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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the efforts to reduce food waste in local 
primary schools in two municipalities in northern Sweden, as well as to highlight any 
similarities and differences. Food waste is a major problem around the world, globally an 
estimated 1.3 billion tonnes of food are thrown away each year. With a growing 
population and the environmental impact that is already provides significant 
consequences, it is not healthy that food that could be eaten are thrown away. Sweden 
alone are throwing away 1.2 million tonnes of food each year, and school kitchen alone 
contributes with approximately 40 000 tonnes. To answer the purpose of this study, 
electronic questionnaires were sent out to the principals for a total of 78 schools. The 
result of this study shows that 67 % of the schools participating in this study, has received 
directives from the municipality on how to work to reduce food waste in primary school. 
But even those who have not received directives from the municipality still perform 
activities when 12 out of thirteen schools in municipality A and all eight schools in 
municipality B stated that they actively working to reduce food waste. Even though the 
measures taken within schools were to some extent similar, the directives from the 
municipalities differed between schools, also within the same municipality. As 
consequence, participating schools worked differently with their students on this topic.  
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1 Inledning 

Det förutspås att befolkningsmängden globalt kommer att öka med cirka 2,3 miljarder 
människor till 2050 och med denna ökade befolkning ökar också efterfrågan på livsmedel 
(Tilman et al. 2011). Enligt Tilman et al. (2011) kommer efterfrågan på grödor att öka med 
ungefär 100 - 110 % till 2050 om utvecklingen fortsätter på samma sätt som det sett ut 
sedan 1960. Livsmedelsproduktionen bidrar redan nu med en stor miljöpåverkan, 
exempelvis genom markröjning som leder till fragmentering av habitat vilket hotar den 
biologiska mångfalden, och så mycket som en fjärdedel av de globala utsläppen av 
växthusgaser härstammar från markröjning, gödsling samt produktion av grödor (Tilman 
et al. 2011). Med den ökade befolkningsmängden och den brist på odlingsmark som råder 
är det inte sunt att använda marken till att producera livsmedel som sedan försvinner 
som matsvinn (Livsmedelsverket 2015).  
 
Ett stort problem idag är därför de stora mängder mat som slängs eller försvinner i olika 
led inom produktionskedjan (Haglund 2013). Globalt går ungefär en tredjedel av all mat 
som produceras på ett år förlorad som matsvinn, vilket uppgår till cirka 1,3 miljarder ton 
per år. Detta leder till stora förluster av resurser som exempelvis mark, vatten, arbetskraft 
men också rent kapital (Livsmedelsverket 2015). Med de livsmedel som produceras för att 
sedan försvinna som matsvinn förloras värden på ungefär 1 000 miljarder dollar varje år, 
vilket är ungefär lika mycket som hela Europeiska Unionens (EU) livsmedelsproduktion 
omsätter på ett år (Gunnartz 2016). Endast i Sverige slängdes under 2014 nära 1,3 
miljoner ton matavfall, vilket i genomsnitt motsvarar 134 kg matavfall per person 
(Elander et al. 2016). Dock räknas inte hela den mängden som matsvinn då det endast är 
den del av maten som skulle kunnat ätas, men en stor del av den mängden uppskattas 
ändå falla under kategorin matsvinn (Livsmedelsverket 2015). Av den totala mängden 
matavfall som slängdes i Sverige under 2014 stod storköken för 70 000 ton och drygt 
hälften av det uppkom från skolkök, vilket resulterar i drygt 20 kg per elev och år 
(Elander et al. 2016). Enligt en uppskattning baserat på en studie i Tyresö kommun, 
läsåret 2007 - 2008, skulle svinnet från enbart tallriksavskrap i svenska skolor uppgå till 
en kostnad på mellan 200 till 600 miljoner kronor per år för kommunerna runt om i 
landet (Rytterstedt et al. 2009). Då tillkommer även svinn som kantinavfall, dåliga 
råvaror, tillagnings- och beredningsavfall, överbliven mat samt flytande avfall, vilket inte 
är inräknat (Rytterstedt et al. 2009). 
 
Som nämnts ovan är matsvinn ett globalt problem (Haglund 2013) men det varierar dock 
var i kedjan matsvinnet uppstår beroende på ifall det handlar om låginkomstländer eller 
medel- och höginkomstländer. För låginkomstländer uppstår matsvinnet ofta i de tidigare 
leden av livsmedelskedjan (Loxbo 2011), medan det för medel- och höginkomstländer 
uppstår i de senare leden (Food and Agriculture Organizations of the United Nations 
reduction 2015). I fattigare länder grundar det sig ofta i administrativa och tekniska 
brister som till exempel skördetekniker, lagring- och kylmöjligheter. I medel- och 
höginkomstländer faller en större del av orsaken på beteendet hos konsumenter men 
även på en hög livsmedelssäkerhet och kvalitetsstandarder som bidrar till att livsmedel 
som skulle kunnat ätas ändå sorteras bort av olika anledningar (Food and Agriculture 
Organizations of the United Nations reduction 2015). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett eventuellt arbete ser ut med att minska 
matsvinn i kommunala grundskolor inom två kommuner i norra Sverige, samt att 
synliggöra eventuella likheter och skillnader. 
 

• Har respektive kommun utfärdat några direktiv till skolorna om att de ska bedriva ett 
arbete med att minska matsvinn samt vilka åtgärder som ska vidtas? 

• Bedrivs det något arbete inom skolorna för att minska matsvinn och hur ser arbetet 
ut? 

• Det finns kommuner i Sverige där skolor tagits upp som goda exempel i sitt arbete 
med att minska matsvinn, har de kommuner som undersöks i studien vidtagit 
liknande åtgärder som dessa kommuner? 

• Finns det faktorer som försvårar arbetet med att minska matsvinn inom grundskolan? 

• Hur tas matrester samt matavfall omhand? 
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2 Bakgrund 

2.1 Miljömål och lagstiftning 

2.1.1 Agenda 2030 och de globala målen 
År 2015 antogs 17 globala mål (med 269 delmål) av Förenta Nationerna (FN), vilka syftar 
till att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässig hållbar utveckling. De ska vara 
uppnådda i alla världens länder till 2030 (FN-förbundet 2017a). En hållbar utveckling 
innebär att dagens generation ska tillgodose sina behov på ett sätt som inte äventyrar 
framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 är ett 
frivilligt åtagande och är inte juridiskt bindande. Varje enskilt medlemsland är själv 
ansvarig för att genomföra målen men stöd finns att få hos FN (FN-förbundet 2017a). 
Inom delmål tolv finns ett mål som innebär att det globala matsvinnet ska halveras fram 
till 2030 (FN-förbundet 2017b).  

2.1.2 Nationella miljömål 
Sverige har ett grundläggande generationsmål som infördes 1999, vilket är menat att 
fungera vägledande i miljöarbetet. Det går i korta drag ut på att det inom en generation 
från att målet infördes ska finnas förutsättningar för att lösa miljöproblemen (Miljömål.se 
2016). Under generationsmålet ligger 16 miljökvalitetsmål och cirka 20 etappmål. 
Miljökvalitetsmålen är beskrivande och talar om det tillstånd i miljön som är önskvärt att 
nå fram till, medan etappmålen är tydligare och visar på vilka insatser som krävs. 
Etappmålen är ett hjälpmedel för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska nås 

(Miljömål.se 2017b). 

2.1.3 Nationellt arbete 
Livsmedelverket har tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket under tre 
år, 2012 - 2015, arbetat med ett regeringsuppdrag för minskat matsvinn i syfte att uppnå 
FN:s globala delmål, att till år 2030 uppnå ett halverat globalt matsvinn. I deras 
slutrapport framkommer, att det varit en bra början men att det finns behov av ett 
långsiktigt arbete med matsvinn (Livsmedelsverket 2015). Ovan nämnda aktörer har 
utifrån regeringsuppdraget för minskat matsvinn, 2012 - 2015, fått i uppdrag att arbeta 
vidare med att minska matsvinn från producent till konsument under 2017 - 2019. De ska 
i första hand ta fram en handlingsplan med matsvinnsreducerande åtgärder som sedan 
ska fungera vägledande genom uppdraget (Livsmedelsverket 2018). 
 

2.1.4 Avfallshierarkin 
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/98/EG) är alla medlemsländer 
inom EU skyldiga att följa den avfallshierarki som regleras i EU:s ramdirektiv om avfall. 
Avfallshierarkin innefattar en prioritetsordning som ska följas när det gäller politik och 
lagstiftning som berör hantering av avfall samt förebyggande arbete mot uppkomsten av 
avfall (2008/98/EG). År 2011 införde Sverige EU:s avfallsdirektiv i den svenska 
lagstiftningen, dels som ett nytt kapitel i miljöbalken, kapitel 15, och dels i en ny 
avfallsförordning (Naturvårdsverket 2017a). I Sverige kallas avfallshierarkin även för 
avfallstrappa (Naturvårdsverket 2017b). Avfallstrappans prioriteringsordning innebär, att 
i första hand förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand när förebyggande åtgärder 
inte är möjliga ska avfallet återanvändas. Tredje alternativet innebär att materialet ska 
återvinnas och i fjärde hand ska återvinning ske på annat sätt, exempelvis genom att 
energin i materialet tas tillvara på. När inget av de redan nämnda alternativen är möjliga 
ska avfallet bortskaffas, exempelvis genom deponering (Naturvårdsverket 2017b). 

2.2 Matavfall 
Till matavfall räknas allt biologiskt nedbrytbart avfall som skulle kunnat användas som 
livsmedel och uppkommer med livsmedelshanteringen, här ingår även flytande avfall som 
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exempelvis hällts ut i vasken eller tömts ur förpackningen. Det flytande matavfallet är 
svårare att mäta och lämnas ofta utanför i beräkningar av matavfall (Jensen et al. 2011). 
Enligt Europaparlamentet och Rådets direktiv (2008/98/EG) ges följande definition av 
biologiskt avfall, ”biologiskt nedbrytbart trädgård- och parkavfall, livsmedels- och 
köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler och jämförbart 
avfall från livsmedelsindustrin” (2008/98/EG, 312/9). Matavfall är således en del av 
denna vidare definition (Jensen et al. 2011). Matavfallet består dels av oundvikligt avfall 
som restprodukter, till exempel potatisskal, kaffesump, benrester eller äggskal, och dels 
livsmedel som skulle kunnat ätas om det behandlats på ett annat sätt (Modin 2011). 

2.2.1 Energiåtervinning  
Den största miljövinsten nås genom att undvika uppkomst av matavfall (Avfall Sverige 
utveckling 2013). Men då det i praktiken är svårt att lyckas med det är det önskvärt att 
minimera uppkomst av matavfall i den utsträckning det går, samt att det matavfall som 
ändå uppkommer ska behandlas på ett sätt som åsamkar så liten skada på miljön som 
möjligt (Avfall Sverige 2013). Som tidigare nämnts ska avfall enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv (2008/98/EG), i fjärde hand, när de tidigare alternativen är uttömda, 
återvinnas på annat sätt, då till exempel genom energiåtervinning. När organiskt material 
bryts ner i en syrefri miljö bildas biogas genom rötning och resterna som blir kvar 
innehåller näringsämnen som kan användes som växtnäring (Bioenergiportalen 2014). 
Livsmedelsproduktion kräver mycket energi och genom att behandla det matavfall som 
uppkommer genom rötning i en biogasanläggning kan både energi och växtnäring tas 
tillvara på. Energin används som biobränsle medan växtnäringen kan ersätta den 
traditionella handelsgödseln (Avfall Sverige 2013).  
 
För att Sverige ska nå de uppsatta miljömålen har regeringen fastställt ett antal etappmål. 
Ett av dessa mål är, ”Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan”, vilket innebär att minst 
50 % av matavfallet från bland annat storkök och restauranger ska sorteras ut för 
biologisk behandling, vilket syftar till att ta tillvara på den växtnäring och energi som 
finns i matavfallet, och målet ska vara uppnått till 2018 (Miljömål.se 2017a). I den senaste 
uppföljningen, som utfördes 2018, har det konstaterats att målet inte kommer att nås 
inom planerad tid (Naturvårdsverket 2018). 

2.3 Matsvinn 
Matsvinn är således det livsmedel som producerats med syfte att användas för mänsklig 
konsumtion men som av olika anledningar inte når sitt syfte (Franke et al. 2013). 
Anledningarna kan se olika ut men det är tydligt att dessa livsmedel skulle kunnat ätas 
om de hade behandlats annorlunda i livsmedelskedjan (Livsmedelsverket 2015). Alla led i 
livsmedelskedjan bidrar till matsvinnet, men det skiljer sig däremot åt vad gäller orsaken 
(Loxbo 2011).  
 
Livsmedelskedjan kan kortfattat delas upp i tre delar, primärproduktionsledet, förädling- 
och handelsledet samt konsumentledet (Loxbo 2011). I primärproduktionen leder brister 
i till exempel hantering, lagring eller transporter till bortfall, men även problem med 
insektsangrepp eller väder kan förstöra hela eller delar av skördar. I förädlings- och 
handelsledet uppstår matsvinn av produkter som inte uppfyller kvalitetsstandarder, 
problem med paketering eller för stort lager som leder till att produkter inte blir sålda och 
datum går ut. Men även här står brister i lagring, hantering och transporter för en del av 
matsvinnet (Loxbo 2011). I konsumentledet beror matsvinnet mycket på konsumentens 
beteende, som exempelvis bristande planering vid inköp vilket leder till att mat blir över 
och slängs, maten slängs då bäst före datum passerat då det råder en dålig tilltro till egna 
sinnen samt en bristfällig kunskap om livsmedelssäkerhet, och slutligen att livsmedel 
överlag är för billigt vilket leder till att rester slängs då det är enklare att köpa ny mat 
(Haglund 2013). Sedan är ofta portionsstorlekar i storkök, restauranger och butiker 
överdimensionerade och delar av det slängs av konsumenten (Loxbo 2011). Regelverk 
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som finns gällande kvalitet och livsmedelssäkerhet påverkar även hela livsmedelskedjan 
och bidrar till matsvinn (Loxbo 2011).  

2.3.1 Matsvinn i skolverksamhet 
I skolkök och skolrestauranger uppkommer matavfall både vid tillagning och vid 
servering (Haglund 2013), och det uppskattas att hälften försvinner vid tillagning och den 
andra hälften vid servering. Orsakerna till matsvinnet som uppkommer i skolköket är 
flera men exempel på några är att det kan vara svårt att beräkna rätt mängd, 
kökspersonalen får inte information om frånvaro, dålig matro i matsalen, brister i de 
ekonomiska rutinerna vid budgetering samt avsaknad av förvaringsmöjligheter (Haglund 
2013).  
 
I skolor varierar det i vilket kök de har, det kan röra sig om tillagningskök, 
mottagningskök eller servicekök. 

• Tillagningskök: mat lagas från råvara till färdig maträtt. 

• Mottagningskök: mat lagas i annat kök för att sedan levereras till mottagningsköket 
där komplettering (exempelvis kokning av pasta eller beredning av sallad) och 
servering sker. 

• Serveringskök: mat lagas i ett annat kök, för att sedan serveras i serveringsköket 
(Skolfastigheter i Stockholm AB 2017). 

 
Beroende på vilket kök en skola har varierar det i hur mycket matavfall som uppstår samt 
var det uppstår (Eriksson et al. 2016). Enligt Eriksson et al. (2016) uppkommer det mer 
matsvinn i mottagningskök än vad det gör i tillagningskök. I skolköken utgörs det största 
svinnet från tillagad mat. Detta är framförallt ett problem på skolor där maten tillagas av 
ett centralt kök för att sedan levereras till exempelvis ett mottagningskök på skolan. Ofta 
beställs för mycket mat för att försäkra att det inte tar slut, och möjligheter för 
mottagningskök att ta tillvara på rester saknas ofta, som exempelvis kylmöjligheter och 
lagringsutrymmen. Men det kan även bero på att maten hållits varm för länge och att en 
fullgod kvalitet inte längre kan garanteras (Elander et al. 2016). 
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3 Metod 

3.1 Urval 
För att kunna besvara syftet med studien så användes elektroniska enkäter som metod. 
Den främsta anledningen till att elektroniska enkäter valdes var för att få svar från så 
många respondenter som möjligt. Två kommuner valdes för att dels kunna göra en 
jämförelse och se på likheter och skillnader inom kommunen och dels för att se dessa 
likheter och skillnader mellan två kommuner. Att dessa två kommuner valdes i norra 
Sverige var endast ett slumpmässigt urval. Rektorerna valdes som respondenter då det är 
dem som har det övergripande ansvaret för det nämnda syftet samt möjligheten att 
vidarebefordra enkäten till berörd part.  

3.2 Tillvägagångssätt och datainsamling 
Bakgrunden har utförts genom en litteraturstudie. E-postadresser till respondenter har 
sökts upp på respektive kommuns webbplats under kontaktuppgifter till samtliga 
kommunala grundskolor, totalt 78 skolor. Vid utskicket av enkäten bifogades ett 
missivbrev (bilaga 1) där respondenterna fick syftet med studien presenterat samt ta del 
av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2017).  
 
För att utforma de elektroniska enkäterna (bilaga 2) användes programmet Textalk 
Websurvey som har tillhandahållits av Umeå universitet. Johansson och Svedner (2010) 
beskriver en rad goda råd i utformandet av enkätfrågor vilka har tagits hänsyn till under 
skapandet av relevanta frågor. Två av dessa råd som har använts är att inte göra enkäten 
för lång samt att genomföra ett förförsök där testrespondenterna har möjlighet att lämna 
kommentarer (Johansson och Svedner 2010).  

3.3 Databearbetning 
I bearbetningen av de besvarade enkäterna användes fyra olika faser (Alexandersson 
1994) som grund. Dessa fyra faser innefattar att lära känna materialet, synliggöra likheter 
och skillnader i svaren, sortera svaren i relevanta områden för att sedan skriva ihop dessa 
som en överskådlig helhet (Alexandersson 1994). Ett sätt att lära känna materialet var att 
läsa igenom enkäterna fler än en gång samt organisera svaren i ett enskilt dokument. 
Detta dokument användes sedan för att, räkna, strukturera och forma samtliga diagram 
som finns i denna studie. För att konstruera dessa diagram användes dataprogrammet 
Excel. 

3.4 Etiska överväganden 
Under arbetet med studien samt i kontakt med respondenterna så har det tagits hänsyn 
till Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer, ”sekretess, tystnadsplikt, 
anonymitet och konfidentialitet” (Vetenskapsrådet 2017). 
 

3.5 Urval av frågor 
Vid urval av frågor till enkäten användes syfte och frågeställningar som grund. 
Litteraturstudier utfördes även innan konstruktion av enkäten, dels för att få mer 
kunskap inom området men också för att säkerställa att frågorna i enkäten skulle vara 
relevanta för ämnet. Frågorna som slutligen valdes att tas med i enkäten syftade till att 
täcka in det berörda området i sin helhet. 
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4 Resultat 

De två kommuner vars samtliga kommunala grundskolor erhållit en enkät, benämns i 
denna studie som kommun A respektive kommun B. Av de sammanlagda 78 
grundskolorna har 21 valt att svara, för kommun A har 13 av 48 skolor svarat och för 
kommun B har åtta av 30 skolor svarat, vilket är en sammanlagd svarsfrekvens på 27 %. 
De olika skolornas elevantal varierar i storlek, från 35 elever på den minsta skolan till 620 
elever på den största. För samtliga skolor inom kommun A och B anges att det finns en 
skolrestaurang och att den kommunala livsmedelsenheten ansvarar för restaurangen. 
Inom kommun A varierar det i vad skolorna har för typ av kök, sex skolor har 
tillagningskök, lika många har mottagningskök och en skola har serveringskök. Medan 
samtliga skolor i kommun B har tillagningskök. 

4.1 Direktiv och arbete för minskning av matsvinn  
Av de 21 skolorna inom de båda kommunerna som svarat, har 67 % angett att de fått 
direktiv av kommunen i hur de ska arbeta för att minska matsvinn, 14 % har angett att de 
inte fått några direktiv medan 19 % av respondenterna svarat att de inte vet. Här skiljer 
det sig mellan kommunerna, inom kommun B har samtliga åtta skolor uppgett att de fått 
direktiv (figur 1), och inom kommun A ligger den siffran på sex av 13 skolor (figur 1). 
 

 

 
Figur 1. Antal skolor inom kommun A och B som angett att de fått direktiv av kommunen om att arbeta med 
att minska matsvinn. 

Av de 14 skolor som angett att de har fått direktiv från kommunen, om hur de ska arbeta 
för att minska matsvinn, har tolv skolor beskrivit vad dessa direktiv går ut på. Flertalet 
skolor har angett att svinnet ska minska med en viss procentsats, inom kommun A ska det 
minska med 10 % och inom kommun B med 15 %. Andra exempel på direktiv, vilka skiljer 
sig mellan skolorna i de nämnda kommunerna, är att skolorna ska medvetandegöra 
problemet samt göra eleverna delaktiga i arbetet att minska matsvinn, mäta matsvinnet 
som uppstår, laga mat efter vad som går åt samt uppmana eleverna att inte ta mer mat än 
de äter, det är bättre att ta en gång till istället för att ta för mycket. Samtliga skolor inom 
kommun A och B, med undantag för en skola inom kommun A, anger att det bedriver ett 
aktivt arbete med att minska matsvinn. Även de skolor som inte fått direktiv av 
kommunen bedriver i huvudsak ändå ett arbete för att minska matsvinnet. Tolv av 13 
skolor inom kommun A och samtliga åtta skolor inom kommun B har beskrivit vilka 
åtgärder de utför för att minska matsvinnet (tabell 1). 
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Tabell 1. Sammanställning av de faktiska åtgärder som benämnts och genomförs på skolor i de båda 
kommunerna. Flertalet skolor benämnde att de utför fler än en åtgärd. 

Åtgärder Kommun A Kommun B 

Mäter matsvinn, med 
återkoppling till elever 

6 skolor 6 skolor 

Dialog med elever, om 
vikten att minska matsvinn 

4 skolor 3 skolor 

Tar in arbetet i 
undervisningen 

5 skolor 0 skolor 

Sätter upp mål och 
genomför tävlingar, där 
eleverna får en belöning 
om de klarar av att nå 
målet 

5 skolor 2 skolor 

Dialog och samarbete 
mellan rektor, lärare, köket 
och matråd 

4 skolor 2 skolor 

Avbeställa mat i tid och 
uppmana föräldrar att 
meddela frånvaro 

1 skola 0 skolor 

Pedagogiska måltider 1 skola 0 skolor 

Värma mat samt fylla på 
salladsbuffén eftersom det 
behövs 

1 skola 0 skolor 

 
På den specifika frågan i enkäten om det utförts några mätningar av matsvinn uppger 
respondenter i kommun A att tio av 13 skolor mätt matsvinn, en skola mäter inte och för 
två av skolorna vet inte respondenterna ifall det utförts några mätningar. Samtliga 
respondenter för de åtta skolorna inom kommun B uppger att de mäter matsvinn. För 
kommun A mäter alltså 77 % av de deltagande skolorna matsvinn och inom kommun B 
mäter 100 % av de deltagande skolorna matsvinn. Inom båda kommunerna anger 
respondenterna att informationen om mätt matsvinn används för att göra elever 
medvetna och motiverade till att minska matsvinnet samt för att skickas in till 
kommunen. Det framkommer av flera skolor i bägge kommuner att matsvinnet minskar 
vid tillfällen då eleverna vet om att det ska mätas.  

4.1.1 Tävlingar 
I enkäten där respondenterna själva fick beskriva vad skolorna utför för åtgärder för att 
minska matsvinnet angav respondenter för fem skolor inom kommun A samt två skolor 
inom kommun B att de utfört tävlingar för eleverna (tabell 1). Det framkom dock i en 
annan fråga där respondenterna fick svara med ja, nej eller vet ej att sammanlagt åtta 
skolor inom kommun A och fem skolor inom kommun B har utfört tävlingar för eleverna 
där de fått en belöning om de klarat av att nå målet. 

4.1.2 Tallrik eller bricka 
Både kommun A och kommun B har valt att främst använda sig av endast tallrik för 
eleverna när de ska ta eller få sin mat upplagd. Inom kommun A använder 85 % av 
skolorna endast tallrik och inom kommun B uppgår siffran till 87 %. Det är ett litet antal 
av skolorna som använder bricka (figur 2). 
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Figur 2. Fördelning av vad skolor inom kommun A och B använder för eleverna då de ska ta eller få sin mat 
upplagd.  

4.2 Svårigheter 
Samtliga respondenter har svarat på frågan om de ser några problem som gör det svårt att 
arbeta med att minska matsvinn i grundskolan. För respondenterna som svarat för 
skolorna inom kommun A ansåg 46 % att de såg problem, motsvarande för kommun B 
uppgick till 50 % (figur 3). 
 

 
Figur 3. Fördelning av respondenters åsikter inom kommun A och B, om de upplever svårigheter i arbetet 
med att minska matsvinn i grundskolan. 

De respondenter som ser svårigheter i de bägge kommunerna beskriver samtliga liknande 
problem. Men det fanns två områden som flertalet respondenter i bägge kommuner lyfte 
fram. Det ena området berörde elevperspektivet och det andra berörde det 
organisatoriska perspektivet. Respondenternas svar gällande elevperspektivet handlade 
om elevernas attityd, eleverna tar mat och grönsaker som de sedan inte vill äta utan 
istället kastar samt elever som ansåg att maten inte var tillräckligt god. Vad gäller det 
organisatoriska perspektivet nämnde respondenterna att ett stort problem är att 
lunchrasterna är för korta, att det är ett högt tryck på skolrestaurangen som leder till 
stress och platsbrist, att möjligheten för elever att ta mat själva minskar samt att det 
förekommer en ojämn fördelning av hur många elever som äter. En respondent ur 
kommun A påpekade tydligt den tidsbrist som finns för dessa frågor: ”Svårt att hinna med 
i allt annat som ska göras. Är inget hinder men jag kan ärligt säga att jag inte är så insatt i 
frågan och ser inte heller att jag har den tiden just nu”. 
 
Respondenterna fick en fråga om de ansåg att arbetet med att minska matsvinn skulle 
vara lättare, svårare eller om de inte såg att det skulle vara någon skillnad, ifall maten 
lagades på skolan i tillagningskök istället för av en extern part. För att sedan levereras till 
mottagningskök på skolan. Här ansåg 76 % av respondenterna inom kommun A och B, att 
det skulle vara lättare om matlagningen centrerades till skolan istället för att den lagas av 
en extern part. Ingen av respondenterna för de deltagande skolorna ansåg att det skulle 
vara svårare, 14 % svarade att de inte visste och 10 % ansåg att det inte skulle vara någon 
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skillnad. Inom kommun A ansåg 69 % av respondenterna att det skulle vara lättare att 
minska matsvinn om maten tillagades på skolan, 16 % kunde inte se att det skulle vara 
någon skillnad medan 15 % svarade att de inte visste. Inom kommun B ansåg 87 % att det 
skulle vara lättare medan 13 % svarade att de inte visste. Det var ingen av de deltagande 
respondenterna som ansåg att arbetet med att minska matsvinn skulle bli svårare ifall 
maten lagades på skolan i tillagningskök istället för av en extern part (figur 4). 
  

 
Figur 4. Respondenternas åsikt inom kommun A och B, om det skulle vara någon skillnad i arbetet med att 
minska matsvinn inom grundskolan om maten tillagades i tillagningskök på skolan istället för av en extern 
part. 

4.3 Matrester och matavfall 

4.3.1 Matrester 
De matrester som blir över efter servering kastas av 86 % av de deltagande skolorna inom 
de båda kommunerna. Inom kommun A kastas matrester av 77 % av skolorna, 8 % anger 
att de sparas för senare tillagning och 15 % att det inte vet vad som händer med 
matresterna. Inom kommun B har samtliga respondenter för de åtta deltagande skolorna 
angett att rester kastas (figur 5).  
 

  
Figur 5. Fördelning över vad skolor inom kommun A och B gör med sina matrester. 

4.3.2 Matavfall 
Det matavfall som uppkommer i skolrestaurangerna kastas i brännbart eller skickas för 
rötning på en biogasanläggning. Inom kommun A och B tillsammans, anger 67 % av 
respondenterna att matavfallet skickas till en biogasanläggning, 28 % att det kastas i 
brännbart och 19 % att de inte vet vart det skickas. Inom kommun A har respondenter för 
fem av 13 skolor angett att matavfallet blir biogas och för kommun B ligger den siffran på 
fem av åtta skolor (figur 6). Men då har respondenter för fem av 13 skolor inom kommun 
A angett att de inte vet vart matavfallet tar vägen (figur 6). 
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Figur 6. Fördelning över vad skolor inom kommun A och B gör med sitt matavfall. 
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5 Diskussion 

5.1 Direktiv från kommunen 
Resultatet visar på att kommun B har varit tydligare än kommun A med att ge direktiv till 
sina kommunala grundskolor. Av det sammanlagda antalet skolor (14st) som angett att de 
fått direktiv har tolv svarat på vad dessa direktiv går ut på. Det som respondenterna 
beskrivit skiljer sig både mellan skolor inom samma kommun och mellan kommunerna. 
Att det skiljer sig i vilka direktiv kommun A och B givit till skolorna i sin egen kommun 
kan vara i sin ordning då olika kommuner kan välja att arbeta på olika sätt. Det är 
däremot anmärkningsvärt att flera av skolorna inom samma kommun beskriver olika 
åtgärder som de fått i direktiv av kommunen att utföra. Det kan vara så att respektive 
kommun har varit tydlig med sina direktiv men att de respondenter som svarat på 
enkäten inte varit insatta i dessa. Men det kan även vara så att kommunerna inte är 
tillräckligt tydliga med de direktiv som de ger ut.  
 
Ett mönster som kunde ses i de båda kommunerna var att skolorna fått i uppdrag att 
minska matsvinnet med en viss procentsats. Inom kommun A skulle de minska 
matsvinnet med 10 % medan skolor inom kommun B skulle minska med 15 %. En fördel 
med ett sådant mål är att det är tydligt och går att mäta och det blir således lätt att 
kontrollera om skolan når målet. Att medvetandegöra problemet genom svinnmätning är 
ett första steg till att lösa problemet (Mattisson 2014). För att det ska fungera är det dock 
viktigt att alla skolor mäter matsvinn. Respondenter för de åtta skolorna inom kommun B 
har angett att de mäter matsvinn men inom kommun A är det tre skolor av 13 som angett 
att de inte mäter matsvinn. Mäter skolan inte matsvinn så kan inte detta mål kontrolleras 
för om det uppfylls eller inte. En annan svårighet med att lägga fram mål som syftar till 
att minska matsvinnet med en viss procentsats kan vara att de olika skolorna i nuläget har 
olika mycket matsvinn. Vilket innebär att målet kan vara svårt att nå för en skola som har 
väldigt lite matsvinn från början, medan det för en skola som har mycket matsvinn kan 
vara ett mål som blir lätt att nå då det finns mer ”spelrum”. Det kan då verka som att den 
skola som från början hade väldigt lite matsvinn och arbetat mycket aktivt med detta 
område är sämre än en skola som har väldigt mycket matsvinn och kanske inte arbetat så 
mycket med att minska matsvinn.  

5.2 Åtgärder i grundskolan 
Det är tydligt att skolor inom de båda kommunerna arbetar aktivt med att minska 
matsvinn. Även de skolor inom kommun A som angett att de inte fått direktiv från 
kommunen bedriver även de ett arbete med att minska matsvinn, med undantag för en 
skola. Denna skola inom kommun A var den enda av de 21 deltagande skolorna som inte 
arbetar inom det nämnda området. Det är positivt att flertalet skolor bedriver ett arbete, 
men det kan vara så att de respondenter som valt att svara på enkäten i huvudsak är 
verksamma på de skolor som faktiskt arbetar med detta område. Respondenter för de 
skolor som inte deltagit i studien kan ha valt att inte svara då ämnet inte kändes 
intressant på grund av att de inte arbetar med det. Men av det material i form av enkäter 
som bearbetats i studien går frågan dock inte att besvara med säkerhet. De faktiska 
åtgärder som skolorna utför inom ramarna för arbetet med att minska matsvinn i 
grundskolan, beskrevs av flertalet respondenter för skolor i de båda kommunerna. Den 
åtgärd som flest respondenter inom de båda kommunerna angett, är att skolan arbetar 
med att mäta matsvinn. Vilket tyder på att skolorna använder mätning av matsvinn som 
en grund för att se om övriga åtgärder ger resultat. Att mäta matsvinnet som uppkommer 
är som nämnts tidigare en viktig del då det är mätbart och skolan kan se hur det går, samt 
jämföra med hur det sett ut tidigare. Det var dock endast ett fåtal som i enkäten angett 
uppgifter på vikt av mätt matsvinn. Detta behöver inte betyda att skolan inte har mätt 
matsvinn utan det kan bero på att respondenten som svarat inte hade tillgång till det 
materialet.  Vilken åtgärd en skola än sätter in så är det svårt att veta om den fungerar 
utan att kontrollera om matsvinnet minskar, då det är målet med övriga åtgärder.  
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En annan åtgärd som flertalet skolor i de båda kommunerna angett att de använder sig av 
är att arrangera tävlingar för elever där belöning utgår om de klarar av att nå målet. 
Denna åtgärd har tidigare utmärkt sig som ett gott exempel, när en kommunal 
grundskola i Västerås kommun lyckades minska matsvinnet med 49 % under 2011 genom 
att arrangera en tävling för eleverna (Haglund 2013). Under en månads tid mättes, utan 
elever och personals vetskap, det matavfall som slängdes från tallrikarna. Det uppgick i 
genomsnitt till 11 kg per dag med cirka 350 matgäster (Haglund 2013). Personal och 
elever meddelades sedan resultatet med en uppmaning om att de nu skulle minska 
matsvinnet. Eleverna fick med hjälp av träslöjdsläraren tillverka ett rör där de varje dag 
fick lägga en boll per kg matsvinn som de lyckats minska från de ursprungliga 11 kg. När 
de lyckats fylla röret med bollar så blev eleverna lovade att de skulle få en överraskning. I 
genomsnitt lyckades skolan minska matsvinnet från 11 kg till 5,6 kg per dag (Haglund 
2013). Det hade varit intressant att veta om de deltagande skolorna i studien sett något 
mönster av att matsvinnet minskat när de anordnat tävlingar för eleverna samt om det 
var detta goda exempel från Västerås kommun som inspirerat dessa två kommuner. För 
den skola som utmärkt sig i Västerås kommun påpekades att det var viktigt att en fortsatt 
dialog upprätthölls med eleverna om vikten av att minska matsvinn, även efter att 
tävlingen avslutats och målet uppnåtts (Haglund 2013). Att föra en dialog med elever har 
flertalet respondenter för skolorna i studien angett som en åtgärd för att minska 
matsvinnet. Detta är av stor vikt då tallriksavskrapet är en stor del av det totala 
matsvinnet i grundskolan Det är eleverna som i slutändan kan påverka minskning av 
tallriksavskrapet då det främst är de som äter i skolrestaurangen (Rytterstedt et al. 2009). 
Erfarenhet från skolor som mätt tallriksavskrap visar att det är av stor vikt att informera 
elever om hur mycket matsvinn som slängs då det visat sig att eleverna påverkas till att 
slänga mindre mat (Rytterstedt et al. 2009). Det är därför viktigt att eleverna blir 
medvetna om problemet vilket kan motivera till förändringar (Rytterstedt et al. 2009). 
Det framkommer även av respondenter för flera skolor i båda kommuner att matsvinnet 
minskar då elever vet om att det ska ske mätning av matsvinn, vilket styrker teorin om att 
information om mätt matsvinn är en bra motivation för elever till att minska matsvinn. 

5.2.1 Tallrik eller bricka 
Det har tidigare visat sig vara en fördel att endast använda tallrik för elever vid servering 
(Haglund 2013). Under 2009 utfördes försök på en kommunal grundskola i Kiruna 
kommun, vilket gick ut på att brickor togs bort och eleverna använde endast tallrik då de 
skulle ta mat. Matavfallet mättes tre veckor innan och tre veckor efter borttagandet av 
brickor och det visade sig att matsvinnet minskade med uppskattningsvis 50 %. Effekten 
visade sig sedan kvarstå och brickor slutade sedan användas i alla kommunala skolor 
inom Kiruna kommun (Haglund 2013). En teori om varför matsvinnet minskat genom att 
låta eleverna använda sig av endast tallrik är att de inte har möjlighet att ta lika mycket 
mat på en gång, som sedan riskerar att slängas som matsvinn. De får istället hämta mer 
ifall de vill, när de ätit sin första portion (Rytterstedt et al. 2009). En ytterligare vinst med 
att ta bort brickor är att det blir mindre disk, vilket sparar vatten (Haglund 2013). Det är 
tydligt att Kiruna kommun inte är ensam om att ha vidtagit denna åtgärd, då det endast 
var tre skolor av de 21 deltagande som valt att använda bricka. Det framkommer dock inte 
av materialet i studien vad anledningen till att en majoritet av skolorna endast använder 
tallrik men det är tydligt att det är det främsta valet. 

5.3 Svårigheter i arbetet 
Nära hälften av respondenterna för skolorna inom kommun A och hälften inom kommun 
B har angett att de upplever att det finns svårigheter i arbetet med att minska matsvinn 
inom grundskolan. Det är tydligt att det finns svårigheter och att dessa liknar varandra 
mellan olika skolor men även mellan kommuner. De problem som beskrivs delas i denna 
studie upp i två perspektiv; elevperspektiv samt organisationsperspektiv. 
Elevperspektivet handlar om attityd och inställning från elevernas sida, medan 
organisationsperspektivet är en organisationsfråga som ligger utanför elevernas kontroll. 
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Men dessa två områden kan till viss del tänkas gå in i varandra. Attityden hos eleverna är 
en viktig del då en negativ attityd gentemot miljön bidrar till negativa beteenden (Erhabor 
och Don 2016). För att ändra negativa attityder krävs kunskap hos individen (Erhabor 
och Don 2016), i det här fallet eleven. Skolan har här en viktig del i att förändra elevers 
attityder genom ett engagemang hos de pedagoger som arbetar inom skolan (Göteborgs 
Stad Miljöförvaltningen 2010). I vilken grad bidrar skolan till att ge eleverna kunskap om 
ämnet samt hur arbetar de för att göra eleverna delaktiga och motiverade? Flertalet 
skolor har beskrivit att matsvinnet minskar då elever vet om att de ska mätas, vilket 
antyder att de anstränger sig ifall de vet om att det är viktigt. Att elever inte tycker att 
maten är tillräckligt god kan ses i ett vidare perspektiv där vi i rikare länder tappat 
respekten för mat, då vi inte vet hur det är att vara utan, samt att maten är för billig 
(Haglund 2013). Det kan vara så att vi alla har ett ansvar för det då det inte bara är yngre 
människor som har en sådan inställning, svenska konsumenter har överlag en ekonomi 
som inte motiverar till att ta hand om rester och det merarbete det innebär, utan köper 
hellre nya livsmedel (Livsmedelsverket 2015). Eleverna har påverkats någonstans ifrån 
och här är påverkan från skolan viktig, men även miljön hemma är en viktig del i denna 
problematik (Redman 2013).  
 
Inom det organisatoriska perspektivet beskrev respondenter att för korta matraster var en 
svårighet, vilket leder till stress och ett högt tryck i matsalen, vilket mycket väl kan gå in i 
problemet med att elever kastar mer mat. Både genom att de inte får matro samt 
tillräcklig tid till att äta (Rytterstedt et al. 2009). Det har visat sig att bristande matro är 
en stor del i orsaken till varför elevens matsvinn uppstår där förslag på lösning varit att 
införa pedagogiska luncher där lärare ska äta med eleverna (Modin 2011). Av de åtgärder 
som respondenter benämnt att de vidtagit på skolorna, var en att uppmana elever att inte 
ta mer än de kan äta och istället hämta mer om de vill ha. Även om skolan är noga med att 
uppmana eleverna om detta, kan det kanske vara svårt att uppfylla. Då det råder ett högt 
tryck på matsalen och matkön blir lång är det troligt att elever garderar sig och tar mer 
mat än de kanske äter upp, då de kanske inte hinner ställa sig i kö för att ta en andra 
gång. Det beskrivs även att belastningen på matsalen gör att kökspersonalen lägger upp 
mat åt eleverna då det sparar tid. Vilket leder till att individen förlorar chansen att avgöra 
hur mycket denne äter vilket skulle kunna leda till att mer mat slängs.  

5.4 Matrester och matavfall 

5.4.1 Matrester 
Flera studier har visat att tillagningskök har mindre matsvinn än mottagningskök 
(Eriksson et al. 2016). Vilket även kommer fram som ett gott exempel i Tibro kommun, 
där de bytte ut alla skolors mottagningskök till tillagningskök med syfte att minska 
matsvinnet (Haglund 2013). En av fördelarna med tillagningskök är att skolorna då har 
tillgång till lagrings- och kylmöjligheter för att kunna ta hand om matrester (Haglund 
2013). Kommun B utmärkte sig här då samtliga respondenter uppgav att de hade 
tillagningskök på skolan, vilket ska vara en fördel när det gäller möjligheten att spara 
matrester för senare tillagning (Eriksson et al. 2016). På enkätfrågan om vad skolorna gör 
med matresterna svarade samtliga respondenter att matrester kastas och inte sparas för 
senare tillagning. Det resonemang som förs i Eriksson et al. (2016) ser inte ut att stämma 
för de deltagande skolorna inom kommun B, då matrester inte tas om hand för senare 
tillagning. Av de deltagande skolorna var det endast en skola inom kommun A som angett 
att de sparar matrester för senare tillagning. Hur mycket matrester som blir över för de 
skolor som deltagit är inte kartlagt i denna studie. Men då en av orsakerna till att 
matsvinn uppstår inom skolköket är just svårigheten att beräkna rätt mängd (Haglund 
2013), så är det troligt att det är en större mängd matsvinn som kastas efter servering. Det 
har dock framkommit fler fördelar med tillagningskök genom det goda exemplet i Tibro 
kommun (Haglund 2013). En ytterligare fördel som sågs var att de fick möjlighet att laga 
maten efterhand beroende på vilket behov som fanns (Haglund 2013). Detta kan fungera 
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som en förebyggande åtgärd då det kan bidra till att det uppkommer en mindre mängd 
matrester, då maten som lagas kan anpassas efter de som faktiskt äter. I studien var 76 % 
av respondenterna av uppfattningen att det skulle vara lättare att arbeta med att minska 
matsvinn om skolan hade tillgång till tillagningskök, medan ingen ansåg att det skulle 
bidra till att arbetet blev svårare. Vad anledningen till denna uppfattning hos 
respondenterna var, framkom inte av materialet i studien. En anledning skulle kunnat 
vara att respondenterna såg den fördel med tillagningskök som ger möjlighet till att laga 
mat efter behov, vilket då leder till att mindre matrester kastas (Haglund 2013). Men där 
respondenterna beskrivit de åtgärder som de vidtagit på respektive skola var det endast 
en respondent för en skola som beskrev att de värmer mat och fyller på salladsbuffén 
eftersom behov fanns. 

5.4.2 Matavfall 
Det matavfall som uppkommer på skolorna skickas till biogasanläggning av drygt två 
tredjedelar av skolorna sammanslaget för bägge kommuner. Det föreligger en osäkerhet i 
om det är representativt för övriga skolor inom kommunerna då det saknas data för 73 % 
av dem. Granskning av kommunerna var för sig visar att endast 39 % av skolorna inom 
kommun A skickar matavfallet till biogasanläggning, medan andelen av skolor som gör 
det inom kommun B ligger på 62 %. Men då har respondenter för fem skolor inom 
kommun A angett att de inte vet vart matavfallet tar vägen, vilket skulle kunna innebära 
att det i praktiken är fler än fem skolor inom kommun A som skickar matavfallet till 
biogasanläggning. Men då respondenterna angett att de inte vet, så är det inget som med 
säkerhet går att svara på med hjälp av materialet som samlats in i denna studie. 
Slutsatsen som kan dras av den data som samlats in i studien är att en väsentlig mängd 
matavfall går förlorad, vilket innebär en energiförlust. Enligt EU:s ramdirektiv om avfall 
är Sverige skyldig att följa avfallshierarkin (2008/98/EG). Detta innebär att innan 
deponering sker så ska de tidigare alternativen vara uttömda, i fjärde hand så ska energin 
i avfallet återvinnas (Naturvårdsverket 2017b). Enligt resultatet i studien tas en stor del av 
matavfallet inte tillvara på för energiåtervinning i dessa två kommuner och 
avfallshierarkin uppfylls inte. Etappmålet för ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
går ut på att minst 50 % av matavfallet från storkök och restauranger ska sorteras ut för 
energiåtervinning (Miljömål.se 2017a). För de deltagande skolorna i studien sorterar 67 % 
av skolorna ut matavfallet för behandling på biogasanläggning. Då etappmålet för ökad 
resurshushållning i livsmedelskedjan räknar på vikt matavfall, så är det inte möjligt att 
genom materialet i studien göra en jämförelse, då det inte finns någon siffra på hur 
mycket matavfall som sorteras ut hos de deltagande skolorna. Då det i den senaste 
uppföljningen av etappmålet som utfördes av Naturvårdsverket (2018), konstaterats att 
målet inte kommer att nås inom planerad tid, skulle det vara intressant att veta vilka krav 
som ställs på kommuner runt om i landet och vilken information de fått om detta. Det 
borde ställas krav på skolkök, att kasta matavfallet i brännbart borde inte vara ett 
alternativ utan det borde vara standard att sortera ut matavfallet för behandling på 
biogasanläggning. Då målet inte beräknas uppnås inom planerad tid (Naturvårdsverket 
2018) är det tydligt att ytterligare åtgärder behöver tas. Det kan vara så att skolorna är i 
en omställningsprocess just nu, det kanske finns skolor som planerar att ändra dessa 
rutiner. Det var en respondent för en skola inom kommun A som gav en kommentar till 
svaret ”nyligen infört att det bli biogas”.  

5.5 Val av metod 
Syftet med studien var att undersöka om och hur kommunala grundskolor arbetar med 
att minska matsvinn inom två kommuner. Då dessa kommuner tillsammans innefattade 
78 skolor föll valet av metod på elektroniska enkäter. Anledningen till detta var att inom 
tidsramen kunna nå ut till samtliga respondenter (78st) samt få en så hög svarsfrekvens 
som möjligt. En fördel med enkäter är att det för respondenten inte är så tidskrävande att 
svara samt att denne kan svara när tid finns. Valet att skicka ut enkäten till rektorer för 
samtliga skolor var för att denne har det övergripande ansvaret för verksamheten samt 
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möjligheten att vidarebefordra till någon annan om rektorn själv inte kände sig insatt i 
frågan.  
 
De två kommuner samt de skolor som enkäter skickats ut till valdes redan från starten till 
att vara anonyma i studien och anledningen till detta var för att få en större svarsfrekvens. 
Det var ett sätt att undvika att respondenter avstod att svara på grund av att inte 
kommunen eller skolan skulle bli utpekad. Det var framförallt för att undvika bortfall av 
de skolor som eventuellt inte bedrev något arbete med att minska matsvinn (Billhult och 
Gunnarsson 2012). Vilka kommuner samt specifika skolor som undersökts ansågs inte 
vara viktigt för att besvara syftet med studien. Trots anonymitet valde endast 
respondenter för 21 av 78 skolor att svara på enkäten, vilket innebär ett bortfall på 73 %. 
Det är svårt att besvara vad det höga bortfallet beror på, men en anledning kan vara att 
ämnet inte kändes intressant, orsaken kan även berott på en hög arbetsbelastning för de 
respondenter som enkäten skickats till.  
 
En nackdel med att använda sig av enkäter är att det vid bearbetning kan väckas 
följdfrågor som inte går att besvara. Vid intervju som metod finns möjligheten att be om 
förtydligande samt ställa följdfrågor. Men då det var svårt att få respondenterna att svara 
på en enkät så hade det sannolikt varit svårare att få dem att ställa upp på en intervju då 
det är betydligt mer tidskrävande. Inom den tidsramen som fanns till förfogande för detta 
arbete hade det även varit svårt att hinna med att utföra 21 intervjuer. Så trots ett stort 
bortfall så anses ändå elektroniska enkäter vara ett bra val för att besvara det valda syftet 
och frågeställningar för denna studie. 
 
Vid bearbetning av inkomna enkäter valdes de tre sista frågorna i enkäten att inte 
sammanställas som en egen del i resultatet. Detta beslut togs då det inte ansågs tillföra 
något utöver. Kategorin som dessa frågor hörde till ansågs vara behandlade inom andra 
områden i resultatet. 
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6 Slutsats 

Det är tydligt att det skiljer sig mellan dessa två kommuner i hur engagerad kommunen är 
och vilka krav de valt att ställa på sina grundskolor. Det faktum att de direktiv som 
respondenterna beskrivit skiljer sig mellan de olika skolorna inom samma kommun, tyder 
på att det skulle vara en fördel med en tydligare linje från kommunen. Enligt resultatet i 
denna studie framkommer det att det idag bedrivs ett arbete med att minska matsvinn 
inom grundskolan i de deltagande kommunerna. Det föreligger dock en osäkerhet över 
om de skolor som deltagit i studien är representativa för övriga skolor i kommunerna, på 
grund av det höga svarsbortfallet. Förekommer arbetet endast inom de grundskolor där 
respondenter valt att svara eller är det representativt för övriga skolor inom respektive 
kommun? Då skolköken står för en del av det totala matsvinnet i Sverige så är det av stor 
vikt att ett aktivt arbete bedrivs inom de verksamheterna. Men något kanske ännu 
viktigare kan vara det faktum att skolan spelar en oerhört viktig roll i att lägga en grund 
för nästkommande generation. Vilken kunskap och attityd denna kommande generation 
kommer att bära med sig kan spela en avgörande roll för framtida engagemang rörande 
dessa frågor. Det är därför viktigt att kommunerna är engagerade i frågor som denna och 
i sin tur ställer krav på skolorna inom kommunen.  
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Bilaga 1 Missivbrev 
 
Hej! 
  
Jag heter Jennie Nystedt och läser min sjätte och sista termin på kandidatprogrammet i 
Miljö- och hälsoskydd på Umeå universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete och har 
valt att skriva om matsvinn, vilket är ett högaktuellt och viktigt område. Jag har valt att 
undersöka hur kommunala grundskolor arbetar med matsvinn och för att samla in data 
använder jag mig av elektroniska enkäter. Enkäter skickas ut till alla kommunala 
grundskolor inom två kommuner i norra Sverige. Ni respondenter är verksamma rektorer 
på dessa grundskolor. Du som rektor kan antingen välja att svara på enkäten själv eller 
vidarebefordra den till berörd part. Några av er respondenter är rektor för fler än en 
skola, och ni får därför en enkät för vardera skolan att besvara. 
 
Ert deltagande är anonymt, både vad gäller respondenter och deltagande skolor, jag tar 
hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att deltagandet i 
studien är frivilligt och går när som helst att avbryta samt att deltagandet behandlas 
konfidentiellt. 
 
Då enkäterna är nödvändiga för utförandet av denna studie är jag mycket tacksam om du 
vill ta dig tid att svara, tidsåtgången beräknas inte vara mer än cirka 10 minuter.  
 
Svaren ska vara inkomna senast fredag den 13/4–2018. 
 
Kontakta mig gärna vid eventuella frågor.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning Jennie Nystedt 
Mail: xxxxxxxx@student.umu.se 
Mob: 070-618 XX XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Bilaga 2 Enkät 
 

 

Matsvinn i grundskolor 

Syftet med denna enkätundersökning är att undersöka hur ett eventuellt arbete ser ut med att 
minska matsvinn i grundskolor inom två kommuner i norra Sverige samt att synliggöra 
eventuella likheter och skillnader. Insamling av data till denna studie utgörs av enkäter 
utskickade till grundskolerektorer i de berörda kommunerna. Deltagandet är anonymt, både 
vad gäller respondenter och deltagande skolor, jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer vilket innebär att deltagandet i studien är frivilligt och går när som 
helst att avbryta samt att svaren behandlas konfidentiellt. Tidsåtgång beräknas vara cirka 10 
minuter. Tack för din medverkan! 
 

 = Frågan är obligatorisk 

  1. Vilken skola avser denna enkät? 
OBS, denna information är endast till för mig vid bearbetning av resultat, det är ingen information som 
kommer att finnas med i studien. 

 

 
  2. Vilken kommun tillhör er skola? 

OBS, denna information är endast till för mig vid bearbetning av resultat, det är ingen information som 
kommer att finnas med i studien. 

 
Kommun A    

 
Kommun B 

 
  3. Hur stor är verksamheten, i antal elever? 

 

 
  4. Finns det en skolrestaurang där eleverna äter på 

skolan?  
Ja    

 
Nej 

 

 
  5. Vem ansvarar för skolrestaurangen? 

 

 
  6. Sker tillagningen av maten på 

skolan?  
Ja    

 
Nej    

 
Delvis 

 

 
 7. Vart sker tillagningen av maten? 

Om du svarat ja på föregående fråga kan du hoppa över denna fråga. 

 

 
  8. Vilket typ av kök har ni på skolan? 

Tillagningskök - tillagning av mat från råvara till färdig maträtt.  
Mottagningskök – kök som kokar potatis, pasta och ris, gör även sallad själva. Övrig mat fås av ett 
tillagningskök.  
Servicekök – ingen egen tillagning, får allt färdigt från ett tillagningskök. 

 
Tillagningskök    

 
Mottagningskök    

 
Servicekök 

 

 

Annat  
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  9. Har ni fått några direktiv av kommunen om att ni ska arbeta för att förebygga 
matsvinn? 

 
Ja    

 
Nej    

 
Vet ej 

 
 10. Vilka direktiv har ni fått från kommunen angående förebyggande arbete mot matsvinn? 

Om du svarat nej eller vet ej på föregående fråga kan du hoppa över denna fråga. 

 

 
  11. Arbetar ni aktivt med att minska 

matsvinn i skolan?  
Ja    

 
Nej    

 
Vet ej 

 

 
 12. Ge exempel på åtgärder som tagits för att minska matsvinn i skolan. 

Om du svarat nej eller vet ej på föregående fråga kan du hoppa över denna fråga. 

 

 
  13. Har ni utfört några mätningar av det matavfall som uppkommer på skolan under en 

dag? 

 
Ja    

 
Nej    

 
Vet ej 

 
 14. Hur mycket matavfall uppkommer under en dag (mätt i kg)? (Om ni mätt för fler än en 

dag ange ett genomsnitt). 
Om du svarat nej eller vet ej på föregående fråga kan du hoppa över denna fråga. 

 

 
 15. Om ni mätt matavfall på skolan, vad gör ni med informationen om mätt matavfall? 

Om ni inte mätt matavfall på er skola så kan du hoppa över denna fråga. 

 

 
  16. Har ni initierat egna projekt inom skolan för att minska matsvinnet? 

 
Ja    

 
Nej    

 
Vet ej 

 
 17. Ange gärna exempel på egna projekt för att minska matsvinnet. 

Om du svarat nej eller vet ej på föregående fråga kan du hoppa över denna fråga. 

 

 
 18. Anser du att det skulle vara någon skillnad i arbetet med att förebygga matsvinn om 

tillagning av mat sker på skolan istället för av en extern part (utanför skolan)? 

 
Lättare    

 
Svårare    

 
Ingen skillnad    

 
Vet ej 

 
  19. Vad gör ni med matrester som blir över i skolrestaurangen? 
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De kastas    

 
De säljs vidare    

 

De sparas för 
senare 
tillagning 

 

 

Annat  

 
  20. Vad gör ni med huvuddelen av det matavfall som uppkommer inom skolan? 

 
Skickas till biogasanläggning    

 
Kastas i brännbart 

 

 

Annat  

 
  21. Ser du några problem som gör det svårt att arbeta för att minska matsvinnet inom 

grundskolan? 

 
Ja    

 
Nej    

 
Vet ej 

 
 22. Beskriv gärna vilka problem du ser, som gör det svårt att arbeta med att minska 

matsvinnet inom grundskolan. 
Om du inte ser några problem kan du hoppa över denna fråga. 

 

 
  23. Vad använder eleverna då de ska ta mat? 

 
Bricka och tallrik    

 
Endast tallrik 

 

 

Annat  

 
  24. Har det förts någon dialog med eleverna angående nyttan av att förebygga matsvinn? 

 
Ja    

 
Nej    

 
Vet ej 

 
  25. Har ni vid någon period mätt matsvinn där ni involverat eleverna och gjort en tävling 

av det, där en belöning utgått till eleverna om matsvinnet minskat? 

 
Ja    

 
Nej    

 
Vet ej 

 
  26. Lägger eleverna själva upp mat eller görs detta av kökspersonal? 

 
Eleverna tar själva mat    

 
Kökspersonal lägger upp mat 

 

 

Annat  

 
  27. Har ni rutiner för att meddela kökspersonal (eller den som är ansvarig för den 

mängd mat som tillagas) vid sjukfrånvaro? 

 
Ja    

 
Nej    

 
Vet ej 

 
  28. Har ni rutiner för att meddela kökspersonal (eller den som är ansvarig för den 

mängd mat som tillagas) vid planerad frånvaro? 

 
Ja    

 
Nej    

 
Vet ej 
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