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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka tillagningskök i kommunala skolor och hur dessa 

praktiskt tillämpar arbetssätt för att minimera matsvinn. I bakgrunden behandlas ämnets 

ökande nutida relevans, tidigare forskning kring olika typer av interventioner och deras 

effektivitet samt den aktuella kommunens tidigare åtgärder. Deltagande observationer 

utfördes sedan vid två tillfällen i tillagningskök hos två mindre skolor i Umeå kommun. 

Den etnografiska rapporten analyserades taxonomiskt där fyra domäner samt ett antal 

underdomäner identifierades vilka presenterades tillsammans med utdrag ur narrativet. 

Resultatet och diskussionen visar och exemplifierar hur de två observerade skolornas kök 

tillämpar arbetssätt i praktiken. Studien visar att mätningen av matsvinnet i dagsläget inte 

utförs på ett enhetligt och jämförbart vis vilket försvårar möjligheten att undersöka de 

svinnreducerande arbetssättens effektivitet. Vidare forskning i ämnet rekommenderas för 

att kunna fastställa vilka arbetssätt som är effektiva ur ett svinnreducerande perspektiv och 

även är överförbara till andra skolor. 

 

Nyckelord: Matsvinn, Kommunala tillagningskök, Svinnreducerande åtgärder 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate municipal production of food in school kitchens 

and the applied procedures used within them to minimize food waste. The background 

contains information about the growing academic interest in the subject of food waste. It 

also provides an overview of the scientific literature regarding waste reduction 

interventions and their efficacy and the earlier measures taken by the municipal regarding 

the subject. Two participating observations was performed on two schools in Umeå 

municipality. The ethnographic record of these observations was analyzed taxonomically 

where four domains and several subdomains were identified which were presented 

together with excerpts from the narrative. The result and discussion exemplify how the 



 
 

two schools were applying procedures in practice. During the time of this study the 

measuring of food waste was not performed in a homogenous manner which created 

difficulty in evaluating the efficiency of the applied procedures. Further research in the 

subject is recommended to identify which food waste reducing interventions observed are 

effective and can be transferred to other schools. 
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Inledning 

Upp till hälften av all mat som odlas och produceras går förlorade antingen till matsvinn eller 

matförluster, både före och efter det når konsumenten (Parfitt, Barthel, McNaughton, 2010, s. 

3065). Enligt Gustavsson, Cederberg, Sonesson (2019, s. 4) uppgår matsvinnet globalt sett till 

ca 1,3 miljarder ton varje år där medel- och höginkomstländer till störst del slänger mat som 

fortfarande går att äta. I västvärlden pratas det allt mer om det svinn som förekommer i slutet 

av matkedjan till exempel i dagligvaruhandeln och konsumentleden och kallas då för 

matsvinn. Matförlusterna sker oftast i början av matkedjan, vid produktionen, distributionen 

eller vid annan hantering av råvaran (Parfitt et al., 2010, s. 3066). Ju senare i matkedjan som 

svinnet förekommer, desto större tenderar matsvinnet och de ekonomiska förlusterna att bli 

(Eriksson, Osowski, Malefors, Björkman, Eriksson, 2017, s. 415–416). Ett skolkök är ett bra 

exempel på en verksamhet som ligger i slutet av matkedjan och har mycket att vinna på att 

minska på sitt matsvinn. Skolköken ingår i den offentliga sektorn, en sektor som i Sverige 

står för ca 40% av alla måltider som serveras dagligen (Sporre, Jonsson, Ekström, 2017, s. 

239–240). Eftersom så pass stor del av alla måltider serveras av den offentliga sektorn så 

finns det mycket att vinna genom att sänka svinnet där inte bara den ekonomiska 

hållbarhetsfaktorn är viktig att ta hänsyn till, utan även de miljömässiga fördelarna med ett 

minskat matsvinn (Eriksson et al., 2017, s. 416).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka kommunala tillagningskök med lågt respektive högt 

matsvinn där studien ämnar identifiera de arbetssätt som tillämpas och vad som driver dessa.  

 

Bakgrund 

Matsvinn och matförluster är något som förekommer längs med hela matkedjan, där 

matförlusterna ofta återfinns vid det initiala steget, det vill säga lantbruk, produktion och 

distribution av råvaror medan råvaror som klassas som matsvinn ofta uppstår i ett senare 

skede i matkedjan när de nått marknaden och konsument (Parfitt et al., 2010, s. 3065–3066). 

Enligt Food and Agriculture Organization of the United Nations (2019), hädanefter förkortat 

till FAO, uppstår matförlusterna på många olika sätt där paketering, infrastruktur, förvaring 

och transportering kan leda till matförluster. I utvecklingsländer består matförlusterna av 

40% av den totala mängd mat som förloras genom hela matkedjan, där detta ofta beror på 
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skadedjursinfektioner, sämre utvecklade metoder för att underlätta skörden samt att 

förpackningsmaterial och transportering av råvarorna ofta är långt sämre än i utvecklade 

länder, till exempel saknar utvecklingsländer ofta möjligheten att hålla råvaror kylda medan 

de transporteras (The Swedish Institute for Food and Biotechnology, 2011, s. 12–16). De 

menar att då höginkomstländer inte har dessa problem brukar mat som förloras innan den når 

marknaden eller konsumenten snarare adresseras som matsvinn. Matsvinnet beror till 

exempel på att många frukter och grönsaker sorteras bort på grund av en kvalitetsstandard där 

estetiska faktorer såsom färg eller perfekta former spelar en betydande roll. Detta matsvinn 

uppgår till 25–30% av den totala mängd mat som försvinner under matkedjan i 

höginkomstländer. Oftast är dessa bortsorterade råvaror helt säkra för människor att 

konsumera där betydelsen av detta innebär att denna typ av matsvinn skulle kunna undvikas 

(FAO, 2019). När det kommer till den totala mängden mat som går förlorad både genom 

matförluster och matsvinn så har höginkomstländer ungefär dubbelt så stor förlust av mat, 

280–300 kg respektive 120–170 kg per capita varje år (Papargyropoulou, Lozano, 

Steinberger, Wright, Ujang, 2014, s. 108). Den huvudsakliga inverkan som matsvinnet har på 

miljön beror enligt (Papargyropoulou et al., 2014, s. 109) på det slutgiltiga steget i matkedjan, 

nämligen där matsvinnet deponeras. Denna deponering leder till utsläpp av koldioxid och 

metan, där matsvinnet står för totalt 3% av de växthusgaser som globalt sett släpps ut. Enligt 

Barret & Scott (2011, s. 304) finns det stora möjligheter för ett minskat utsläpp av 

växthusgaser inom livsmedelssektorn. Enligt beräkningar de gjort i England så finns det 

möjlighet och potential att minska på utsläppen med 456 miljoner ton fram till år 2050, om 

man förhindrar matsvinnet och kastandet av ätbar mat.  

 

Att aktivt implementera effektiva åtgärder för att minska matsvinnet leder inte bara till 

positiva fördelar för den miljömässiga hållbarheten, utan även den ekonomiska hållbarheten 

(Eriksson et al., s. 416). Matförluster och matsvinn är enligt FAO (2019) ett missbruk av de 

resurser som krävts för att producera den mat som sedan gått förlorad. Fördelarna med att 

effektivisera dessa resurser och aktivt försöka minska på svinnet kan leda till ekonomiska 

fördelar, en identifiering av nya affärsmöjligheter samt ökad konkurrenskraft 

(Papargyropoulou et al., 2014, s. 109).  

 

Vid en sökning i Academic Search Elites (EBSCO) databas med sökorden “Food waste” och 

“School*” har det mellan år 2006 och 2019 publicerats 678 vetenskapligt granskade artiklar. 
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Antalet publicerade artiklar i ämnet under denna tidsperiod ökat, något som illustreras i figur 

1. Att det akademiska intresset för det här området är något som vuxit fram under det senaste 

decenniet menar även Reynolds (2019, s. 2) som påpekar att de första studierna i ämnet 

genomfördes för omkring 15 år sedan. Att ämnet är så pass nytt menar de kan vara en 

anledning till att det saknas större studier som undersöker effektiviteten hos olika metoder för 

att minska matsvinn i slutet av konsumtionskedjan. 

 

  

 

Figur 1. Antal artiklar från år 2006 till och med år 2018. Källa: EBSCO Sökord: ”Food waste” och ”School*”. 

 

Reynolds (2019) granskade den vetenskapliga litteraturen mellan år 2006 och 2017 med 

fokus på implementerade interventioner och deras effektivitet. Av 292 artiklar publicerade i 

39 tidskrifter identifierades endast 17 där ett ingripande som påståtts minska svinnet ägt rum. 

Av dessa 17 var det 13 som kvantifierade minskningen och dessa 13 delades upp i hushålls- 

och samhällssvinn (n = 6), hotell och restaurangsvinn (n = 5) och utbildningsetablissemang (n 

= 6). Olika typer av ingripanden kategoriserades som informationsbaserade, teknologiska och 

policy/system/rutiner.  

 

Bland de informationsbaserade interventionsstudierna ingick bland annat en studie på skolor i 

Portugal där deltagarna delades in i tre olika grupper (Martins, Rodrigues, Cunha och Rocha, 

2016). Ena gruppen bestod av skolbarn som fick muntlig information om näring utifrån de 

portugisiska näringsrekommendationerna samt de sociala och ekonomiska konsekvenserna av 

matsvinn. Den andra gruppen bestod av lärare på skolan till vilka samma information tillgavs 
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och den tredje gruppen var kontrollgrupp. Efter en vecka respektive tre månader mättes 

förändringen av tallrikssvinn. Svinnet hade minskat i båda grupperna som fått information, 

främst i barngruppen. Minskningen var dock inte signifikant i andra mätningen, vilket ledde 

forskarna till att dra slutsatsen att information om matsvinn måste ske kontinuerligt för att ge 

en långvarig effekt. Stöckli (2018, s. 456) ifrågasätter i sin granskning informationsbaserade 

studier som helhet och menar att meta-analyser av interventioners effektivitet placerar dessa 

bland de minst effektiva metoderna för att minska svinn. Samtidigt har det visat sig i en 

studie av Engström & Carlsson-Kanyama (2004, s. 209) att tallrikssvinnet minskade med 

35% genom en informationsbaserad åtgärd där lärarna diskuterade matsvinn i klassrummen. 

Detta resultat är baserat på intervjuer som gjorts med skolor och deras angreppssätt för att 

minska tallrikssvinnet. I intervjuerna visade det sig dessutom att en skola vid tillämpning av 

pedagogiska luncher hade ett nästintill minimalt tallrikssvinn, där lärarna i samband med 

lunchen satt med barnen och diskuterade mat, näring samt hur man beter sig i matsalen. En 

ytterligare fördel med den pedagogiska luncher menar Engström & Carlsson-Kanyama (2004, 

s. 2010) att om lunchen ej är en del av elevernas rast så kan tallrikssvinnet minska, då de har 

gott om tid att äta samt vet att de har sin rast kvar efter lunchen slut. När den pedagogiska 

lunchen inte tillämpas så blir tallrikssvinnet större, då eleverna inte kände att de hann med att 

äta upp all mat i rimlig tid för att få en tillräckligt lång rast efteråt.   

 

Med teknologiska interventioner menas de försök att ändra beteenden i förhållande till mat 

genom att implementera eller förändra teknik eller objekt (Reynolds, 2019, s. 12). En 

teknologisk intervention som kan påverka mängden svinn är storleken på de 

serveringstallrikar som används vid bufféer (Wansink och van Ittersum, 2013). I en av deras 

studier observerades fyra bufférestauranger där gästerna fick välja mellan en större och en 

mindre tallrik. De gäster som valt den större tallriken tog för sig 52% mer mat, åt 45% mer 

och slängde totalt 135,2% mer mat än de med mindre tallrik. I en fortsättning av denna studie 

fick 209 deltagare vid en hälsokonferens information om att större tallrikar kan leda till större 

portioner. Denna information hade ingen märkbar inverkan när deltagarna två timmar senare 

fick plocka mat vid ett buffébord då kön med större tallrikar trots informationen tog för sig 

90% mer mat.  

 

I kategorin policy/system/rutiner ingår de interventioner där en systematisk förändring skett 

och där studierna undersöker om eller hur dessa förändringar haft en påverkan på matsvinn 

(Reynolds, 2019, s. 6). I USA serveras varje vardag ungefär 32 miljoner elever skolluncher 
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som tidigare varit sammansatta efter riktlinjer från 1995 (Cohen, Richardson, Parker, 

Catalano, Rimm, 2014). Dessa riktlinjer förändrades året 2012–2013 till att både öka 

valmöjligheterna samt portionerna av frukt- och grönt där ett krav infördes på att eleverna 

skulle välja antingen en grönsak eller frukt till sin måltid. De ökade portionsstorlekarna och 

kravet på att välja en frukt eller grönsak menar författarna skapade en oro för att mängden 

tallrikssvinn skulle öka, något som fick dem att mäta systemförändringens effekter i fyra 

skolor med totalt 1030 elever. Studien visade att systemförändringarna hade ökat elevernas 

intag av frukt- och grönsaker utan att samtidigt öka mängden tallrikssvinn. Även om studien 

inte visade på en faktisk minskning av svinnet menar Reynolds (2019, s. 6) att detta är en 

indikation att förändringar mot hälsosamma alternativ kan vara en strategi i arbetet mot 

minskat svinn och att systemförändringar mot hälsosammare kost går att utföra utan att öka 

mängden svinn. 

 

I en tidigare utförd studie kring matsvinn i den offentliga sektorn menar Eriksson et al., 

(2017, s. 418) att tillagningskök har betydligt lägre svinn än mottagningskök. De kök som 

undersöktes hade tillsammans ett matsvinn på 75g per portion, där mottagningsköken hade ett 

svinn på 77g och tillagningsköken på 52g. Detta matsvinn kom i störst del från ett 

serveringssvinn på 64%, tallrikssvinn på 33% och övrigt svinn på 3% i både tillagnings- och 

mottagningsköken. Anledningen till att mottagningsköken hade 48% högre svinn menar 

författaren kan bero på bristande utrustning för att flexibelt kunna hantera, förbereda och 

servera mat i rätt mängd samt möjlighet för effektiv resthantering varpå studien 

rekommenderar en omvandling av mottagningskök till tillagningskök för ett minskat 

matsvinn (Eriksson et al., 2017, s. 419–421). Att serveringssvinnet är den största utmaningen 

blev dessutom uppmärksammat i en schweizisk studie år 2015. Enligt Betz, Buchli, Göbel, 

Müller (2015, s. 221) låg serveringssvinnet på 60% i ett kök inom utbildningssektorn, där de 

menar att detta matsvinn kan undvikas helt och hållet. De menar att den mat som lämnar 

köket måste enligt lag kastas och utgör då serveringssvinnet, varpå det finns utrymme för att 

minska på detta svinn genom att till exempel ändra storleken på bleck och skålar i slutet på 

serveringen för att säkerställa att så lite mat som möjligt finns kvar i dessa när serveringen är 

slut.  

 

Göteborgsmodellen är ett praktiskt verktyg framtaget på uppdrag av måltidsorganisationerna 

i Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar (Göteborgs Stad, 2016, s. 3). Modellens syfte är att 

visa på hur man praktiskt kan implementera enkla åtgärder och rutiner för att minska på 
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matsvinnet på sin enhet, men detta är inte tillräckligt i sig själv utan ett engagemang hos 

personalen måste finnas. Vidare fokuserar modellen på serverings- och tillagningssvinnet, 

nämligen det svinn som enhetschefer, köksmästare, kock eller måltidsbiträde kan påverka 

inom tillagningskök, serveringskök och mottagningskök. Nästa steg i modellen blir att lägga 

ett större fokus på den mat som skrapas från tallrikarna, nämligen tallrikssvinn. Viktiga 

punkter för modellen är dess bidrag till ett minskat matsvinn, minskad klimatpåverkan samt 

de ekonomiska fördelarna detta för med sig (Göteborgs Stad, 2016, s. 4). En annan viktig 

punkt är även stadens mål och de politiska målen om ett minskat matsvinn mellan år 2010–

2030. Göteborgsmodellens olika praktiska delar är indelade i nio olika kategorier, dessa är: 

mätning, menyplanering, portionsberäkning, närvaro/frånvaro, inköp, förvaring, tillagning, 

servering, resthantering. Enligt modellen är den första delen också oftast den viktigaste för 

att få koll på sitt svinn, vilket är att sätta igång och mäta det faktiska svinnet som uppstår.  

 

För att minska matsvinnet och skapa långsiktiga och hållbara arbetssätt samt gemensamma 

mätmetoder påbörjade Umeå kommuns enhet Måltidsservice ett projekt kallat för 

“Svinnhantering inom Måltidsservice” under våren 2015. Projektets syfte var att skapa bättre 

uppföljning och tydlighet gällande just matsvinn i kommunens olika enheter. 

Svinnhanteringsrapporten resulterade i ett gemensamt arbetssätt för vägning av matsvinn där 

svinnet kategoriserades i tre kategorier; tallrikssvinn, kökssvinn och serveringssvinn. 

Tallrikssvinn består av de rester som lämnas kvar på tallriken och inte äts upp, kökssvinn 

utgörs av de rester som slängs från kökets tillagning och serveringssvinn är den mat som blir 

över från serveringen och sedan måste slängas. 

 

Metod 

I det här avsnittet presenteras de vetenskapsteoretiska och metodologiska tillvägagångssätten 

som legat till grund för denna studie. Kapitlet beskriver och redogör för valet av metod, 

datainsamling, databearbetning, narrativ och analysmetod. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av urvalet, källkritik, förförståelse och trovärdighet samt en etisk reflektion.  

 

Kvalitativ och kvantitativ forskning 

Enligt Yilmaz (2013, s. 312–313) utgår kvalitativa forskningsstrategier ifrån ett 

konstruktivistiskt epistemologiskt synsätt där sociala och psykologiska fenomen studeras i en 

dynamisk verklighet till skillnad från kvantitativa synsätt som är objektiva i sitt 
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förhållningssätt. De fenomen som studeras i den kvalitativa forskningsstrategin, objekt eller 

personer, är inkluderade och har en nära och empatisk koppling till forskaren medan objektet 

i den kvantitativa forskningsstrategin är mer självständigt eller fristående. För att förstå hur 

olika individer uppfattar den värld som de lever i, deras perspektiv på den och hur de agerar i 

den är det fördelaktigt att ha en tydlig interaktion och utbyte med dem (Yilmaz, 2013, s. 312–

313). För att skapa sig denna förståelse för individernas uttryck lämpar sig oftast en kvalitativ 

metod bäst, där den kvalitativa metoden ofta har en mer djupgående och tolkande karaktär av 

både insamling och analys av materialet. Den kvalitativa metodens induktiva utgångspunkt 

fokuserar på en identifiering av samspel och relationer mellan olika individer, där en 

förståelse för hur människan tolkar och förstår sin verklighet i den kontextuella miljö och 

omvärld de befinner sig i ämnas att skapas (Yilmaz, 2013, s. 312–313). För att besvara syftet 

har vi i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi, detta för att 

förstå hur det dagliga arbetet i skolköken fungerade. Den metod som användes som 

datainsamling var en deltagande observation.  

 

Deltagande observation 

Spradley (1980, s. 53–56) beskriver en deltagande observatör som en person med avsikt att 

studera de kulturella regler som alla människor förhåller sig till i sin vardag. För ett belysa 

skillnaderna mellan en vanlig deltagare och en deltagande observatör använder han som 

exempel ett övergångsställe. De kulturella reglerna kring hur ett övergångsställe fungerar 

menar han är för den vanliga deltagaren så inpräntade att själva agerandet inte kräver en 

medveten tanke. Det gör att den vanliga deltagaren kommer till övergångsstället med endast 

en avsikt; att passera vägen. Den deltagande observatören försöker i kontrast mot den vanliga 

deltagaren höja sin medvetenhet och reflektera över de vardagliga saker som annars trängs 

bort ur medvetandet för att undvika sensorisk överbelastning. En vanlig deltagare upplever 

sociala situationer på ett subjektivt vis där de är medvetna om sina egna och andra i samma 

situations ageranden. Den deltagande observatören försöker komplettera sina subjektiva egna 

upplevelser genom att observera sociala situationer ur flera olika perspektiv.  

Genom att anamma Spradleys beskrivning av den deltagande observatören har vi i denna 

studie ansträngt oss för att se på sociala situationer ur fler än våra egna subjektiva perspektiv. 

Detta har hjälpt oss vid datainsamlingen då vår tidigare erfarenhet om deltagande 

observationer var begränsad. Arbetet har även underlättats genom att observationerna 

utfördes som grupp.  
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Samarbetande etnografi som grupp 

Att genomföra en etnografisk studie som grupp har sina specifika fördelar och nackdelar 

(Gerstl-Pepin, Gunzenhauser, 2010, s. 151). De menar att samtidigt som etnografen bör 

förhålla sig till den egna världsbilden och hur olika situationer och händelser uppfattats, 

tolkats och analyserats, så måste man i relation till den samarbetande grupp man utför studien 

med objektivt förhålla sig till deras uppfattningar om samma händelse utan att rubba den 

egna världsbilden i sammanhanget. Detta kan skapa en paradoxal effekt där innehållet och 

kunskaperna har möjlighet att bli rikare, men den kan samtidigt bli mer diffus på grund av 

ackumulationen av multipla röster och tolkningar (Gerstl-Pepin et al., 2010, s. 151–152). 

Samtidigt kan denna mångfald och paradoxalitet skapa utrymme för en större och mer 

utforskad förståelse för ämnet, då den samarbetande gruppetnografen inte blir helt utelämnad 

åt sina egna subjektiva tankar och uppfattningar till skillnad från den ensamma etnografen. 

En annan svårighet med att genomföra en samarbetande etnografisk studie är att etnografen 

kan behöva acceptera och ta sig an olika roller i sammanhanget, där egna uppfattningar och 

insamlade data aldrig får vinklas för att överensstämma med övriga uppfattningar, samtidigt 

som gruppmedlemmarnas uppfattningar och datainsamling måste kritiskt granskas och 

ifrågasättas (Gerstl-Pepin, et al., 2010, s. 151–152). Detta kan i sin tur leda till ojämförbara 

teorier om den “sanna” verkligheten uppstår i vissa kontexter, där man måste acceptera att 

dessa uppfattningar förmodligen inte kommer att kunna rubbas och sammanfogas.  

 

Databearbetning 

Under observationstillfällena använde vi oss av varsitt anteckningsblock. Kontinuerligt under 

hela dagen gjordes korta fältanteckningar i detta anteckningsblock. Det fanns inte alltid 

möjlighet att anteckna alla händelser och känslor som utspelade sig, detta då vi deltog i det 

dagliga arbetet och inte bara observerade. Dessa händelser och känslor registrerades som 

minnesanteckningar och skrevs ned efter observationstillfället. Då den deltagande 

observationen skulle kunna ha blivit lidande av att ständigt bära på och skriva i ett 

anteckningsblock så kombinerades insamlandet av materialet med just minnesanteckningar 

och anteckningsblock. Författarna av denna studie skrev ned enskilda anteckningar för att 

skapa sig en egen bild av verkligheten samt få större bredd. När man utför en etnografisk 

observation brukar detta material oftast utformas till ett brett och målande narrativ. Ett 

narrativ är en tät beskrivning av den uppfattade verkligheten som ämnar att sätta läsaren i den 
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studerade kontexten och skapa en slags känsla över hur det är att befinna sig i den miljön som 

beskrivs. Författarna har skrivit enskilda narrativ som sammanfogats i den mån det varit 

möjligt och sedan strukturerats i ett stort antal kategorier och underkategorier i ett Excel-

dokument. Utifrån detta har en taxonomisk analysmetod tillämpats, där dessa kategorier har 

abstraherats ihop till ett fåtal domäner, kategorier och subkategorier. Vad ett narrativ och en 

taxonomi innebär förklaras tydligare i kommande kapitel.  

 

Narrativ “Den täta beskrivningen” 

Informationen som den deltagande observatören samlar in kallas för ett etnografiskt protokoll 

och kan innehålla delar som fältanteckningar, inspelningar, bilder och artefakter (Spradley, 

1980, s. 63). Geertz (1994, s. 214–215) menar i sin tur att det inte är själva proceduren av 

insamling och sammanställning av information som definierar den praktiska sociala 

antropologens utförande av etnografi. Istället hänvisar han till den intellektuella ansträngning 

som krävs för att skapa en “tät beskrivning”. För att vidare illustrera den täta beskrivningen 

nyttjar han Gilbert Ryles diskussion ur en av dennes essäer med ett exempel om två pojkar 

som sluter och öppnar sitt högra öga. Den ena pojken sluter det ofrivilligt på grund av ett tick 

och den andra blinkar som en konspiratorisk signal åt en vän. Trots att de två blinkningarna 

utifrån sett är fysiskt identiska har de två fullständigt olika betydelser. Båda pojkarna har 

utfört en fysisk rörelse, slutit ögonlocket. På en plats där den sociala koden råder att medvetet 

sluta ögonlocket räknas som en blinkning vilket i sin tur kan ses som en konspiratorisk signal 

har därför ena pojken utfört två saker – slutit ögonen och blinkat, medan den andre endast 

utfört en, slutit ögonen. Ponera sedan att ytterligare en pojke sluter ögat med intentionen att 

parodiera den blinkande pojken. Även denna pojke utför samma fysiska rörelse som de två 

föregående, men han har inte ett tick och han försöker heller inte blinka som en 

konspiratorisk signal utan som ett sätt att förlöjliga. Det går, fortsätter Ryle, att ta det här 

scenariot ännu fler steg. Den första pojken som konspiratoriskt blinkade kan till exempel ha 

fejkat sin blinkning för att lura andra till att tro att det finns en konspiration som egentligen 

inte existerar. Poängen, menar han, är att i skillnaden mellan en tunn återgivning av pojken 

som fejkblinkar “pojken sluter och öppnar sitt högra öga” och en tät beskrivning “pojken 

fejkblinkar för att få sin kompis att tro att något konspiratoriskt är på gång, även om så inte är 

fallet” ligger själva meningen med etnografi.  
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Enligt Geertz (1994, s. 217) är alltså den allra viktigaste ingrediensen i en etnografisk studie 

“den täta beskrivningen”. Poängen med etnografi och den täta beskrivningen är att den som 

sedan läser den ska kunna förstå känslor, intryck och händelser precis som att personen själv 

hade varit på plats under händelsernas förlopp, ungefär som att läsa ett väl detaljerat 

manuskript. Den täta beskrivningen är helt enkelt en berättande och målande historia, vars 

mål är att beskriva och få oss att förstå individer, kulturer, samhällen eller historiska epoker 

på ett enkelt sätt (Richardson, 1990, s. 117–118). Richardsson menar att tidigt i livet får de 

flesta lära sig att läsa, lyssna eller berätta historier genom myter, sagor, noveller, biobesök, 

radioprogram och så vidare. Därför menar han att den täta beskrivningen är en väsentlig del 

av oss människor och något som de flesta kan relatera till.  

 

Taxonomisk analys 

Att taxonomiskt analysera något innebär en identifiering och beskrivning av relationen 

mellan en kulturell domäns helhet och dess innefattande delar (Spradley, 1980, s. 112–113). I 

den taxonomiska analysen är det oftast mer intressant att titta på domänens underkategorier, 

hur de förhåller sig till varandra, hur de skiljer sig åt samt hur de är kopplade till helheten. 

För att beskriva en domän och dess underkategorier kan detta exemplifieras genom att titta på 

en verktygslåda. Verktygslådan kan i sig innehålla en hel del underkategorier, den kan skilja 

sig åt i tyngd, färg, utseende, inre och yttre konstruktion, hur stor den är, hur mycket den 

rymmer, vilka verktyg som återfinns i den. Oavsett hur en verktygslådas underkategorier 

skiljer sig åt från en annan så tillhör de ändå samma kulturella domän, nämligen 

“verktygslåda”. Genom att noggrant studera de olika underkategorierna och dess relation till 

varandra kan vi fortsätta att identifiera nya underkategorier ju djupare vi gräver. Efter den 

djupgående och utvecklande analysen så kommer domänens helhet och de första studerade 

underkategorierna att ses på med mer erfarna ögon, där det då finns möjlighet att upptäcka 

något som man förbisett (Spradley, 1980, s. 119).  

 

I denna studie användes en taxonomisk analysmetod. I en taxonomi finns det ett flertal olika 

abstraktionsnivåer, där en domän är den högsta abstraktionsnivån och resterande 

underdomäner kommer i fallande abstraktionsordning. För att på ett enkelt sätt förstå dessa 

domäner och kategorier gjordes ett taxonomiskt blockdiagram. Blockdiagrammet har 

studerats i flera omgångar för att kasta nytt ljus på de olika kategorierna. På detta sätt har det 

skapats större kunskap kring de olika abstraktionsnivåerna och analysen har hela tiden 
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komprimerats. Första steget i analysen gjordes i ett Excel-dokument och innehöll en stor 

mängd domäner och underkategorier som fångade upp allt vi upplevde som relevant från 

narrativen. Dessa kondenserades sedan ner ytterligare där fyra enskilda domäner med ett 

antal underdomäner/subdomäner identifierades. Figur 2 visar ett exempel på hur 

kondenseringen har gått till samt hur domänerna har identifierats. För att ge en närmare 

beskrivning så har vi tolkat de olika utdragen, till exempel ”de anställda känner barnen vid 

namn”, ”vet ungefär hur mycket varje barn äter” och ”får närvarolista från förskolan” till 

respektive underdomän som i sin tur faller in under den identifierade domänen 

”Småskalighet”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgränsning / Urval 

I studien har ett målinriktat urval använts. Den målinriktade urvalstekniken är den allra 

vanligaste och innebär att det material som ska studeras väljs utefter dess relevans för studien 

(Marshall, 1996, s. 523). I detta fall innebär det de skolkök som anses ha störst möjlighet att 

ge bra och relevant data. Det finns sedan tidigare en uppfattning hos Umeå kommun och 

enheten för Måltidsservice att olika skolkök i kommunen har olika hög andel matsvinn. 

Denna uppfattning har skapats med hjälp av mätning av svinnet samt rapportering till en 

gemensam databas. Med denna databas som grund fokuserades det målinriktade urvalet i 

Figur 2. Exempel på hur taxonomin och dess domäner kondenserades och 
identifierades.  
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samråd med Måltidsservice mot två olika tillagningskök som serverade mellan 110 till 270 

portioner dagligen där ena skolan hade högt och andra skolan lågt matsvinn.  

 

Källkritik 

Då empirin i denna studie utgörs av deltagande observationer som vi själva utfört blir vår 

förförståelse i ämnet relevant för resultatets trovärdighet, något som diskuteras under 

nästkommande rubrik. Den tidigare forskning som hanteras i bakgrunden är till största delen 

publicerad inom det senaste decenniet, vilket skapar en trovärdighet i att deras innehåll är 

aktuellt. Artikeln Food losses in food service institutions Examples from Sweden skriven av 

Engström och Carlsson-Kanyama (2004) är den äldsta forskningen som tas upp. Denna 

artikel är enligt en sökning på Google Scholar citerad vid 225 tillfällen, ofta i nyligen 

publicerade artiklar, vilket får oss att anse dess innehåll fortsatt relevant för ämnet. Ett 

problem med studier kring matsvinnsreducerande interventioner som Reynolds (2019, s. 14, 

25) belyser i sin granskning är att det ofta finns en brist på kvantifierbara data. Många studier 

baserar sig i självrapporterade förändringar och vissa på en visuell uppskattning av 

minskningen. Då denna typ av studier, enligt Reynolds, bör beaktas med varsamhet har vi 

valt att undvika dessa och istället fokusera på de studier där en intervention som skapat en 

kvantifierbar förändring identifierats.  

 

Förförståelse och trovärdighet 

Matsvinn som ämne och metoder för att minimera detta har redan innan den här studiens 

början funnits som intresse hos oss. Ämnet har även hanterats vid flertalet tillfällen, både 

praktiskt och teoretiskt, under våra studier inom Måltids- och restaurangvetenskap där 

svinnets effekter på både miljömässig och ekonomisk hållbarhet undersökts. Denna 

förförståelse fick oss att nappa omgående då representanter från avdelningen för miljö- och 

hälsoskydd tillika projektsamordnare för det kommunala projektet “Den koldioxidsnåla 

platsen” i Umeå kommun gick ut med en uppdragsförfrågan gällande uppsats om matsvinn 

inom skolkök. 

 

Tjora (2012, s. 159) menar att de tre kriterier som ofta används inom kvantitativ forskning 

som ett mått för kvalitet: reliabilitet, validitet och generaliserbarhet även går utmärkt att 

anamma för kvalitativa studier. Då den tidigare kunskapen och engagemanget som vi besitter 

om matsvinn kan påverka studiens reliabilitet är det viktigt att redogöra för att en 
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förförståelse existerar. Denna tidigare erfarenhet kan samtidigt ge en större förförståelse, 

något som enligt Thurén (2007, s. 60) gör att personer kan uppfatta situationer på ett djupare 

och färgrikare plan. Även om en forskares engagemang i ämnet kan ses som ett hinder då det 

kan påverka tolkningen av resultatet har man insett att total neutralitet inom kvalitativ 

forskning inte kan existera (Tjora, 2012, s. 159–160). Det här engagemanget, fortsätter Tjora, 

kan även ses som en resurs då stora kunskaper i ett ämne kan hjälpa till att formulera mer 

exakta frågor. Det blir därför viktigt att uttrycka de förkunskaper som författaren besitter då 

subjektiva värderingar, åsikter och insikter i ämnet kan ha en inverkan på studien och dess 

resultat.  

 

Tjora (2012, s. 162) argumenterar att en förankring i relevant och aktuell forskning är den 

viktigaste aspekten för att en studie ska ha hög validitet. Denna studie inleddes med en bred 

litteratursökning kring relevant forskning i ämnet som satte en grund för de följande 

deltagande observationerna, vilket är bidragande faktor till dess validitet. Validiteten kan 

även styrkas genom att de metoder och tillvägagångssätt som används i studien beskrivs på 

ett öppet och transparent sätt (Tjora, 2012, s. 162).  

 

Generaliserbarhet menar Tjora (2012, s. 163–169) ofta är ett uttalat mål inom forskning, 

framförallt inom kvantitativ samhällsforskning där statistik kan nyttjas för att jämföra 

egenskaper hos urvalet mot det hos en annan population. Diskussioner om hur kvalitativ 

forskning ska förhålla sig till generaliserbarhet och dess nödvändighet har pågått över en lång 

tid fortsätter han. Vidare beskrivs hur en generalisering av kvalitativt arbete kan ske på tre 

olika sätt: naturalistisk, måttfull och begreppslig. I en naturalistisk generalisering delger 

författaren tillräckligt täta beskrivningar för att läsaren själv ska kunna avgöra dess validitet i 

andra fall. En måttfull generalisering innebär istället att forskaren förtydligar i precis vilka 

situationer dennes forskning kan tänkas vara relevant. Begreppslig generalisering innefattar 

de insikter och teorier som kvalitativ forskning kan ge upphov till och som kan vara 

användbara utanför ramen för den egna studien. I denna studie om matsvinn i kommunala 

skolkök finns vissa tydliga begränsningar när det gäller generaliserbarhet. Studiens empiri 

grundar sig i endast två deltagande observationer av två tillagningskök på två mindre skolor 

av två relativt oerfarna etnografer i en mellanstor stad i norra Sverige. Trots det tror vi att den 

täta beskrivning som presenteras i resultatet kan vara tillräckligt för att en naturalistisk 

generalisering ska kunna ske och att läsaren har en möjlighet att jämföra och bedöma vårt fall 
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med andra, eller sitt eget.   

 

Forskningsetik vid insamling av data 

När man bedriver någon typ av forskning så är det viktigt att ta hänsyn och visa respekt 

gentemot deltagarna i forskningsunderssökningen i enlighet med de etiska aspekterna 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Den allra största delen av forskningsetiken innebär att skapa 

ett skydd mot de individer som deltar i forskningsundersökningen så att de skyddas mot olika 

faror såsom kränkningar, skador eller röjning av personuppgifter. Etiken innebär inte enbart 

att skapa ett skydd för de deltagande individerna, utan ett fokus ska även finnas på att idka 

god forskningen och driva forskningssamhället framåt (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). 

Samtidigt skall även ett fokus ligga på samhället i övrigt, där forskningen i sig kan påverka, 

förändra samt förbättra livskvalitet, hälsa eller miljö för samhället samt dess medborgare 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 13).     

 

De individer som deltar i studien ska få möjligheten att ge sitt samtycke om deltagande, ha 

fått information om studiens syfte, dess metoder och tillvägagångssätt samt om att 

deltagandet är helt frivilligt där en återkallning av samtycket kan ske när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 26–27). De individer som deltar i studien ska vara väl informerade 

om att de är ett undersökningsföremål för studien och ha gett antingen ett muntligt eller 

skriftligt samtycke till detta.  

 

Under de deltagande observationer som genomfördes i denna studie så gavs samtycket i två 

steg. I första steget blev de skolorna uppringda och tillfrågade om en observation kunde ske 

på platsen där information om studien och dess syfte gavs. När själva observationen sedan 

ägde rum gavs de individer som deltog i studien ytterligare möjlighet att ge sitt samtycke 

samt att studien och dess forskningssyfte återigen berättades. Enligt Vetenskapsrådet (2017, 

s. 39–40) innebär synen på konfidentialitet att forskaren har en allmän förpliktelse att skydda 

de personer som deltagit i studien. Forskaren ska kunna säkerställa en anonymitet hos dessa 

deltagare där all typ av information om deltagarna i studien måste respekteras och hanteras så 

att den inte faller i händerna på obehöriga, till exempel namn eller personuppgifter. Det 

insamlade materialet som används ska bara hanteras av de aktuella forskarna för studien och 

bör rimligtvis krypteras på ett sådant sätt att man ej kan bli härledd till en bestämd individ 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 39–40).  
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Inom ramen för den etnografiska studien har fältanteckningar gjorts som sedan har utvecklats 

till narrativa berättelser och analyserats. I dessa anteckningar har ingen känslig information 

samlats in om deltagarna vilket säkerställer att informationen inte kan härleda en till aktuella 

personer. Detta material har dessutom endast behandlats av forskarna för denna studie och 

har på övrig tid förvarats i ett låst skåp. Den datainsamling som har gjorts har endast använts 

som empiriskt material i denna undersökning för denna studie och har sedan förstörts. 

 

Resultat och diskussion 

Under denna rubrik kommer resultatet från den taxonomiska analysen av den etnografiska 

rapporten, narrativet, att presenteras. De fyra identifierade domänerna: småskalighet, 

engagemang, teknologi och kommunala mål samt deras underdomäner, illustrerade i figur 3, 

kommer att behandlas med hjälp av direkta utdrag ur narrativet. I anslutning till utdragen för 

varje domän följer en förklaring om narrativens relation till den taxonomiska analysen samt 

en diskussion av resultatet mot tidigare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3. Domänerna Kommunala mål, Teknologi, Småskalighet och Engagemang med tillhörande 
underdomäner/subdomäner. 
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Småskalighet 

Narrativ, Skola A 

Vi parkerar utanför den byaskola som vi ska observera under dagen. Vi går 

längs baksidan på skolbyggnaden och ser en dörr där det står ordet “kök”. Det 

är full trafik utanför med föräldrar som släpper av sina barn och sedan hastigt 

åker vidare. Vi bestämmer därför att vi inte lägger någon tid på att observera 

det som händer utanför utan istället kliver vi in genom köksdörren. Vi kommer 

in i en liten hall och ser ingen personal och hör ingenting. Vi ropar “hallå” lite 

nervöst. Till vänster om hallen finns en korridor som leder vidare till köket, 

därifrån hör vi ett svar. Vi upptäcker kökspersonalen som sitter i ett 

personalrum i slutet av korridoren. De vinkar på oss och ropar 

“helluuuuuuuuuuu” med ett lite fånigt uttryck. Vi upptäcker snabbt att de driver 

med en av observatörernas telefonsvarare, en rätt fånig sådan som de fick nöjet 

att lyssna på ett par dagar tidigare. De skrattar alla skämtsamt och kommer och 

möter oss i hallen. Vi blir ombedda att byta om till kockrockar och ta på hårnät 

innan vi kan göra dem sällskap i personalrummet. Väl där så slår vi oss ner och 

blir bjudna på lite kaffe, sedan presenterar vi oss alla för varandra. Vi berättar 

varför vi är där, vad vårt syfte är och svarar på eventuella frågor som de har 

innan vi går igenom lite hur dagen kommer att se ut. De berättar att det totalt 

serveras cirka 270 portioner per dag till dels en förskola och förskoleklass samt 

en grundskola från årskurs ett till sex. Stämningen känns mycket lättsam och 

alla verkar vara på gott humör. På väggarna i rummet hänger en 

whiteboardtavla med en inköpslista samt en del olika teckningar som tycks vara 

målningar som barnen på skolan har ritat. Utanför fönstret kommer det några 

barn gående och hela kökspersonalen ställer sig och vinkar till dem. De berättar 

att när det börjar bli varmt ute brukar de skoja extra mycket med barnen, ibland 

använder dom vattenslangen som finns inne i köket för att “skrämma” dem lite 

och busa med dem, ibland låter de till och med barnen använda slangen mot 

kökspersonalen för att få ge igen lite.  

 

När vi frågar hur bra koll de har i köket på hur många barn som är frånvarande 

varje dag så säger de att just frukost och mellanmål är svårberäknade, men inför 

lunchen så brukar de få veta antalet från förskolan men inte från skolan. “Det 

viktigaste för oss är att få veta när barn som har specialkost är borta, för dels är 

dessa måltider dyrare men det blir även mer svinn ifall någon av dem inte dyker 

upp eftersom den portionen då måste slängas” förklarar en av de köksanställda. 

“När någon av dessa elever är sjuka ska föräldrarna kontakta förskolan eller 

skolan vilka sedan ska kontakta oss, något som ofta faller mellan stolarna” 
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fortsätter samma person. Vid en frågeställning till varmkökskocken hur han 

beräknar mängden som behöver tillagas, om han utgår från ett recept eller 

erfarenhet får vi som svar att: “Jag vet ungefär hur mycket som ska vara i för att 

det ska bli lagom, det är mitt recept. Haha men skämt åsido, vi har ganska bra 

koll på hur mycket barnen brukar äta och hur mycket som brukar gå åt. Det 

finns en gemensam receptdatabas också, men de recepten passar inte så bra för 

den här skolan. Då kan vi ändra på dem lite för att de ska passa bättre. Om ett 

recept säger att det ska vara 30kg fisk till de portioner jag behöver så vet jag av 

min erfarenhet att jag kommer stå där med 15kg fisk över. På så sätt kan jag 

variera recepten och kontrollera mängden svinn och överbliven mat bättre. 

Recepten som finns där kan också vara sådana recept som följer exakt efter den 

bestämda matsedeln. Men vi har friheten att göra lite annorlunda maträtter och 

använda olika recept för att det ska passa just den här skolan bättre, så länge vi 

inte byter bort fiskdagar och vegetariska dagar, för de måste vara där minst en 

gång i veckan”.   

 

När lunchen är igång så är det en lugn och trevlig stämning i köket. Själva 

matsalen till både förskolan och skolan ligger precis på andra sidan av 

serveringen, så barnen kommer till den stora och öppna “köksluckan” för att ta 

sin mat. Alla barn kan se hela köket och alla som jobbar där hela tiden, och 

personalen kan se alla barn i matsalarna. Kökspersonalen går ofta fram och 

skojar och busar med barnen när de ska ta mat, eller bara säger “hej, vad kul att 

du är här idag!” och uppmuntrar barnen ofta och mycket. Ibland frågar de “ska 

du verkligen ta så där mycket, kommer du orka allt?”. Kockarna känner de 

flesta barn vid namn och en kock säger “jag vet nog ungefär hur mycket 

varenda en här äter, speciellt förskoleeleverna”.  

 

Narrativ, Skola B 

Vid ett tillfälle kommer en av förskolepedagogerna in i köket. Hon går fram till 

en whiteboardtavla som sitter på en vägg i den högra delen av köket och flyttar 

omkring på några siffror som står där. Tavlan är uppradad i ett par olika delar, 

alla med olika antal siffror på sig. En av kockarna förklarar att det är en tavla 

där siffrorna indikerar barnens närvaro på de olika avdelningarna på förskolan, 

och att det är pedagogernas ansvar att se till att ändra siffrorna varje dag så att 

man i köket vet vilken frånvaro det är för dagen. “Skolan rapporterar dock inte 

sin närvaro, utan där måste jag i så fall gå ut själv och titta. Men när jag går ut 

till skolan så är min första prioritet att kolla om de barn som har specialkost är 

närvarande”.  Kocken fortsätter med att säga, “om jag vet att det har gått 

magsjuka eller annan sjukdom som gör att det kan vara stor frånvaro, då brukar 

jag gå ut och ta närvaron inför lunch för då kan det vara så pass stor frånvaro att 
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det är viktigt att laga mindre mat, annars så lagar jag mat till alla på skolan 

varje dag oavsett närvaro, för den vet jag ju ändå inte om”. Kocken förklarar att 

det svårt att vara väldigt flexibel med den mat samt den mängd som ska lagas, 

då skolan som är ungefär hälften av alla portioner som serveras inte meddelar 

någon frånvaro.  

 

Maten som lagades denna dag var grillkorv och potatismos. Till detta 

serverades kalla grönsaker och olika sallader. Då det inte finns någon riktig 

matsal i byggnaden så tar skolbarnen mat vid dörröppningen till köket. Där 

sätts en liten station ut med varm mat, och en liten station ut med kall mat. 

Innan skolbarnen började äta lunch så kom det ett par pedagoger i olika 

omgångar med varsin vagn och hämtade mat. Inne i köket fanns ett antal 

värmeskåp märkta med namnen på de olika avdelningarna. Pedagogerna tog 

med sig denna mat ut till avdelningarna och maten åts på plats där. När 

skolbarnen kommer fram till serveringsvagnen bredvid köket för att ta skolmat 

så pratar kocken glatt med barnen och nämner dem alla vid namn. Kocken 

säger att hon vet ungefär hur mycket barnen brukar äta och kan portionera åt de 

yngsta barnen ganska bra. Det blir en direkt interaktion med barnen i 

serveringen, där kocken brukar fråga om de verkligen orkar äta allt de tar för 

sig och försöker påminna om att inte slänga mat. Vid ett tillfälle kom det ett 

barn med mat på tallriken som denne tänkte slänga. Då sa kocken “men du kan 

väl inte slänga så där mycket mat, man ska ju äta upp det man tagit”. Barnet 

började vända om med en lite ledsen blick då kocken återigen sade “om du inte 

orkar äta mer så orkar du inte och då får du slänga. Men tänk på det till nästa 

gång att inte ta så mycket mat att du inte orkar äta upp det”. Kocken säger att ju 

äldre eleverna är desto mer mat kastas och dessa barn tar alltid mat själva. När 

de sista årskurserna tar mat brukar köket gå på lunch och då är det ingen från 

kökspersonalen som övervakar serveringen eller interagerar med barnen i den. 

När vi går på lunch och lämnar köket och serveringen finns det fortfarande kvar 

pedagoger där.  

 

I dessa utdrag har vi identifierat domänen småskalighet. Småskalighet inkluderar i sin tur 

underdomänerna nära interaktion och närvaro samt subdomänen portionsberäkning. 

Domänen småskalighet innebär i detta sammanhang storleken på de observerade skolorna, 

där det serveras mellan 110–270 portioner dagligen. På grund av det låga antalet portioner 

som serveras jobbar en till tre kockar på dessa skolor där möjligheten att ha en nära 

interaktion med samtliga pedagoger, lärare och barn finns i stor utsträckning. Denna 

interaktion kan i sin tur påverka portionsberäkningen, då personalen kan se hur matvanorna 
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utspelar sig. Nära interaktion har vi identifierat utifrån utdrag som ”de anställda känner alla 

barnen vid namn”, närvaro från ”får närvarolista från skolan” och portionsberäkning från ”vet 

ungefär hur mycket varje barn äter”. 

 

Småskaligheten i båda skolorna tycks vara en viktig faktor. Den nära interaktionen som båda 

skolorna har med barnen gör att personalen kan påverka dem till en viss gräns. Detta tycker 

vi överensstämmer en del med det som Engström & Carlsson-Kanyama (2004, s. 209) 

nämner om informationsbaserade åtgärder, nämligen att tallrikssvinnet kan minskas genom 

att prata med barnen om matsvinnet. I den studien diskuterades matsvinnet i lektionssalen 

före lunch, medan på dessa skolor så är den informationsbaserade åtgärden direkt tillämpad i 

anslutning till lunchen där kökspersonalen kan påverka hur mycket barnen tar på sina tallrikar 

och till viss del påverka huruvida de kommer äta upp allt de tar på tallriken eller inte. Denna 

nära relation till barnen tycks ha skapat en kunskap hos personalen om precis hur mycket 

varje barn orkar äta vilket i sin tur gör portionsberäkningen mer exakt. Till exempel nämner 

skola A att de besitter en kunskap om hur mycket fisk som går åt till de portioner som 

behövs, även fast det centrala receptet rekommenderar en långt större mängd fisk. Genom 

denna kunskap om barnens matvanor har personalen kunnat anpassa recepten för att slippa ett 

överskott av mat. Även om båda skolorna har en begränsad möjlighet till att veta hur många 

barn som är närvarande under dagen upplever vi att skola A arbetar aktivt för att anpassa 

antalet portioner dagligen medan skola B oftast lagar samma mängd oavsett hur många som 

faktiskt är närvarande. Kockarna på skola A är aktiva och interagerar med barnen under hela 

serveringen medan kocken på skola B själv går på lunch mitt under serveringen. Ansvaret 

faller då på pedagogerna att se till att barnen inte tar eller slänger mycket mat, vilket vi i detta 

fall inte fick någon chans att observera.  

 

Kockarnas kunskap och vetskap kring specialkost tycks vara viktig på båda skolorna. De 

nämner båda att närvaron av de barn som kräver specialkost är viktigast, dels för att inte 

behöva laga maten i onödan samt att den typen av mat är mer krävande både ekonomiskt och 

tillagningsmässigt. Om denna mat lagas och barnen som kräver specialkost inte är närvarande 

så blir det enligt skolorna ett direkt matsvinn. Skolköken har mycket att vinna i att optimera 

arbetssätten för att minska svinnet eller undvika det helt, både ur en ekonomisk och 

miljömässig hållbarhetsaspekt (Eriksson et al., 2017, s. 416). Som Papargyropoulou et al., 

(2014, s. 108–109) belyser är den slutgiltiga fasen i matkedjan den aspekt som har störst 

inverkan på miljön och klimatet. Denna aspekt är själva deponeringen av maten, det vill säga 
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den ätbara mat som kastas, som globalt står för 3% av den totala mängd växthusgas som 

släpps ut. Han menar vidare att höginkomstländer har en nästintill dubbelt så stor deponering 

av mat per capita som låginkomstländer, vilket vi ser som en möjlighet för höginkomstländer 

som Sverige att ändra sina vanor och sänka sitt svinn.  

 

Engagemang 

Narrativ, Skola A 

Efter kaffet får vi en rundtur av en av kockarna. Kocken förklarar att köket 

endast är två och ett halvt år gammalt och att hon samt varmkökskocken fick 

vara med och bestämma hur utformningen av köket skulle vara. Planlösningen 

är öppen och det går från huvuddelen att se till en renseridel, bageridel, en del 

som är avsatt för specialkost samt själva serveringsdelen där barnen hämtar 

maten. Runt hörnet, till höger om serveringslinjen finns ett diskrum där barnen 

efter måltiderna får skrapa av sina tallrikar och ställa dem i diskbackar. I den 

korridor som vi gick igenom på väg till rummet där kaffet förtärdes finns en 

maskinpark, torrförråd, kyl- och frysrum. Kvinnan som ger oss rundturen 

förklarar att den manliga kocken lagar den varma maten medan en annan  

kvinna gör salladsbuffén och att hon själv tar hand om disken. De har 

ytterligare en personal som hjälper till någon gång i veckan eftersom den kock 

som visar runt oss just nu förklarar att hon har lite problem med en skada. “Här 

hjälps vi gärna åt, speciellt när vi behöver fundera på hur vi ska använda den 

överblivna maten för att återanvända den på ett bra och roligt sätt”.  

 

…Kocken som ansvarar över salladsbuffén står och förbereder denna i renseriet 

större delen av tiden. Hon river och hackar grönsaker och gör olika sallader från 

grunden. När vi går förbi så stannar hon oss och bjuder på ett glas ingefärsjuice 

som hon har gjort. “Den här juicen gör vi på det svinn som blir av ingefäran 

som vi inte kan servera”. Vidare visar hon hur dom använder trådnätverket 

(fibrerna) samt skalet från ingefäran för att göra té. “Vi brukar torka det här och 

förvara det i en glasburk, då kan vi koka té på det när vi vill”. Denna glasburk 

med torkad ingefära står på ett hyllplan i bageridelen. I ungefär samma 

ögonblick kommer varmkökskocken ut ur kylen med ett bleck. Han säger: “det 

här är lite broccolisoppa som jag tänkte baka bröd på inför morgondagen. När 

vi får grönsakssoppor över brukar vi mixa den slät och använda som degvätska, 

det fungerar perfekt!”. Varmkökskocken sätter igång och blandar en deg efter 

ett standardrecept de har, det sitter ett stort inplastat papper ovanför 

bageribänken med detta recept. “Vi brukar alltid få lite bröd över varje dag och 

vi vill hellre servera färskt och gott bröd varje dag istället för halvtorrt och 
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tråkigt. Så vi brukar ta det gamla brödet och torka det till krutonger, det blir 

jättegott att äta till soppa till exempel!” förklarar kocken. Vi kommenterar att 

det är rätt smart att kunna återanvända saker i så många steg när kocken skrattar 

till och säger “jag såg faktiskt att man kan ta gamla krutonger och mala ner, sen 

ska man tydligen kunna baka hårdbröd på dem. Det ska jag testa nästa gång”.  

 

…Under hela lunchserveringen är all mat på värmehållning antingen i 

serveringslinjen eller i värmeskåpet bredvid serveringslinjen. Kockarna berättar 

att den mat som blir över alltid snabbt kyls eller fryses ner för att kunna 

återanvändas. De säger att de brukar hjälpas åt att fundera på hur de kan 

använda den överblivna maten i nya maträtter. “Det är ju inte alltid möjligt att 

omvandla alla rester till nya rätter, och ibland brukar vi ha något som vi kallar 

för “klimatsmart meny”, där vi serverar en mängd olika rester. Detta brukar 

vara populärt hos barnen då det finns rätt många olika saker att välja på. Men 

det kan också bli lite besvikelse ibland, då det inte finns så stora kvantiteter av 

all mat och om vissa barn vill ha en rest som är deras favoriträtt så kan den ha 

tagit slut innan de har hunnit ta av den”.    

 

Narrativ, Skola B 

I starten när alla skulle börja mäta sitt matsvinn så gjorde pedagogerna starkt 

motstånd till detta, säger kocken. De ansåg inte att det var deras jobb och att det 

skulle få en större arbetsbörda till följd av detta. Då förskoleavdelningarna inte 

ligger i direkt anslutning till köket skulle pedagogerna vara tvungna att mäta 

svinnet själva och sedan rapportera detta till köket, något som inte alls sker i 

dagsläget. Kocken på skolan anser inte heller att det är dennes jobb att gå ut på 

avdelningarna för att se till att detta görs eller göra det själv då det inte skulle 

hålla i längden. Skulle pedagogerna mäta svinnet och skicka det till köket så 

skulle de även skicka med en massa andra sopor och det skulle medföra andra 

komplikationer menar kocken. All mat som blir över ute på dessa avdelningar 

kastas och mäts inte. Det finns inget tydligt och engagerat samarbete, eller 

rutiner kring hur det ska göras. Kocken berättar att när denne började jobba där 

var många av arbetssätten dessutom bakvända. Det fanns inget system för hur 

avdelningarna skulle hämta maten vilket resulterade snabbt i att fel mat 

hamnade på fel avdelning. Då sattes ett system med tydlig struktur upp på alla 

värmeskåp så att alla avdelningar kunde få sin mat utan komplikationer. 

Kocken berättar att hon såg till att köket byggdes om en aning och att hyllplan 

sattes upp på ett par ställen, detta för att underlätta arbete och förvaring. 
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…När lunchen är över så stuvar kocken snabbt bort all den överblivna maten 

för att den snabbt ska kylas ner. Eftersom maten alltid är på värmehållning så är 

det inga problem att spara den till ett annat tillfälle. “Den mat som blir över 

slänger jag aldrig, utan den återanvänds i nya maträtter så gott det går eller så 

serveras den som rest”, säger kocken. Hon fortsätter “ibland har vi något som vi 

kallar för rest-fredag, då serverar vi ett antal rester från de rätter där det blivit 

över. Det är ganska populärt hos barnen, för då får dom mer att välja på. Du 

förstår, eftersom det är en så liten skola så har vi ett litet undantag här, och det 

är att vi bara behöver laga en maträtt per dag istället för två”. Hon förklarar 

vidare att då barnen inte har möjlighet att välja mellan olika maträtter de flesta 

dagar så är det då väldigt populärt med rest-fredagarna då de får fler 

valmöjligheter. “Till exempel så kan faktiskt den här grillkorven vara mer 

populär på fredag än vad den är idag och vara “godare” för att barnen får välja 

själva lite mer”.  

 

I dessa utdrag har vi identifierat domänen engagemang. Domänen inkluderar i sin tur 

underdomänerna samarbete, menyplanering samt subdomänen resthantering. Till 

engagemang hör de delar i narrativet där vi tolkar det som att personalen har, eller saknar, ett 

engagemang kring arbetet för ett minskat matsvinn. Exempel på detta är utdrag som ”Här 

hjälps vi gärna åt, speciellt när vi behöver fundera på hur vi ska använda den överblivna 

maten för att återanvända den på ett bra och roligt sätt” från skola A och ”I starten när alla 

skulle börja mäta sitt matsvinn så gjorde pedagogerna starkt motstånd till detta, säger kocken. 

De ansåg inte att det var deras jobb och att det skulle få en större arbetsbörda till följd av 

detta.” från skola B. Underdomänerna samarbete, menyplanering och resthantering har vi 

identifierat utifrån utdrag som ”de brukar hjälpas åt att fundera på hur de kan använda den 

överblivna maten i nya maträtter”, “den mat som blir över slänger jag aldrig, utan den 

återanvänds i nya maträtter så gott det går eller så serveras den som rest” och ”så vi brukar ta 

det gamla brödet och torka det till krutonger, det blir jättegott att äta till soppa till exempel!”. 

 

Vi har uppfattat både likheter och olikheter mellan de två skolorna gällande engagemang. 

Skola A har alltid minst tre kockar som dagligen hjälps åt och sporrar varandra, medan 

kocken på skola B oftast jobbar helt själv i köket. Vi uppfattar det som att skola B jobbar i 

motvind till skillnad från skola A, som hela tiden kan bolla idéer och ta hjälp av varandra. 

Skola A har inte samma typ av utskick av mat som skola B, utan de kan tillsammans hjälpas 

åt att mäta det dagliga matsvinnet. Skola B måste handskas med ovilliga pedagoger om 
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mätningen av matsvinn där ett engagemang och samarbete för att få detta att fungera finns 

inte i dagsläget.  

 

Båda skolorna jobbar med att ta hand om den överblivna maten på liknande sätt, dock såg vi 

ett större arbete kring detta på skola A. Båda skolorna tar hand om all den mat som blir över 

från lunchserveringen då denna är på värmehållning och kan vid snabb nedkylning sparas. 

Till skillnad från Betz et al., (2015, s. 221) studie i Schweiz där all mat som lämnat köket och 

legat på varmhållning måste slängas så återanvänder båda skolorna denna mat antingen som 

en restservering vissa dagar eller använder dessa för att göra nya maträtter. I våra 

observationer såg vi en skillnad mellan hur skolorna ser på den återanvända maten och hur 

man presenterar denna mot barnen. Skola A benämnde restserveringen som en “klimatsmart 

meny” och skola B valde att benämna serveringen som “restfredag”. Vi upplevde det som att 

den klimatsmarta menyn lyftes fram som en positiv gärning som utfördes av barnen när de åt 

den, i kontrast mot restfredagen som endast innebar en större variation av maträtter som 

barnen kunde välja mellan. Båda skolorna uppnår i praktiken samma mål, nämligen en 

svinnreducerande åtgärd med restservering, men skola A kan eventuellt få ett mervärde i 

form av att benämningen ”klimatsmart meny” blir en typ av informationsbaserad åtgärd som 

påminner barnen om vikten av att inte slänga mat som blir över. 

 

Ytterligare något vi observerade var engagemanget kring resthanteringen på skola A. De 

använde sig av överbliven mat och råvaror på ett antal olika sätt istället för att slänga dem. Vi 

såg aldrig om skola B gjorde detta i samma utsträckning, då det inte framkom under 

observationstillfället. Även om skola B inte skulle göra det i samma utsträckning behöver det 

inte betyda att serveringssvinnet nödvändigtvis är större. Som det tidigare nämnts mäter dock 

skola B inte sitt serveringssvinn, vilket gör det svårt att veta hur det egentligen ser ut och ifall 

de skulle behöva optimera sin resthantering ytterligare. 

 

Kommunala mål 

Narrativ, Skola A 

Klockan är precis före lunch när en av förskolepedagogerna återigen kommer 

till köket och påminner oss om den lilla föreläsningen vi ska hålla. Vi följer 

med ut på skolgården, där ett stort antal förskolebarn håller på att leka för full 

fart. Det är en solig och varm dag och alla barn är fartfyllda och på glatt humör. 

Det tar en stund för pedagogerna att samla ihop alla barn och få dem att sitta 
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still. Vi börjar med att förklara för alla vilka vi är, att vi går på en skola där vi 

försöker lära oss en massa om mat och just den här dagen om varför man inte 

ska kasta bort mat som man kan äta upp. Det är lite svårt att fånga barnens 

fokus. De vill hellre alla säga sina namn och fråga om vi bor i ett hus eller 

varför vi är där nu igen och vad vi heter samt en miljon olika frågor. Vi kämpar 

oss igenom den lilla föreläsningen om matsvinn och frågar barnen i slutet hur 

de själva brukar göra. Bland ett antal hundra olika svar som skriks rakt ut så 

snappar vi upp några svar som vi och pedagogerna hjälper till med att 

formulera lite bättre; “man kan ta mat flera gånger”, “man kan smaka först” och 

“man ska inte kasta mat från tallriken”. Vi avslutar den lilla föreläsningen med 

att ge barnen en utmaning för dagen och det är att inte kasta någon mat alls just 

den dagen vi är där. Vi frågar “tror ni att ni kan klara av det?”, och barnen 

skriker högljutt “jaaaaaa”. När vi efteråt frågar pedagogerna om de tidigare 

pratat med barnen om liknande saker så säger de att “ja vi har gjort det ett par 

gånger faktiskt, så de är inte helt nya för ämnet. Men det var jättebra att det 

kom in någon annan utifrån som kunde säga samma saker till dem, då kanske 

det fastnar lite bättre”.  

 

…Efter alla skolbarn har ätit klart så tar vi i köket och äter lunch. Medan vi går 

längs samma serveringslinje som barnen gjorde för att ta mat ser jag en liten 

papperslapp på sidan av serveringsbänken. Den ser ut lite som en biljett och på 

den så står det “pedagogisk lunch”. När vi sätter oss ner så visar jag upp lappen 

och frågar kökspersonalen vad den innebär för något. “Det där är en gammal 

lapp”, säger dom. “Nuförtiden så har vissa lärare något som heter pedagogisk 

lunch varje dag. Då får de äta lunchen gratis. Tanken är väl att de ska sitta med 

barnen när de äter och se till att dem sköter sig. För lärarna så är det arbetstid, 

det ska väl generera i något”. En av de andra kockarna nickar och stämmer in 

“ja, pedagogisk lunch är bra, men den utnyttjas inte helt rätt i nuläget. Jag tror 

att de behöver lite mer info om vad den innebär i dagsläget, för det kan ibland 

bli så att alla lärare sitter vid ett bord och äter och inte med barnen, som de 

borde göra”.  

 

…Just den här dagen så är matsvinnet väldigt lågt. Kockarna menar på att 

dagens rätter med pannkaka och ärtsoppa är populär och därav är svinnet 

ganska lågt. När vi frågar vilken mat som brukar ha ett högre svinn och vilken 

typ av maträtt som är mest utmanande när det kommer till matsvinn så svarar 

en av kockarna, “det är blandad mat som slängs i störst utsträckning” och 

resterande kockar håller med. “Serverar du gryta eller lasagne som redan är 

“blandad” så brukar barnen slänga mycket mer. Serverar du “naken” mat så 

slängs det faktiskt mindre”. När vi frågar varför de tror att det är på detta viset 
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så svarar dom att det nog beror på att barnen får fler möjligheter när maten är 

naken. Då ligger fisken och dess tillbehör för sig och man kan ta si eller så 

mycket av det man vill ha. När man serverar blandad mat så har man inte 

samma valmöjlighet. “Men samtidigt kan vi inte utesluta den blandade maten, 

barnen måste lära sig äta detta också”, säger en av kockarna.  

 

…Under dagen har vi fått intrycket av att alla tre i personalen verkar mycket 

medvetna om svinn och arbetar aktivt dagligen för att försöka minimera detta. 

Alla tre sa vid något tillfälle att de: “tävlar mot oss själva och har ett mål med 

att minska svinnet med tio procent jämfört med förra året. Även om vi redan är 

ganska duktiga försöker vi hela tiden göra det bättre”. “Kommunens mål är ju 

att vi ska minska vårt matsvinn med 10% och det är något som vi alltid försöker 

att eftersträva”.  

 

Narrativ, Skola B 

I slutet på lunchserveringen så tar vi själva mat och sätter oss i personalrummet. 

Där frågar vi kocken vilken mat som hon tycker är den största utmaningen, det 

vill säga vilken typ av mat som har störst svinn. Hon säger ganska omgående 

utan att egentligen ha hunnit tänka en stund, “det är blandad mat som typ en 

gryta, med sådan mat så slängs det mest. Jag tror att det kommer bli ganska lite 

svinn idag, då den maten är mer naken, korven ligger för sig och potatismoset 

ligger för sig”. Det kommer in ett par lärare som också äter lunch, dessa verkar 

ha med sig egen mat. Under själva lunchen så var det några lärare som gick i 

matkön och tog av skolmaten som serverades och det verkar som att dessa var 

på en pedagogisk lunch. Vi pratade dock aldrig med dessa lärare om den 

pedagogiska lunchen och således skapade vi oss inget intryck i hur den 

tillämpades eller fungerade på skolan.  

 

…När vi kommer tillbaka till köket igen så tar vi med oss en grå bytta som står 

på diskvagnen vid serveringen. I denna ligger det inte särskilt mycket, och efter 

en vägning så hade kocken ganska rätt, idag var en dag med väldigt lite svinn. 

Vi frågar om det tidigare har varit mycket svinn och vad det skulle kunna bero 

på när vi får som svar, “vi hade en månad som var väldigt dålig. Svinnet låg 

någonstans kring 260g per portion, vilket är väldigt högt. Just den månaden så 

var det en vegetarisk kampanj och barnen här är inte så vana att äta till exempel 

bönor och linser. Det är lite mer av ett bondesamhälle här ute, både barn och 

föräldrar är generellt ganska dåliga på att äta vegetariskt”. Hon fortsätter, “men 

det har varit bättre efter det, en av lärarna på skolan blev riktigt arg på barnen 

och sade till dem på skarpen. Efter det så fick dem också rita ett antal 

teckningar med olika budskap om matsvinn och hur man ska bete sig när man 
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tar mat. Dessa hängdes på väggen vid serveringen och efter det så har det varit 

bättre”. Hon fortsätter att förklara att den senaste månaden har varit rätt positiv 

ur svinnsynpunkt då det varit lägre svinn än vad det brukar vara. Kommunen 

vill ju att svinnet ska minska och skulle det fortsätta vara så här lågt vore det 

bra.  

 

I dessa utdrag har vi identifierat domänen kommunala mål. Domänen inkluderar i sin tur 

underdomänerna pedagogisk lunch och minska svinnet. Kommunala mål har identifierats 

utifrån utdrag som ”Kommunens mål är ju att vi ska minska vårt matsvinn med 10% och det 

är något som vi alltid försöker att eftersträva”. Underdomänen pedagogisk lunch har 

identifierats från utdrag som “nuförtiden så har vissa lärare något som heter pedagogisk lunch 

varje dag. Då får de äta lunchen gratis. Tanken är väl att de ska sitta med barnen när de äter 

och se till att dem sköter sig. För lärarna så är det arbetstid, det ska väl generera i något”. 

Slutligen har underdomänen minska svinnet identifierats med utdrag som ”kommunen vill ju 

att svinnet ska minska och skulle det fortsätta vara så här lågt vore det bra”. 

 

Den pedagogiska lunchen var något som vi direkt snappade upp som en viktig faktor på 

skolorna. På skola A så visste de inte riktigt hur den pedagogiska lunchen skulle användas på 

rätt sätt, vilket betyder att den svinnreducerande potential som den pedagogiska lunchen kan 

innebära inte nyttjades till fullo. Den pedagogiska föreläsning som utfördes i samband med 

lunchen liknar den i Engström & Carlsson-Kanyamas (2004, s. 209) studie där de menar att 

en informationsbaserad åtgärd i form av föreläsning om matsvinn före lunchen har potential 

att minska svinnet med upp till 35%. Vidare diskuterar de i studien hur tallrikssvinnet skulle 

kunna vara nästintill minimalt om den pedagogiska lunchen används på rätt sätt, där lärarna 

sitter med barnen och diskuterar maten, matsvinn, kan övervaka hur de äter och lära dem om 

matsalsetikett. Vi tänker att den pedagogiska lunchen på skola A skulle kunna nyttjas på detta 

sätt, snarare än att lärarna sitter vid ett eget bord och äter istället för med barnen. Då vi inte 

såg hur den pedagogiska lunchen tillämpades på skola B kan vi inte anta att den används på 

samma sätt, men även skola B skulle kunna vinna på att tillämpa samma arbetssätt kring den 

pedagogiska lunchen som Engström & Carlsson-Kanyama (2004, s. 209) nämner i sin studie. 

Även om Stöckli (2018, s. 456) menar på att informationsbaserade åtgärder är bland de minst 

effektiva så betyder det inte att man bör utesluta dessa. Då Martins et. al (2016) studie visade 

att barngruppen hade bäst respons på den informationsbaserade åtgärden bör man beakta 

tillämpningen av en sådan åtgärd, speciellt när de skolor vi observerade främst var 

förskoleklasser och yngre skolbarn. Studien nämner även att om en signifikant skillnad i 
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matsvinnet ska uppstå måste informationen ges kontinuerligt, vilket skola A verkade göra då 

pedagogerna nämnde att de hade haft liknande föreläsningar om matsvinn för barnen, ungefär 

som den pedagogiska föreläsningen vi som deltagande observatörer utförde. Skola B använde 

sig av en tydlig informationsbaserad åtgärd där en lärare sade till barnen på skarpen och 

sedan lät dem måla teckningar med budskap om matsvinn på. Kocken sade att efter det har 

det varit väldigt lågt svinn och att de brukar påminna barnen om de teckningar som hänger 

ovanför serveringen som de själva har ritat. ”Detta har bidragit till att barnen kastar mindre 

mat”, förklarar kocken. 

 

Teknologi 

Narrativ, Skola A 

Vi går och pratar med den ena kocken som står vid två stora kokgrytor inne i 

köket där ena är fylld av en smet och den andra med ärtor. Medan han rör runt i 

en av grytorna förklarar han att det idag kommer att serveras ärtsoppa med 

pannkakor, rätter som brukar vara mycket uppskattade. Kocken säger att: 

“tidigare brukade överblivna pannkakor klippas ner i “hundskålar”, numera 

hackar vi istället upp dem och kyler ner dem snabbt i blastchillern så är det 

färdigt till nästa gång det är pannkaka”. En fråga om hur han beräknar mängden 

som behöver tillagas, om han utgår från ett recept eller erfarenhet får svaret: 

“Jag vet hur mycket som ska vara i grytorna för att det ska bli lagom, det är mitt 

recept”. Kocken ber mig följa med in i ett av förråden, där han visar upp en stor 

mängd stekbleck. Han förklarar att pannkakorna tillagas i dessa stekbleck i 

ugnen och varje omgång på sju pannkakor tar ungefär en halvtimme att grädda. 

“Det tog ett tag tills vi lyckades investera i dessa stekbleck eftersom de är 

ganska dyra, men de har redan betalat igen sig tycker vi” säger både den 

manliga och en av de kvinnliga kockarna. De fortsätter med att säga 

“Stekblecken har underlättat arbetet väldigt mycket, hade vi haft för få 

stekbleck hade dessa behövt gå igenom disken varje gång en ny omgång med 

till exempel pannkaka ska in i ugnen”.  

 

Kontinuerligt under hela dagen hjälpte vi till med att skära upp de pannkakor 

som tillagades och kom ut ur ugnen. Det tog ungefär en halvtimma för varje 

omgång med pannkakor och när de var klara så stjälpte vi upp dessa på en lång 

bänk och skar dem i portionsstorlekar. Här får vi tydliga direktiv av 

varmkökskocken hur stora bitarna ska vara, “De får inte vara för stora, för 

barnen går oftare efter hur många bitar dom tar istället för hur stora dom är, då 

är det bra om bitarna är mindre. De får hellre vara för små än för stora, gör tre 

snitt på längden och kanske 4–5 snitt på tvären”. Vi skär upp dem i ett snabbt 
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tempo och lägger dom sedan i nya och rena bleck och sätter på ett lock. 

Därefter skickar vi direkt in dom i ett varmhållningsskåp.   

 

Efter någon timme på dagen kom en av förskolepedagogerna in köket. 

Pedagogen undrade lite vad vi gjorde där den dagen och efter att vi gav henne 

en kort förklaring så slog hon ut med armarna “men vad kul! Skulle inte ni 

kunna tänka er att ha en liten pedagogisk föreläsning med de yngre barnen om 

matsvinn, ni som verkar kunna så mycket?” Vi tackade ja till erbjudandet lite 

halvnervöst, och förklarade för kökspersonalen att vi förmodligen behövde 

förbereda oss lite. Vi blev ursäktade och satte oss i personalrummet för att 

förbereda oss. Efter en stund kommer en av kockarna in i personalrummet med 

en liten sked med långt skaft och säger, “om man ger barnen större redskap så 

tar dom mer och slänger mer. Små skedar har dock små skaft som faller ner i 

filen vid frukosten så vi köpte in dessa som en lösning på problemet”. Vi 

hänger med en sväng ut i köket igen där samma kock visar några av de andra 

serveringsredskapen som används. “Dom här använder vi under 

lunchserveringen”, visar kocken, “de är precis som vanliga serveringsverktyg 

men lite mindre i storleken, då tar barnen lite mindre mat och orkar oftare äta 

upp allt som de har tagit för sig”.   

 

…Under morgonen har varmkökskocken kokat en jordgubbssås som ska 

serveras till pannkakorna. Han berättar att såsen brukar vara populär under 

lunchen och brukar ta slut, “men vi använder oss inte av en jättestor skål, utan 

vi använder en mindre och fyller på den hela tiden istället, så det inte blir 

onödigt mycket kvar ifall det inte skulle gå åt. Vi gör lite så med salladen 

också, för då kan vi spara mer till en annan dag”. 

 

Vid ett tillfälle så får vi titta lite noggrannare på en avfallskvarn de använder sig 

av när matsvinnet ska vägas. Under själva serveringen så står det hela tiden en 

bunke vid disken där barnen får slänga det som dom inte orkar äta upp. Den 

mat som kastas här i åker sedan ner i avfallskvarnen. Det som vi ganska snabbt 

uppmärksammar är att maten som åker ner i avfallskvarnen inte endast mals, 

utan vatten sköljs kontinuerligt dessutom igenom. På sidan av denna kvarn 

finns ett utlopp i direkt anslutning till avloppet, där vattnet spolas ut. Det är till 

en början ganska färgat, men ju längre maskinen går och desto längre den 

sköljts igenom med vatten ju klarare blir det. Kökspersonalen instruerar oss när 

vi får testa den att “håll in den här knappen för att spola igenom vatten tills det 

som kommer ut är helt rent och inte grumligt, sen kan ni spola lite extra så att 

maskinen får sig en liten rengöring också”. Före vi började mala maten så sattes 

det en brun papperspåse där den malda maten kommer ut. Kökspersonalen 
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menar att på detta sätt så tar maten mindre plats och det blir enklare att väga 

den senare. Innehållet i papperspåsen är inte superblött, men fuktigt så klart. 

Den ärtsoppa som barnen kastade åkte också ner i kvarnen, och vid en första 

anblick så sköljdes själva soppan ut i avloppet och de malda ärtorna stod för 

den del som blev mätbart tallrikssvinn. “Jag ska visa hur vi kan mäta allt 

tallrikssvinn, för allt lyckas inte alltid hänga med i den där bunken där de kastar 

maten”, säger den kock som står i disken under dagen. “Här över diskhon står 

alla tallrikar i backar som barnen ställer där under lunchen, och då spolar vi av 

dom innan de körs in i disken”. Kocken visar hur diskhon har en viss lutning 

ner mot avfallskvarnen, vilket gör att även detta svinn kommer med i 

beräkningen över dagens tallrikssvinn. När allt tallrikssvinn har tagit sig 

igenom avfallskvarnen så tar vi den bruna soppåsen och tar med oss den ut till 

hallen. Här finns en stor våg. Kocken som visar oss denna och hur dom går 

tillväga säger “så här enkelt är det, man stället bara påsen på vågen,” säger 

kocken och skrattar lite lätt, “sen så tar man den siffra som vi får fram på vågen 

och skriver upp det på ett formulär som ligger i en låda här under vågen”. Vi 

fyller i formuläret med dagens tallrikssvinn när kocken säger “på det här 

pappret kan vi enkelt se hur vi ligger till. Vi gillar att tävla lite mot oss själva att 

ha mindre och mindre svinn, och då brukar vi gå tillbaka och titta på den här. 

Men vi knappar även i dom här siffrorna på datorn, kom så ska jag visa”. Vi 

följer med in till personalrummet där vi får se ett dataprogram där dessa siffror 

fylls i. “Den här måste vi rapportera in i varje dag så kommunen kan följa oss 

och se hur mycket svinn det är. Sen kan vi även se ett genomsnitt på hur det har 

sett ut varje månad. Där är det extra kul och bra att följa och se ifall man har 

gjort en bättre månad än det föregående till exempel!” 

 

Narrativ, skola B 

Klockan är sju på morgonen när vi kommer fram till den avlånga byggnaden 

och när vi kliver in ser vi direkt till höger köket. Mot den bortre väggen syns tre 

dörrar som skulle kunna gömma ett skafferi samt ett kyl- och frysrum. Mitten 

av rummet domineras av en ö fylld av köksmaskiner; bland annat en stor 

kokgryta, en stekhäll, en standardugn samt en spis. Mot den högra väggen 

under några mindre fönster finns en hylla fylld av plastkantiner och under 

denna en diskho, mikrovågsugn samt en arbetsbänk. Till vänster i köket finns 

en dörröppning i en vägg med två stora fönster genom vilka det går att se in till 

vad som ser ut som ett diskrum. Till höger om detta diskrum syns ett par 

hyllplan som är fullt av stekbleck/ugnsbleck. Vi blir hälsade på av kocken som 

dirigerar oss till ett kombinerat omklädningsrum och kontor som ligger till 

vänster om ingången. Efter att vi bytt om går vi in till köket där vi möts av ännu 

en kock. Det visar sig att den första kocken vi mötte får understöd vissa dagar 
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av en vikarierande kock som åker runt och jobbar på olika skolkök i 

kommunen. Understödet förklarar den ordinarie kocken är mycket hjälpsamt då 

det annars kan vara svårt att hinna med att laga all mat då en stor del av hennes 

tid och fokus tas upp av en specifik elev som har en specialkost som kräver 

mycket uppmärksamhet. ...Medan vi pratar står kocken och förbereder frukost 

för de olika avdelningarna (förskola, fritids och skola) genom att fylla små 

plastlådor med smörgåspålägg som ost och skinka vilka sedan staplas på 

varandra i en liten kyl precis vid dörren som leder från köket in till resten av 

skolan. Några av lådorna behåller kocken i sitt grepp och säger “följ med”. Vi 

följer efter till ett rum med runda bord runt vilka det sitter elever och 

pedagoger. “Det här är fritids, här längs med väggen finns flingor och 

pedagogerna sköter sig i stort sett själva. Behöver de mer fil eller så kan de bara 

komma in i köket och hämta” säger kocken och ställer in burkarna med 

smörgåspålägg i en kyl som står i ett mindre kök i hörnet av lokalen.  

 

...Den vikarierande kocken som tidigare kokat potatismos i kokgrytan står nu 

och placerar varmkorvar i stekbleck som hon sedan ställer in i ugnen under 

tiden som den ordinarie kocken står vid arbetsbänken och öppnar en burk 

konserverad ananas och en påse riven kål. Medan hon fortsätter med salladen 

förklarar kocken att denna skola inte behöver laga två olika maträtter per dag 

som andra skolor. Detta på grund av att skolan dels är så liten samt att hon i 

vanliga fall är ensam i köket. Det finns heller inte utrymme i köket eller 

tillräcklig utrustning för att producera och hålla all mat om mer än en rätt skulle 

behöva tillagas menar hon.  

 

…Kocken leder oss till kontoret och visar oss hur svinnet ska rapporteras in i 

två olika program på datorn. Hon förklarar att på denna skolan mäts aldrig 

serveringssvinnet eller tillagningssvinnet, utan endast tallrikssvinnet och enbart 

för eleverna på skolan. “Jag upplever att tillagningssvinnet är så litet att det inte 

är värt att mäta, skulle det bli mycket större hade jag börjat väga det också”. 

Anledningen till att inget serveringssvinn mäts är praktiska. Resterna från 

maten som skickas ut till avdelningarna kommer aldrig tillbaka till köket, utan 

det slänger pedagogerna själva utan att först väga det. Maten som blir över från 

den servering som sker i anslutning till köket kyls ned och serveras som rester 

en annan dag. Den mäts därmed inte heller som svinn, även om resterna måste 

kastas efter att det har värmts upp en andra gång. 

  

…Kocken hämtar den grå plastbyttan med tallriksskrap och tar in den till 

bänkytan i köket där det står en våg för att mäta dagens svinn. Hon väger hela 

byttan, säger “behållaren väger 333 gram tom, så jag drar av det från resultatet 
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för att det ska bli rätt” och antecknar vikten på ett papper som sedan förs in i 

datorprogrammen när hon har tid. 

 

I dessa utdrag har vi identifierat domänen teknologi. Under teknologi återfinns 

underdomänerna mätning av svinn och produktion samt subdomänerna rapportering och 

utrustning/verktyg. Domänen teknologi är identifierad utifrån en sammanställning av 

underdomänernas karaktärer och vår tolkning av dessa som teknologiska åtgärder och 

lösningar. Underdomänen mätning av svinn har vi identifierat genom utdrag som ”vid ett 

tillfälle så får vi titta lite noggrannare på en avfallskvarn de använder sig av när matsvinnet 

ska vägas” och ”kocken hämtar den grå plastbyttan med tallriksskrap och tar in den till 

bänkytan i köket där det står en våg för att mäta dagens svinn”. Underdomänen produktion är 

identifierad genom utdrag som “stekblecken har underlättat arbetet väldigt mycket, hade vi 

haft för få stekbleck hade dessa behövt gå igenom disken varje gång en ny omgång med till 

exempel pannkaka ska in i ugnen”. Rapportering har identifierats genom utdrag som “kocken 

leder oss till kontoret och visar oss hur svinnet ska rapporteras in i två olika program på 

datorn.”. Subdomänen utrustning/verktyg har vi identifierat genom utdrag som ”de är precis 

som vanliga serveringsverktyg men lite mindre i storleken, då tar barnen lite mindre mat och 

orkar oftare äta upp allt som de har tagit för sig”.   

 

Vid en analys av dessa två narrativ så kan man se en ganska stor skillnad när det kommer till 

mätningen av svinnet samt rapporteringen av denna mätning. Skola A mäter alla de olika 

typer av matsvinn som uppstår, där serverings- tallriks- och tillagningssvinn är de mest 

centrala. Skola B har ett stort bortfall på sin svinnmätning, där serveringssvinnet aldrig mäts 

utan endast det som skrapas från tallrikarna, det vill säga tallrikssvinn. Dessutom mäts endast 

svinnet från ungefär hälften av alla måltider som totalt serveras på skola B, vilket skapar ett 

mörkertal i skolans faktiska matsvinn. Projektet ”Svinnhantering inom Måltidsservice” 

nämner uttryckligen hur gemensamma mätmetoder har jobbats fram för att dessa typer av 

svinn ska mätas på alla enheter i kommunen. I dagsläget upplever vi att dessa gemensamma 

mätmetoder inte följs på skola B. Enligt Göteborgsmodellen är en viktig del i 

svinnhanteringen att man kommer igång och faktiskt mäter allt det svinn som uppstår, annars 

kan detta svinn vara svårt att upptäcka vilket i sin tur gör det svårare att implementera 

reducerande åtgärder (Göteborgs Stad, 2016, s. 6–9). När köket på skola B skickar ut sin mat 

till de olika förskoleavdelningarna skulle man kunna se på dessa avdelningar som väldigt 

enkla ”mottagningskök”. Eftersom de mest troligt inte har någon utrustning för att ta hand om 
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mat som eventuellt blir över så finns det en stor risk att denna mat istället hamnar direkt i 

soporna. Som Eriksson et al., (2017, s. 419–421) menar har mottagningskök 48% större 

mängd svinn, detta beroende på att de har sämre möjlighet att flexibelt ta hand om den mat 

som blir över. I nuläget har man dock inga siffror på det svinn som uppstår på 

förskoleavdelningarna på skola B svinn då det inte mäts och då klassas det snarare som att 

det inte finns något svinn överhuvudtaget. Just att svinnet mäts med olika metoder är något 

som Reynolds (2019, s. 14) betraktar som ett övergripande problem även inom tidigare 

forskning i ämnet, då många studier använder sig av olika metoder för att avgöra 

effektiviteten på diverse interventioner. Problemet med att olika metoder för själva 

mätningen av svinnet används var något som återfanns även i denna studie. Även om båda 

skolorna vägt allt svinn hade inte en rättvis jämförelse kunnat göras mellan dessa, något som 

beror främst på den avfallskvarn som ena skolan hade tillgång till. När maten slängs ner i 

kvarnen så sköljer den kontinuerligt maten och strimlar den. Kvarnen får därmed matsvinnet 

att ta mindre plats och det blir enklare att väga. På plats fick vi intrycket av att den även 

sköljer bort en del vätska som försvinner ut i avloppet, vilket gör att en stor del av flytande 

livsmedel, till exempel ärtsoppa, inte tas med i beräkningen. Den andra skolan har ingen 

sådan kvarn och lägger istället allt i en plastbytta som vägs. Det här resulterar i att en större 

del av det faktiska svinnet vägs, då ingen vätska separeras från avfallet. Förutsättningarna för 

den slutgiltiga påse eller bytta med matsvinn som ställs på vågen är således olika mellan de 

båda skolorna och ger inte en helt rättvis bild av det faktiska svinnet.  

 

Under själva produktionen och serveringen visade det sig på skola A vara viktigt att ha 

tillräcklig utrustning och rätt verktyg. Ett exempel var mängden stekbleck som för personalen 

var uttalat viktiga och en grundförutsättning för att vissa rätter skulle kunna tillagas från 

grunden, som pannkakorna under observationstillfället. För att effektivisera både 

tillagningen, portioneringen samt värmehållningen av pannkakan ansågs det viktigt att det 

fanns stekbleck i tillräckligt stor mängd att tillgå. Även på skola B påtalades kökets 

utrustning, men snarare dess begränsningar vilka kocken upplevde hindrade henne från att 

tillaga vissa typer av rätter. En annan åtgärd för att minska svinnet var de mindre 

serveringsverktyg som skola A använde sig av, något de själva upplevde som en effektiv och 

svinnreducerande åtgärd. Att använda mindre serveringsverktyg är en teknologisk åtgärd som 

skulle kunna jämföras med användandet av mindre tallrikar som Wansink och van Ittersum 

(2013) visat som effektiv. 

 



33 
 

Metoddiskussion 

Det här avsnittet kommer valet av metod för insamling samt analysering av studiens empiri 

att diskuteras. 

 

Deltagande observation / Samarbetande etnografi  

Eftersom denna studie ämnade att identifiera olika arbetssätt och hur de tillämpades i 

praktiken valdes en kvalitativ undersökningsmetod i form av en deltagande observation. 

Enligt Reynolds et al., (2019, s. 36) är en kvalitativ undersökning den enda 

undersökningsmetod som kan ge en målande bild av hur något utförs, snarare än resultatet av 

det som utförts. I kvalitativa undersökningsmetoder ingår även intervjumetoder, vilket vi tror 

att i vårt fall så hade denna metod snarare gett oss ett resultat av det som utförts snarare än 

hur det faktiskt utfördes rent praktiskt. I den deltagande observationen hade vi som etnografer 

utöver själva observationsmaterialet som samlades in möjlighet att ställa en mängd frågor av 

intervjuliknande karaktär, vilket gav oss en bred datainsamling för att skapa oss ett målande 

narrativ över hur arbetssätten tillämpades och utfördes rent praktiskt. Enligt Barley & Kunda 

(2001, s. 84) är deltagande observation den enda typen av metod som kan ge en tät 

beskrivning av vad som faktiskt sker ute i en verksamhet i verkligheten. Vid användandet av 

till exempel intervjuer som undersökningsmetod anser de att risken är stor att återberättandet 

inte speglar den faktiska verkligheten, eller att beskrivningen som framkommer är tunn och 

inte tillräckligt djupgående. Vidare menar de att vissa personer har svårt för att återberätta 

sanningen istället för att visa den, eller att de väljer att undanhålla vissa delar av sanningen då 

de inte behöver visa upp den.    

 

Taxonomisk analysmetod 

Den taxonomiska analysmetoden har i vårt fall känts som ett bra val. Metoden syftar att 

undersöka en domän och de inkluderade underdomänerna för att se olika relationer och 

samband mellan dessa och domänens helhet. Spradley (1980, s. 119) menar dock att en 

taxonomisk analysmetod alltid leder till ett behov av nya observationer i fältet, vilket inte har 

varit möjligt i denna studie på grund av tidsbrist. Dessa nya observationer skapar möjligheten 

för att identifiera nya domäner eller underdomäner som man tidigare kan ha missat, eller att 

det som framkommer att den nya observationen inte överensstämmer med det man tidigare 

observerat. En av svårigheterna vi upptäckte med en taxonomisk analys är att förstå och 

bestämma hur bred eller djupgående den ska vara. Det vill säga, hur många domäner ska man 
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använda sig av, hur många underdomäner får plats och hur lång ska den fallande 

abstraktionsordningen vara. Spradley (1980, s. 119) betonar att en taxonomi alltid är minst 

två steg, men att det även vid något tillfälle blir nödvändigt att acceptera sin taxonomi som 

relativt färdig och att en taxonomi alltid kommer att vara en ungefärlig beskrivning av de 

kulturella mönster som observerats. Eftersom det var första gången någon av oss använde 

denna typ av analysmetod är det dock inte onormalt att man stöter på svårigheter längs vägen. 

Den första analysen var enorm, och vi kunde själva inte se att den var alldeles för stor för att 

en utomstående läsare skulle kunna förstå resultatet. Med hjälp av handledare abstraherades 

merparten av alla domäner och underdomäner ihop till ett fåtal, vilket även hjälpte oss själva 

att förstå vad vi hade observerat på ett tydligare och mer handgripligt sätt. 

 

Slutsats 

I studien uppmärksammar vi att de metoder som används för mätning av svinn i 

dagsläget skiljer sig åt mellan skolorna, vilket i sin tur inte ger en rättvis bild av det faktiska 

svinn som uppstår. Detta gör det svårt att motivera urvalet som baserade sig på en skola med 

högt respektive lågt matsvinn. Vi tror att det behövs ytterligare observationer och 

datainsamlingar för att fastställa ett tydligare resultat, förslagsvis där mätmetoderna som 

studeras är av samma art från start till mål. Båda skolorna har många likheter där 

småskalighet, interaktion, närvaro, resthantering, pedagogisk lunch, informationsbaserade- 

och teknologiska åtgärder är några av dessa. De olikheter vi har sett är 

vilken utsträckning arbetssätten under dessa kategorier har använts. Vi uppfattade att skola A 

har ett högt engagemang kring arbetet för ett minskat matsvinn och att de jobbar hårt varje 

dag för att minska svinnet ytterligare. Arbetssätten kring resthanteringen, mätningen av 

svinnet samt de informationsbaserade och teknologiska åtgärderna tillämpas i stor och kreativ 

utsträckning, något vi inte observerade på skola B. Eftersom studien baserar sig på två korta 

observationer på två mindre skolkök behövs mer forskning i ämnet för att fastställa tydligare 

och mer exakta resultat över de tillämpade arbetssätten, samt vilka arbetssätt som är effektiva 

ur en svinnreducerande synpunkt och överförbara till andra skolor i Umeå kommun.   
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