och säker kost samtidigt som denne skulle kunna se helheten och 

samordna de olika nämndernas mål i förhållande till de olika ekonomiska faktorerna. Då 

det idag inte finns någon kostchef är det istället viktigt med en kommunikation mellan 

de olika nämnderna då de sitter med olika kunskaper och olika behörighet att ta olika 

beslut. 

 

Som tidigare nämnts i uppsatsen är det relevant att göra upphandlingar med 

entreprenören, i detta fall ISS, är då skolorna som har ett samarbete med ISS inte kan 

genomföra några förändringar i köket själva och också en viktig del i arbetet mot 

minskat matsvinn. Detta är också en begränsning som flera av respondenterna i skolan 

har lyft fram. Skolan kan inte bestämma hur köket ska arbeta i dessa fall men med en 

bra kommunikation borde ändå ett samarbete kunna drivas. I de skolor som medverkat i 

undersökningen menar alla rektorer och kökschefer att de har ett bra samarbete vilket 

alltså bör underlätta ett arbete för att minska matsvinnet. Det verkar dock inte som att 

denna kommunikation utnyttjas maximalt då de idag inte arbetar för att minska svinnet. 

Denna kommunikation kan antagligen bli ännu bättre så att det utvecklas ett nära 

samarbete för att arbeta för mindre svinn, både med fokus på kökspersonalen och på 

eleverna. Genom att de olika aktörerna samarbetar kan insatser göras på flera håll 

samtidigt vilket borde kunna leda till att arbetet blir så effektivt som möjligt. Att ställa 

krav för att på detta sätt påverka ISS att minska matsvinnet kan vara effektivt och gör 

att förändringar görs på ett mer djupgående sätt vilket gör att det inte är lika lätt att falla 

tillbaka i gamla vanor igen. Dock är det en lösning ur ett längre perspektiv och det är 

viktigt att även se till de kortsiktiga lösningarna också så att förändringar kan börja ske 

redan idag.  

 

Ett förslag på åtgärd för att minska matsvinnet, som kräver insatser på en central nivå 

och också är mer aktuellt i ett längre tidsperspektiv är att bygga om mottagningsköken 
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till produktionskök, vilket tagits upp av flera respondenter. Genom detta förbättras 

kvaliteten på maten samtidigt som det blir lättare för kökspersonalen att anpassa 

mängden mat till hur många som äter. Det blir även lättare att ta hand om eventuell 

överbliven mat då den inte varmhålls lika länge. Den plan som finns i kommunen om att 

alla skolkök som byggs om samt alla nybyggda skolkök ska bli produktionskök är ett 

bra steg i arbetet med att minska matsvinnet men mer behöver göras och också tidigare. 

Tills vidare är det viktigt att se över de rutiner som finns i mottagningsköken så att 

matsvinnet kan bli så litet som möjligt. 

9.3 Tallrikssvinn 
I diskussionen nedan presenteras och diskuteras olika orsaker tallrikssvinn och också 

åtgärder som skolor kan vidta för att arbeta mot ett minskat matsvinn och därmed uppnå 

de mål som är satta. Det är inte säkert att alla förslag passar i alla skolor och 

verksamheter men kan trots det tas upp för diskussion för alternativa lösningar. 

 

Orsakerna till tallrikssvinn har framkommit vara flera olika enligt den studie som gjorts 

för undersökningen. En av dessa orsaker som verkar vara miljön i matsalen vilket kan 

bekräftats av tidigare studier som gjorts. Det som tycks påverka miljön i matsalen är 

bland annat ljudnivån, hur mycket tid de har för att äta samt om matsalen är ren och 

fräsch. Som nämnts innan har framförallt tiden för att äta visats vara en stark 

påverkande faktor till att eleverna inte äter upp maten utan slänger mat och på det sättet 

bidrar till matsvinnet. Detta påverkar också elevernas hälsa. Trots det gör ingen något 

för att skapa en bättre situation för eleverna. För att ge eleverna mer tid och ro att äta 

finns det flera olika åtgärder som kan vidtas. Dock verkar det inte som att rektorn i den 

skola där problemen med detta är som störst vill engagera sig i att åtgärda problemet 

utan menar att det inte går att göra på något annat sätt än vad det görs idag. Samtidigt 

finns det flera exempel på skolor som har löst det på olika sätt, exempelvis genom att 

göra om schemaläggningen så att lunchen och rasten sker var för sig. Detta behöver inte 

medföra att det går åt mer tid per klass i matsalen vilket rektorn menar utan det behöver 

endast struktureras om så att det blir mer tydligt vilken tid respektive klass ska vara i 

matsalen. Detta gör att eleverna blir mindre stressade för att komma ut på rast vilket 

också nämnts innan. Även om rektorn inte anser att det är relevant att avsätta separat tid 

för lunch och rast bör i alla fall schemaläggningen ses över så att det finns tillräckligt 

med tid avsatt för respektive klass i matsalen så att de olika klasserna inte behöver 

stressa varandra. Om fallet är som rektorn i denna skola menar, att det är för många 

elever i förhållande till tiden att äta och storleken på matsalen bör andra lösningar ses 

över. Ett förslag är att använda andra utrymmen än matsalen där de kan äta maten, 

vilket är en lösning som andra skolor har vidtagit. 

 

För att ge eleverna optimalt med tid för att äta bör köket se till så att eleverna inte 

behöver vänta på att få mat och se över rutinerna för detta. En lösning för detta har 

skola C gjort där de har ett matschema så att kökspersonalen kan se när vilken klass 

kommer och hur många de är. Som nämnts innan är eleverna dock inte helt nöjda i 

denna skola heller. Det är alltså viktigt att se över systemet för matschema så att det 

fungerar optimalt. Genom att göra detta bör det underlätta kökspersonalens arbete också 

då de kan vara i fas hela tiden. Det är alltså viktigt att det finns en bra balans för att laga 

lagom mycket mat. För att hitta den balansen krävs det engagemang, kunskap och 

erfarenheter. Därför kan det vara lämpligt att kökspersonalen har möten där de kan 

diskutera hur mycket som ska lagas och hur de ska arbeta vilket också nämns i studien. 
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 Att det ska vara en trivsam miljö för eleverna har också nämnts som en viktig faktor för 

att eleverna ska ta för sig tillräckligt med mat och också äta upp maten. Att de yngre 

eleverna upplever obehag när de ska äta tillsammans med de äldre är ett exempel. För 

att lösa det kan det kanske vara ett alternativ att se till så att tiderna inte överlappar 

varandra lika mycket för de olika klasserna. För att skapa en trivsam miljö efterfrågar 

eleverna och lärarna att det ska vara lägre ljudvolym. Detta har som tidigare nämnts inte 

diskuteras i så stor utsträckning tidigare men har ändå visats vara en av de viktigare 

faktorerna för att skapa en trivsam miljö i matsalen för eleverna i denna studie. Även 

om andra faktorer som tiden de har att äta på också inverkar. Den skola som är mest 

nöjd med ljudvolymen är som tidigare nämnts den skola där eleverna äter lunchen i 

klassrummen och detta kan alltså vara en relativt enkel lösning på problemet med hög 

ljudvolym. Att äta lunch i klassrummen kan också göra att trängseln minskar och att 

stämningen blir lugnare för eleverna. Hur ljudnivån skulle kunna minskas och miljön i 

matsalen förbättras har det i uppsatsen studie framkommit flera andra förslag på och 

detta visar på att det finns kunskaper och idéer för att förbättra miljön. Det som dock 

verkar saknas är engagemang och intresse att faktiskt genomföra åtgärderna.  

 

Det verkar också som att det saknas resurser då skolorna inte alltid vet hur de ska agera 

för att arbeta mot trivsammare matsal och därmed mindre svinn. Åtgärder som skulle 

kunna genomföras för att förbättra detta är bland annat att sätta upp ljudabsorberande 

bord och väggar som skärmar av vilket ger lägre ljudvolym och mer matro. Pedagogiska 

luncher är en annan lösning för att skapa matro och sprida kunskap där elever och lärare 

äter tillsammans och samtidigt kan ha en diskussion kring mat och miljö. Som nämnts 

innan har alla de skolor som medverkat i undersökningen pedagogiska luncher men 

trots detta upplever både lärare och elever i tre av dem att det inte är tillräckligt mycket 

ro i matsalen. En anledning kan vara det som en av de intervjuade lärarna framhåller, att 

det behövs ännu mer vuxennärvaro än vad det är idag. Detta är tyvärr en fråga om 

resurser och detta har inte prioriterats i den utsträckning det antagligen skulle behövas. 

 

För att minska tallrikssvinnet kan en annan åtgärd i matsalen som tagits upp i studien 

vara att göra det enkelt att hämta mat en gång till för att uppmuntra eleverna att inte ta 

för mycket mat första gången. Att eleverna tar för mycket mat på en gång har dock inte 

lyfts fram som ett problem bland de respondenter som intervjuats för denna studie. 

Samtidigt skulle det kunna tänkas vara ett problem i vissa skolor då eleverna känner att 

de har ont om tid och därför inte har tid att köa för att ta mer utan istället tar mycket mat 

på en gång. Även att utesluta filmjölken och soppan som ett alternativ till den ordinarie 

maten skulle kunna vara en lösning för att minska tallrikssvinnet vilket flera olika källor 

har nämnt. Ofta kanske eleverna tar för sig av den ordinarie maten, ibland för att lärare 

eller kökspersonal uppmuntrar till det, för att sedan inse att den inte är god och då 

slänga för att ta av filmjölken eller soppan istället. Dock möter denna åtgärd antagligen 

motstånd från eleverna då de tycker att filmjölken är ett bra alternativ när det serveras 

mat som de inte uppskattar.  

 

Att servera filmjölk och soppa för att kompensera för att eleverna inte uppskattar 

skolmaten är ingen bra lösning i längden då anledningen till att eleverna inte äter så att 

de blir mätta av skolmaten framförallt är för att de tycker att den är av dålig kvalitet. 

Därför är det bättre att de som ansvarar för menyerna och tillagningen av maten istället 

ser över hur detta fungerar idag och funderar på hur de kan förbättra maten så att 

eleverna äter den istället för filmjölken. Genom dessa åtgärder kan mängden mat som 
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slängs i onödan minska samtidigt som eleverna får i sig tillräckligt med näring och 

energi för att orka med dagen. Som tagits upp tidigare i studien har kommunen valt att 

fokusera mer på mat som är uppskattad av eleverna än som uppfyller alla krav på 

näringsriktighet och de har ett bra resonemang till detta då de menar att det är viktigt att 

eleverna får i sig maten. Det som dock blir en motsättning i detta är att eleverna ändå 

inte anser att maten är god och som enkäterna visar äter de inte alltid så att de blir mätta. 

Anledningarna till att de inte äter så att de blir mätta kan i och för sig vara fler än att de 

inte tycker om maten vilket framgår i studien. Förutom att det är maträtter av bra 

kvalitet är det också viktigt att det erbjuds sådana maträtter som eleverna vill ha. Genom 

att erbjuda maträtter som eleverna vill ha som är av bra kvalitet kommer matsvinnet 

alltså att kunna minskas samtidigt som eleverna kommer att börja äta bättre så att de 

upplever att de blir mätta.  

 

I kampen för att minska matsvinnet är det dock viktigt att inte endast uppmuntra 

eleverna till att slänga mindre utan att också se till att de tar för sig en ordentlig portion 

och äter upp den, så att de inte bara tar mindre mat för att på så sätt slänga mindre. I 

vissa skolor erbjuds flera alternativa maträtter varje dag så att eleverna kan välja den 

mat vill äta vilket också Livsmedelsverket rekommenderar. Detta har dock visats bidra 

till ett ökat matsvinn och bör av den anledningen inte erbjudas. I Sollentuna kommun 

erbjuds, som tagits upp innan, idag en maträtt per dag och detta verkar alla respondenter 

som medverkar i studien vara nöjda med. Det går alltså att uppnå både hälsomässiga 

och miljömässiga mål genom att uppmuntra eleverna att äta det som serveras. Som det 

har framgått är elever ibland skeptiska till maten som serveras och för att undvika detta 

kan smakprov av nya maträtter erbjudas som ett komplement till den ordinarie maten. 

 

Vid både sammanställningen av enkäterna och vid intervjuerna med eleverna märktes 

det att de hade mycket åsikter kring maten. Det kan vara så att det blir ett visst 

grupptryck och att eleverna påverkar varandra att svara på ett visst sätt. Det kan också 

vara så att de faktiskt har en befogad anledning till att uttrycka de åsikter de framför. 

Vid intervjuerna med kökscheferna och rektorerna märktes det också att de var 

medvetna om att elever har mycket tankar kring mat i skolan generellt. Exempelvis tar 

de upp att eleverna önskar mat som pizza och kebab men menar att det inte går att 

servera sådan mat då den inte är tillräckligt näringsriktig. Att eleverna är missnöjda med 

de grytor som serveras kan vara svårt att ta hänsyn till och åtgärda fullt ut då skolköken 

måste erbjuda eleverna en näringsriktig och varierad kost enligt Livsmedelsverket. 

Samtidigt borde de kunna ta hänsyn till detta och erbjuda sådan mat som eleverna 

uppskattar på samma gång som de klarar de krav som Livsmedelsverket har. Att både 

en kökschef samt andra studier har visat på att grytor bidrar till en stor del av 

tallrikssvinnet borde motivera kökscheferna till att se över dessa rätter, både ur ett 

ekonomiskt, hälsomässigt och miljömässigt perspektiv. Liksom en av respondenterna 

menar så kan det vara så att eleverna är ovana vid den mat som serveras och därför inte 

uppskattar den. Om det är mat som eleverna inte är vana vid kan kanske temaveckor 

eller liknande anordnas så att eleverna uppmuntras till att prova nya maträtter under 

andra former. Detta måste dock skiljas från de kommentarer eleverna har som handlar 

om kvaliteten på maten. Att som det tagits upp i denna studie upplever eleverna att 

maten inte alltid är tillräckligt varm eller att den är torr eller överkokt och sådant är 

däremot mer befogat att ha åsikter kring och också något som är lättare att åtgärda från 

kökets perspektiv.  
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9.4 Serveringssvinn 
Köket har, som nämnts tidigare, visats vara en viktig del i arbetet för att minimera 

mängden matsvinn då det idag uppkommer stora mängder serveringssvinn. Det har 

också framkommit, både i tidigare studier och i denna, att uppfattningen är att det 

främst är i mottagningsköken som det uppkommer serveringssvinn och det verkar som 

att det är denna typ av kök där det finns mest begränsningar i arbetet mot minskat 

matsvinn och då framförallt serveringssvinnet. Därför är detta också en av de stora 

faktorerna att fokusera på i arbetet mot ett minskat matsvinn. Det är dock viktigt att 

även se över rutinerna i köket då kökspersonalen även måste förändra sitt arbetssätt för 

att resultat ska synas. De kökschefer som jobbar i de medverkade skolorna menar att de 

slänger lite mat redan idag vilket gör att det kan bli svårt att motivera dem till att minska 

svinnet. Det kan vara så att det just i dessa fyra skolkök är bra rutiner så att 

serveringssvinnet inte är så stort utan att det istället är tallrikssvinnet som är den största 

orsaken. Då gäller det att skolorna istället väljer att fokusera på eleverna och lärarna och 

information till dem så att de blir mer medvetna och tänker efter hur de agerar. Om de 

sedan lyckas minska tallrikssvinnet kommer det att bli mer serveringssvinn och det är 

förhoppningsvis då som köken kommer att uppleva ett behov av att se över sina 

beställningar och planeringar. 

 

Att vidta åtgärder för att minska serveringssvinnet i mottagningskök kan göras på både 

lokal och central nivå och dessa lösningar är också relevanta ur olika tidsperspektiv. I 

ett kortare tidsperspektiv kan åtgärder göras på lokal nivå genom att se över planeringen 

så att det inte beställs mer mat än vad som är nödvändigt. En åtgärd för detta är att 

skriva upp hur mycket som slängs av de olika maträtterna för att kunna anpassa 

mängden till nästa gång. Samtidigt menar alla de intervjuade kökscheferna att de redan 

idag skriver upp hur mycket mat som slängs och att de vet hur mycket de behöver laga. 

Detta bör kanske bli ännu mer strukturerat. Intressant här hade varit att kunna göra 

mätningar för att veta hur mycket som slängs då kökscheferna menar att de redan idag 

har kontroll. En anledning till att kökscheferna inte ser samma problem som visats i 

andra studier kan vara att dessa fyra skolor har ett utarbetat system sedan tidigare som 

fungerar. Dock finns det antagligen brister även i dessa kök då det har visat sig att 

kökscheferna inte är engagerade och medvetna om problemet med matsvinn vilket gör 

att de kanske inte upplever och uppmärksammar problemen som finns. 

 

Att det erbjuds filmjölk till lunch gör det blir svårare för kökspersonalen att beräkna hur 

många som kommer att äta av de olika rätterna. Servering av filmjölk kan även vara 

negativt hur ett hälsoperspektiv, se avsnitt 8.3, Tallrikssvinn. En annan anledning till att 

det är svårt att planera hur mycket mat som går åt har visats vara systemet för 

frånvarorapportering. Anledningen till det är att det är svårt att veta hur många som är 

oplanerat frånvarande varje dag. I dessa fyra skolor i Sollentuna kommun ser dock inte 

kökscheferna frånvarorapporteringen som något problem, detta trots att de inte tar 

hänsyn till elever som är sjuka för dagen utan endast till planerad frånvaro minst en 

vecka i förväg. Även om inte kökscheferna ser detta som något problem kanske de 

skulle kunna se skillnad om de ändrade systemet för att kunna ta hänsyn till oplanerad 

frånvaro när de bestämmer hur mycket mat som ska tillagas. Att det däremot är svårt att 

anpassa mängden mat som köps in, vilket respondenterna också lyfter fram, är mer 

förståeligt då det måste göras längre tid i förväg. Dock betyder det inte att all mat som 

köpts in måste tillagas utan kan istället användas till en annan maträtt en annan dag. Att 
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skapa ett sådant system bör vara relativt lätt åtgärdat då det visats i studien att lärare, 

rektorer och kökscheferna idag har en nära relation och kommunikation. 

 

Planeringen i köket kan också underlättas genom att uppmuntra eleverna att äta enligt 

tallriksmodellen exempelvis eftersom köket då vet mer exakt hur mycket mat som 

kommer att gå åt. För att detta ska uppnås måste information gå ut till eleverna vilket är 

ett annat perspektiv att se det ur. Då är det istället medvetenheten hos eleverna som 

måste öka. En annan lösning för att underlätta planeringen av hur mycket mat som ska 

tillagas är att använda sig av det exempel som gjorts på ett antal skolor i England där 

eleverna varje morgon fick välja vilken mat de ville äta till lunch. På detta sätt visste 

kökspersonalen hur mycket mat som förväntades gå åt av de olika rätterna och behövde 

inte överproducera för att vara säkra på att det skulle räcka. Sedan finns det alltid en 

osäkerhet i hur stora portioner eleverna tar för sig men detta är antagligen marginellt i 

förhållande till den överproduktion som kan ske när de inte ens vet hur många som 

kommer att äta.  

 

Vissa åtgärder kan vidtas för både produktionskök och mottagningskök och dessa kan 

tas i kraft relativt direkt. Vad gäller mat som inte tillagats är det viktigt att se över 

temperaturen i kylen då maten får en längre hållbarhet vid lägre temperaturer. Samtidigt 

har det visat sig att detta inte är ett problem i de två produktionskök som medverkat i 

undersökningen då de inte har plats för att lagra så mycket mat och därför har bra 

kontroll på den mängd mat de köper in. Att vid upphandlingen med leverantören av 

maten se till så att det inte sker för stora leveranser att de inte hinner ta hand om i tid 

och äta upp i skolan är också en lösning för att minska serveringssvinnet som tagits upp 

i studien. En annan åtgärd som framkommit för att minska serveringssvinnet är att 

skolköken ser över hur mycket mat som läggs ut till servering.  Att lägga ihop 

halvtomma bläck till ett fullt bläck är ytterligare ett förslag till åtgärd. Även att erbjuda 

mindre portionsbitar av exempelvis kycklingfiléer och fiskfiléer kan bidra till ett 

minskat matsvinn. Dessa lösningar är egentligen mycket enkla och kräver inte så 

mycket tid från personalen i köket. Det som krävs är snarare att kökspersonalen ändrar 

sina tankemönster och rutiner. Detta kan dock vara svårt nog även om det inte är 

kostsamt eller kräver mycket kunskaper då det idag verkar vara en stor kunskapsbrist. 

Att det saknas kunskaper hos kökspersonalen och kökscheferna kring hur stor negativ 

inverkan matsvinnet har, är en av orsakerna till att det slängs mycket mat i onödan idag, 

både i mottagningskök och i produktionskök. Genom att uppmärksamma 

kökspersonalen om detta kan det också motivera dem att arbeta för att minska svinnet. 

Exempelvis skulle kökscheferna kunna se över rutinerna och sedan implementera dem 

hos den övriga kökspersonalen. Även bristande kunskaper kring lagstiftning har visats 

vara en orsak till matsvinnet då kökspersonalen är osäkra och väljer att slänga snarare 

än att spara överbliven mat. Detta kan åtgärdas genom att ge kökspersonalen ytterligare 

utbildning i livsmedelshantering.  

 

Ett försök till detta gjordes under en vecka i skola D där kökspersonalen vägde 

serveringssvinnet. Kökschefen i skolan blev tillfrågad och pratade sedan ihop sig med 

de övriga i köket och strävade efter att ha så lite serveringssvinn som möjligt under 

veckan. Begränsningen i detta är att det inte finns något nollvärde att jämföra med då 

detta försök egentligen var tänkt som ett tillfälle för att få ett nollvärde, men på grund av 

brister i kommunikationen blev det istället ett försök till minskning. Försöket kan ändå 

ses som ett lyckat försök till att uppmärksamma och inspirera personalen till förändring. 
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Genom att engagera sig själv och personalen lyckades köket uppnå mycket små 

mängder serveringssvinn under veckan. Liksom kökschefen också tog upp så krävs det 

mycket tid och planering för att lyckas uppnå små mängder serveringssvinn då det alltid 

måste finnas mat till eleverna varje dag. 

9.5 Information och kommunikation kring mat och miljö 
En av orsakerna till att det uppkommer stora mängder matsvinn idag har i studien visats 

vara att det inte finns någon utbredd kunskap och medvetenhet kring problemet. Även 

om det är allmänt känt att människan idag påverkar miljön negativt, exempelvis genom 

övergödning och onödig förbrukning av vatten, så är det få som ser det i sammanhanget 

med matsvinn. Som det visade sig i enkäterna ansåg få elever att de pratade om mat och 

miljö eller om begreppet matsvinn i skolan vilket också lärarna har framhållit vid 

intervjuerna. Det har också visat sig vid undersökningarna att det rådet stor brist på 

kunskap om matsvinn hos de som arbetar i köket samt hos rektorer och lärare.  

 

Att lyfta fram problematiken kring matsvinnet för eleverna är, som nämnt innan, 

relevant då det är viktigt att göra eleverna uppmärksamma på att de ska tänka på hur 

mycket mat de tar för sig så att de inte behöver slänga det som de inte orkar äta upp 

exempelvis. För att detta ska kunna genomföras måste framförallt lärarna men även de 

andra aktörerna inom skolan ha medvetenhet och kunskap att kunna förmedla till 

eleverna. Det är även viktigt att lärarna är motiverade och inspireras till att prata om 

detta med eleverna. För att kunna arbeta med matsvinnsfrågan har flera lärare 

efterfrågat material att arbeta med vilket har visat att de inte har varit medvetna om det 

material som finns idag från olika företag. Problemet idag är alltså inte egentligen att 

det är brist på kunskap och material, snarare att de som behöver detta inte vet att det 

finns och därmed hur de ska kunna få tag på det. Detta visar på att det kanske är viktigt 

med en styrning från en högre, mer central, nivå så att information om det material som 

finns kan spridas till de olika skolorna i kommunen. På detta sätt kan alla skolorna få ett 

material att arbeta med så att lärarna på ett enklare sätt kan ta upp problemet med 

matsvinn i klasserna. Att från en högre nivå motivera lärarna och också ge dem mer tid 

för att prata om matsvinn gör att de kan uppmärksamma eleverna om hur mycket mat 

som slängs vilket kan minska matsvinnet. Det behöver inte vara ett helt lektionspass om 

endast matsvinn utan det kan vävas in i den övriga undervisningen. Tanken är 

framförallt att göra eleverna medvetna och få dem att börja reflektera över maten som 

slängs och hur den påverkar miljön.  

 

I studien har det visats att det även finns andra sätt för att kommunicera och sprida 

information kring problemet med matsvinn. Vid förstudien exempelvis hittades många 

exempel på skolor, kommuner och företag som drivit kampanjer och projekt för att 

uppmärksamma och försöka minska matsvinnet. En av de åtgärder som det har visats 

vara vanligt att fokusera på för att minska tallrikssvinnet är genom en tävling som gör 

eleverna mer medvetna och delaktiga. Detta har även gjorts i Sollentuna kommun under 

våren 2012 men uppfattningen hos bland de delaktiga är att det inte blev så stora 

förändringar. Vad detta kan bero på är svårt att veta men ett förslag är att det egentligen 

behövs mer information om matsvinn och vad det är och varför det är negativt så att 

eleverna får en förståelse för varför tävlingen genomförs. I andra kommuner har 

liknande projekt och tävlingar gett bra resultat med minskningar i mängden matsvinn. 

Att genomföra projekt genom att anordna tävlingar så som ISS har gjort i dessa fall är 
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alltså en bra idé för att få eleverna motiverade och engagerade. Dock behövs det kanske 

andra och större insatser för att det ska få ett bättre genomslag och resultat.  

 

Att de följer upp projektet och gör det igen är också positivt då det blir en påminnelse 

för alla inblandade. Den visningstallrik som används i vissa av de skolor som 

samarbetar med ISS är ett bra försök till att uppmärksamma eleverna om hur de ska äta. 

Som det framkommit är det dock få som tittar på den och den ger liten effekt. För att det 

ska få bättre resultat bör det blir mer kommunikation mellan lärare och elever så att 

eleverna får en djupare förståelse. Det är också viktigt med kommunikation mellan 

skolorna, köken och förvaltningschefen så att han vet hur standarden på maten är samt 

hur mycket mat som slängs så att han kan lyssna till de åsikter som eleverna har med ett 

kritiskt förhållningssätt och sätta det i perspektiv till mängden matsvinn. Att göra 

uppföljningar är något som inte tidigare gjorts i alla kommuner där de genomfört 

liknande projekt utan där har de istället nöjd sig med att driva projektet en gång. Detta 

kan leda till att många glömmer bort att de ska tänka på hur de agerar och hur mycket 

de slänger. Samtidigt är många av projekten och tävlingarna relativt nya och därför har 

det kanske inte känts relevant med en uppföljning än. Nackdelen med det upplägg som 

ISS har valt är att de endast arrangerar en tävling mellan två av skolorna i kommunen. 

Detta ger att de andra skolorna inte kanske ens är medvetna om projektet och därför inte 

uppmärksammar problematiken med matsvinn. När de sedan genomför projektet igen 

med två nya skolor blir det ju egentligen inte en uppföljning och påminnelse för de 

tidigare skolorna utan snarare för dem själva inom företaget. Samtidigt fokuserar de 

endast på eleverna och inte på hur köket arbetar för att minska svinnet vilket blir lite 

motsägningsfullt. Ett alternativ skulle kunna vara att göra som Bjurhovdaskolan och 

arrangera tävlingar mer regelbundet och helst också engagera alla skolorna de arbetar i. 

Detta kräver dock mer tid, pengar och andra resurser vilket gör att det blir svårare att 

driva det. Det kan också vara en idé att de fokuserar även på serveringssvinnet. 

 

En av de delar som det framkommit att det framförallt är viktigt fokusera på är köken. 

Genom att ge kökspersonalen utbildning kan de bli mer medvetna och anpassa sitt 

arbetssätt för att minska svinnet. Detta framförallt om eleverna minskar tallrikssvinnet 

vilket gör att det blir mer serveringssvinn istället. Här är det extra komplicerat i de 

skolor som samarbetar med ISS då det måste förmedlas även dit så att de kan ändra 

storleken på portionerna exempelvis. Det är också ISS ansvar hur menyn ser ut och att 

den är näringsriktig och varierad. Det har också framkommit i studien att de olika 

aktörerna anser att det är någon annan som är det främsta orsaken till att det uppkommer 

matsvinn och ingen blir därför motiverad att själv vidta åtgärder. Ett sätt för att 

överbrygga detta är genom matråden i skolan. Här kan representanter från både 

eleverna, lärarna och skolköket träffas tillsammans med rektorn för att diskutera hur 

situationen ser och hur det kan lösas. Vid dessa är det viktigt att allas åsikter kommer 

fram och också beaktas för att undvika att eleverna exempelvis upplever att skolorna 

inte lyssnar på dem. Kanske kan det behövas mer kommunikation och diskussion för att 

en förståelse mellan dem ska skapas så att hänsyn tas till allas åsikter. Genom att lyssna 

mer på eleverna och ta till sig vad de anser om maten skulle också matsvinnet kunna 

minskas då eleverna äter mer om det serveras mat de vill ha. Detta skulle också leda till 

bättre hälsa hos eleverna då de äter mer och orkar mer.  

 

För att kunna se till helheten i skolan och ta reda på vilka starka och svaga sidor som 

finns i skolan har verktyget SkolmatSverige tagits fram vilket tagits upp tidigare i 
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studien. Genom att använda verktyget kan rektorn få en rapport med resultatet från de 

enkäter som genomförts och kan sedan använda det för att förbättra verksamheten och 

förhoppningsvis kunna minska matsvinnet. Att använda SkolmatSverige kan också vara 

användbart då det ger en motivation till att bli bättre och det kan också komma fram 

olika faktorer som ingen reflekterat över tidigare. Det är alltså flera olika faktorer som 

orsakar matsvinn och dessa måste ses i en helhet för att svinnet ska kunna minskas 

vilket till stor del kan fås genom kommunikation.  

 

Att informera om de stora mängder mat som slängs och den negativa inverkan det har 

på miljön kan skapa ett större engagemang inom skolan vilket har visats vara en 

betydande faktor både vid tidigare studier och i denna studie. EU:s avfallshierarki kan 

användas som ett verktyg för att informera om hur avfallssituationen ser ut i ett större 

sammanhang och vad samhället bör sträva efter. Detta är relevant att beakta även vid 

arbetet med att minska uppkomsten av matsvinn. Det är också viktigt att de olika 

aktörerna känner att de åtgärder de bör vidta är realistiska så att de kan klara av 

förändringarna. Även ekonomin är en viktig faktor att lyfta fram i minskningen av 

matsvinn. Anledningen till detta är att alla aktörer är intresserade av att spara pengar. 

Trots detta slänger de idag stora mängder mat i onödan. En av anledningarna till detta 

kan vara att inget ser sitt egna direkta ansvar utan hela tiden ser det som att det är någon 

annan som måste åtgärda problemet. Förutom det ekonomiska perspektivet är det också 

viktigt att se till det hälsomässiga och miljömässiga perspektivet och lyfta fram det som 

en motivering till att arbeta mot ett minskat matsvinn. Framförallt det hälsomässiga 

perspektivet bör vara av intresse för skolorna då fokus i Sollentuna kommun framförallt 

är på att eleverna presterar bra. Att eleverna mår bra och uppnår bättre resultat om de 

äter ordentligt borde alltså vara en motivering till att maträtterna och kvaliteten på dessa 

ska ses över så att eleverna äter mer och slänger mindre. 

9.6 Sammanfattande förslag på åtgärder 
Nedan presenteras förlag på åtgärder efter genomgång av insamlat material. 

 

Tallrikssvinn 

 Informera eleverna om matsvinn och också om varför det inte är bra att slänga 

mat. 

o Använd det skolmaterial som finns. 

 Ta bort eventuella brickor och salladstallrikar i skolmatsalen. 

 Se över miljön i matsalen: 

o Ljudvolym 

 Sätt upp ljudaborberande bord. 

 Sätt upp avskärmningar. 

 Skapa mer vuxennärvaro i matsalen för att få matro. 

o Trängsel 

 Använd andra rum än matsalen, exempelvis klassrummen. 

o Tid att äta 

 Gör om schemaläggningen så att lunchen och rasten sker separat. 

 om det inte är möjligt; gör så att eleverna får mer tid för att äta 

vid behov. 

 Ha pedagogiska luncher där elever och lärare äter tillsammans. 

 Gör det enkelt att ta om mat så att eleverna inte tar för mycket från början. 
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 Uppmuntra eleverna att ta lagom mycket och att äta så att de blir mätta. 

 Förbättra kvaliteten på maten och se över vilka maträtter som serveras. 

 Ta bort filmjölk och soppa för att uppmuntra eleverna att äta av ordinarie maten. 

 Arrangera temaveckor så att nya maträtter kan introduceras för eleverna. 

 Arrangera svinntävlingar och projekt och gör uppföljningar på dessa. 

 

Serveringssvinn 

 Information till kökspersonalen för ökad medvetenhet och inspiration till 

förändring. 

 Slå ihop halvtomma bläck innan nya tas ut. 

 Se över planeringen för att inte överproducera. 

o Väg och notera hur mycket som slängs för att anpassa till nästa gång. 

o Ta bort alternativen filmjölk och soppa för att lättare planera. 

o Uppmuntra eleverna att äta enligt tallriksmodellen för att lättare veta hur 

mycket som går åt av de olika rätterna. 

o Ge eleverna möjlighet att rapportera in vilken mat de vill äta varje dag. 

 Se över rutinerna för frånvarorapportering för att anpassa mängd tillagad mat. 

 Omvandla mottagningskök till produktionskök. 

 Se över rutinerna i köken, framförallt i mottagningsköken.

 

Hela kedjan 

 Lyfta fram problematiken kring matsvinn och gör alla medvetna och 

engagerade. 

o Kommunikation mellan alla aktörer inom kedjan för att få 

helhetsförståelse. 

o Använd matråd för att skapa kommunikation. 

 Vidta åtgärder på både lokal och central nivå för att få ett helhetsperspektiv. 

 Anställa en kostchef som kan se till helheten och samordna nämnderna. 

 Samordna intressena i de olika nämnderna så att problemet förankras politiskt. 

 Påverka upphandlingarna med entreprenör. 

 Göra mätningar på hur stort matsvinnet är samt göra uppföljningar av de insatser 

som görs för att motivera ytterligare insatser. 

 Använd SkolmatSverige för att få en helhetsbild av de olika skolornas 

verksamheter.
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10 Slutsats 

Matsvinn finns i alla led av livsmedelskedjan och orsaken till matsvinnet varierar med 

var det uppkommer. Hur mycket matsvinn som uppkommer och hur stort problem det är 

beror på vilken verksamhet det handlar om och hur de arbetar där. Det är många olika 

aktörer som är inblandade i problematiken och därför är det ett komplext problem som 

måste ses i sin helhet. De främsta orsakerna till matsvinn finns vid serveringen och i 

matsalen och det svinn som uppkommer benämns serveringssvinn respektive 

tallrikssvinn.  

 

Hur mycket mat eleverna slänger, det vill säga hur stort tallrikssvinnet är, tycks bero av 

flera olika faktorer. De faktorer som framkommit i uppsatsen är kvaliteten på maten, 

ljudvolymen, trängsel i matsalen samt hur mycket tid de har för att äta. Av dessa verkar 

det vara främst tiden för att äta och kvaliteten på maten som påverkar om eleverna blir 

mätta och hur mycket de slänger. Kvaliteten på maten kan också kopplas ihop med att 

en del av eleverna upplever att det är sämre kvalitet på maten i mottagningsköken 

jämfört med i produktionsköken. Att eleverna slänger mycket mat har även visats bero 

på deras låga medvetenhet kring matsvinn och problematiken kring detta. Anledningen 

till den låga medvetenheten bland eleverna är framförallt den låga medvetenhet och 

kunskap som finns även bland lärare och andra aktörer i skolan. Det finns alltså ingen 

som berättar om matsvinn och den negativa inverkan det har på miljön, hälsan och 

ekonomin för eleverna. Att det är en låg medvetenhet bland de olika aktörerna gör också 

att det blir bristande engagemang och insats för att minska matsvinnet. En anledning till 

att inte lärarna är mer engagerade har visats vara att de saknar styrning från en högre 

instans, vilket blir en konflikt då exempelvis förvaltningschefen på barn- och 

ungdomsnämnden efterfrågar insatser på en lokal nivå. Att ingen känner sig ”träffad” är 

också en anledning till att ingen engagerar sig. 

 

Mängden serveringssvinn är den mängd tillagad mat som blir över efter att eleverna ätit 

sin lunch. Faktorer som påverkar serveringssvinnet är bland annat överproduktion samt 

att kökspersonalen i slutet av lunchen serverar mer mat än vad som går åt då de kanske 

inte har kontroll på hur många fler elever som beräknas komma och hur mycket som går 

åt. Att de agerar på detta sätt beror bland annat på en osäkerhet hos de som jobbar i 

köket. En anledning till denna osäkerhet är brist på kunskap och medvetenhet hos 

kökscheferna och kökspersonalen vilket i sin tur ger brist på engagemang. Rutinerna för 

frånvarorpapportering kan också vara en faktor som påverkar mängden serveringssvinn 

då de producerar mer mat än vad som kommer gå åt de dagar som elever är sjuka. 

Ytterligare en faktor som påverkar serveringssvinnet är vilket typ av kök det är i skolan 

då det är lättare att anpassa mängden mat som behöver tillagas i ett produktionskök än i 

ett mottagningskök. I ett produktionskök är det oftast även lättare att ta hand om och 

kyla ner överbliven mat så att den kan användas en annan dag istället för att slängas. 

 

För att lyckas minska matsvinnet är alltså flera olika insatser nödvändiga. Vissa av 

dessa är lösningar i ett kortare perspektiv och vissa i ett längre. Det krävs även insatser 

på både en lokal nivå och från högre instans i arbetet mot minskat matsvinn. En av de 

viktigaste åtgärderna för att lyckas minska matsvinnet har visats vara ökad kunskap och 

medvetenhet vilket leder till ökat engagemang. När detta är uppnått finns en rad andra 

åtgärder att vidta för att arbeta mot ett minskat matsvinn. Dessa åtgärder presenteras i 

avsnitt 8.6, Sammanfattning och förslag på åtgärder. 
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Ingmar Borgström för engagerad handledning och inspiration. 

 

Christian Haglund för visat intresse och för att alltid ha trott på mig. 

 

Malin Löwbom och Barbro Edlund för att engagerat ha hjälp mig att ta fram 

information om skolorna och också inspirerat mig i mitt arbete. 
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under hela arbetet. 
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13 Bilagor 

Bilaga 1. Aktörer relevanta för minskningen av matsvinn 
Nedan presenteras aktörer som på olika sätt arbetar för att minska matsvinnet. 

 

Naturvårdsverket 

En av de myndigheter som jobbar mot minskat matavfall och också är beslutsfattare är 

Naturvårdverket vilka också har tagit fram den nationella avfallsplanen. 

Naturvårdsverket föreslår exempelvis att kommunerna kan arbeta mot skolorna och 

informera och utbilda dem i frågan om minskning av matsvinn. (Sveriges avfallsplan, 

2011). Naturvårdsverket samarbetar inte direkt med skolorna för att minska deras 

matsvinn idag (Due, muntlig kommunikation, 02-2012). Dock har Naturvårdsverket 

gjort intervjuer och undersökningar med skolor och ett antal olika förslag har kommit 

fram för att minska matsvinnet (Naturvårdsverket, 2008, s.19). Ett sätt är att kartlägga 

hur mycket svinn som slängs (Naturvårdsverket, 2008).  

 

Konsumentföreningen Stockholm 

Konsumentföreningen Stockholm är ett av de företag som arbetar mot minskat avfall i 

hushållen och de förslag de ger kan i stort sett användas även i skolköken exempelvis. 

De ger åtgärdsförslag som att öka informationen på olika nivåer i samhället så att 

medvetenheten ökar vad gäller vilka konsekvenser mat som slängs ger på miljön och 

livsmedelsförsörjningen globalt. Vad gäller matsvinnet går hushållen att likställa med 

skolköken på många sätt. Exempelvis går flera av råden som ges till de privata 

hushållen även att ge till skolköken (Ungerth, muntlig kommunikation, 02-2012).  

 

Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket har bland annat som uppgift att arbeta för att miljöpåverkan från 

livsmedelskedjan ska minska (Modin, 2011). På sin hemsida presenterar de tips och råd 

för hur svinnet kan minskas. Fokus är dock på hushåll och inte på storkök. Trots det kan 

vissa av råden även appliceras på verksamheter som skolkök exempelvis 

(Livsmedelsverket, 2012:d). Livsmedelsverket har också utarbetat råd för förskolor och 

skolor med mera med avseende på måltiderna i verksamheten så att de kan arbeta mot 

bra matvanor (Livsmedelsverket, 2007).  

 

Skolverket 

Att minska matsvinnet är en del i strävan mot en hållbar utveckling vilket är ett mycket 

aktuellt och viktigt begrepp i dagens samhälle som också är mycket komplext. Idag har 

utbildningar både inom förskola, skola och vuxenutbildningar som uppdrag att arbeta 

för en hållbar utveckling på både ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt plan 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004). I skollagen (Lpo 94) står det att skolan ska ha 

ett perspektiv på miljön och genom det göra eleverna medvetna så att de själva kan ta 

ansvar för hur de agerar i miljöfrågor men också att få förståelse för miljöfrågor globalt. 

Att undervisa i hållbar utveckling är därför invecklat men också ett högt krav som ställs 

på undervisningen (Myndigheten för skolutveckling, 2004).  

 

Hushållningssällskapen 

I Sverige idag finns det flera hushållningssällskap vilka är kunskapsorganisationer som 

har som fokus att vilja ta hand om och utveckla den landsbygd vi har idag. I och med 
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den utveckling som pågår har det blivit allt mer fokus på att sprida kunskap om hälsa 

och mat och vänder sig till flera olika målgrupper (Hushållningssällskapet, 2012:a).  

 
Sollentuna Energi 

Sollentuna Energi ägs av Sollentuna kommun. De har flera ansvarsområden inom VA, 

renhållning och transporter (Sollentuna energi, 2012:a). Ett av ansvarsområdena inom 

renhållningen är att ta hand om mat- och restavfallet vilket de gör genom insamling för 

att sedan behandla och återvinna (Sollentuna energi, 2012:b). Företaget arbetar för att 

minska avfallsmängderna och då även mängden matsvinn (Campbell, muntlig 

information, 02-2012).  

 

Håll Sverige Rent 

Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som driver miljöutbildningar, 

kampanjer och projekt för att öka medvetenheten så att fler strävar mot en hållbar 

utveckling genom att minska nedskräpning och öka återvinningen (Håll Sverige Rent, 

2012:a).  

 

SÖRAB 

Avfallsbolaget SÖRAB ägs av Sollentuna kommun och nio andra kommuner och är 

aktiva norr om Stockholm. Den avfallshantering de bedriver sker med fokus på miljön 

och de arbetar även med information och utbildning inom sopsortering och 

avfallshantering (SÖRAB, 2012:a). Förutom att ta hand om det avfall som uppkommer 

gör de även plockanalyser på avfallet för att veta vad som slängs och i vilka mängder. 

Att arbeta för att minska mängden matavfall är dock ett relativt nytt område som fått 

mycket uppmärksamhet de senaste ett till två åren och det är först nu som samhället har 

förstått problematiken och börjat arbeta med detta. Även SÖRAB arbetar nu för att mer 

och mer sträva mot avfallsminimering (Olsson, muntlig kommunikation, 02-2012).  

 

Unilever Food Solutions 

Företaget arbetar med att regelbundet göra undersökningar inom restaurangbranschen 

vilka kan fungera som ett stöd men också informera och sprida kunskap om viktiga 

frågor. Exempelvis har de gjort en studie rörande hur restauranggästerna ser på 

avfallshanteringen på restauranger. De arbetar också med att ta fram verktyg som 

restauranger kan använda för att minska svinnet av mat samtidigt som lönsamheten 

ökar. Ett exempel på detta är klimatsmartmat.net (Foodnet.se, 2012). 
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Bilaga 2. Exempel på exceldokument för dokumentering av 

serveringssvinn 
 

Vägning av matsvinn från servering i skolkök - Vecka X 
      

Skola: Exempel  

Ansvarig: Exempel      

      

Mätningen ska genomföras under vecka X-X och mailas till Anna Svensson senast 11/5. 

      

Måndag      

  Huvudkomponent Bikomponent Bikomponent Bikomponent Total mängd 

Matkomponent Kyckling Ris Currysås Grönsaker Hela måltiden 

Ursprungsvikt totalt (gram) 500 700 400 500 2100 

Total vikt serveringssvinn (gram) 75 100 80 100 355 

Serveringssvinn i procent 15% 14% 20% 20% 17% 

      

      

Tisdag      

  Huvudkomponent Bikomponent Bikomponent Bikomponent Total mängd 

Matkomponent         Hela måltiden 

Ursprungsvikt totalt (gram)         0 

Total vikt serveringssvinn (gram)         0 

Serveringssvinn i procent #Division/0! #Division/0! #Division/0! #Division/0! #Division/0! 

      

Onsdag      

  Huvudkomponent Bikomponent Bikomponent Bikomponent Total mängd 

Matkomponent         Hela måltiden 

Ursprungsvikt totalt (gram)         0 

Total vikt serveringssvinn (gram)         0 

Serveringssvinn i procent #Division/0! #Division/0! #Division/0! #Division/0! #Division/0! 

      

Torsdag      

  Huvudkomponent Bikomponent Bikomponent Bikomponent Total mängd 

Matkomponent         Hela måltiden 

Ursprungsvikt totalt (gram)         0 

Total vikt serveringssvinn (gram)         0 

Serveringssvinn i procent #Division/0! #Division/0! #Division/0! #Division/0! #Division/0! 

      

Fredag      

  Huvudkomponent Bikomponent Bikomponent Bikomponent Total mängd 

Matkomponent         Hela måltiden 

Ursprungsvikt totalt (gram)         0 

Total vikt serveringssvinn (gram)         0 

Serveringssvinn i procent #Division/0! #Division/0! #Division/0! #Division/0! #Division/0! 
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Bilaga 3. Enkät till eleverna 
 

Skolmaten, skolmatsalen och miljön 
 

Jag går i: Åk 3             Åk 5              Åk 9 

Jag är:     Tjej                Kille 

 

Ringa in det svar som du tycker som stämmer bäst in på frågan. 

 

Skolmaten 

Tycker du att skolmaten är god? 

Alltid Oftast Sällan  Aldrig 

 

Brukar du äta så att du blir mätt? 

Alltid Oftast Sällan  Aldrig 

 

Skolmatsalen 

Är skolmatsalen ren och fräsch? 

Alltid Oftast Sällan  Aldrig 

 

Har du tillräckligt med tid så att du kan äta din mat i lugn och ro? 

Alltid Oftast Sällan  Aldrig 

 

Är ljudnivån i skolmatsalen hög? 

Alltid Oftast Sällan  Aldrig 

 

Mat och miljö 

Ungefär hur ofta pratar ni om mat och hur den påverkar miljön på lektionerna? 

Varje vecka           1gång/månad           1gång/termin           1gång/läsår        Aldrig 

 

Pratar ni om matsvinn i skolan? 

Varje vecka           1gång/månad           1gång/termin           1gång/läsår        Aldrig 

 

Får ni veta hur mycket mat ni slänger vid lunchen? 

Varje vecka           1gång/månad           1gång/termin           1gång/läsår        Aldrig 

 

Övrigt 

Hur många dagar varje vecka äter du i skolmatsalen? 

5 3-4 1-2 Aldrig 

 

Är det något som du tycker kan bli bättre i skolrestaurangen eller med skolmaten? I så 

fall vad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan! 


