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Abstract 

 
 
The purpose of the study was to investigate food waste in preschools in the municipality of 
Solna, Sweden. Questions asked were why food waste appears in preschools, how the food 
waste can be prevented and what difficulties there may be with reducing food waste in 
childcare facilities. 42 preschools in Solna were invited to participate in the study and 7 
preschools agreed. 9 persons were interviewed. Interviews held were mostly with kitchen 
personnel but also with two managers and one pedagogue. Most interviews were held at the 
preschools but some were held via telephone and e-mail. Results showed that food waste 
primarily appeared either when the children did not like the food, when new food was 
introduced or when casserole was served. In order to reduce food waste, the conclusion was 
that the food should be served in part as required instead of all at once. The menu should be 
less varied and casserole should be served more rarely. Higher quality food should be a 
priority and special diets should be expanded to accommodate more children. Personnel and 
parents should be given the opportunity to bring home leftovers. Only one preschool in the 
study had food catered to them, that preschool should consider start cooking food in place to 
reduce their food waste. Difficulties identified were that report systems for children’s non-
attendance did not work as well in practice as the systems intended. Some pedagogues 
appeared uninterested in reducing food waste. 
 
Key Words: Food production, food waste, preschools, kitchen personnel. 
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1 Inledning 

 
1.1 Livsmedelsproduktion 

Livsmedelsproduktion medför avsevärd miljöpåverkan. Det orsakar klimatpåverkan, 
övergödning, giftspridning i naturen, skogsskövling, vattenbrist och utfiskning av hav 
(Naturvårdsverket 2014 a) - miljöeffekter som blir alltmer märkbara då naturens resurser 
utarmas och antal människor på jorden ökar (Bertilsson 2010). Vilken typ av 
livsmedelsproduktion och var denna äger rum geografiskt har betydelse för vilken 
miljöpåverkan som orsakas och i vilken utsträckning den sker (Lagerberg Fogelberg 2008). 
 
Klimatpåverkan sker under hela livsmedelskedjan då växthusgaser släpps ut under 
produktion, transport, lagring, beredning och försäljning (Naturvårdsverket 2004). De 
växthusgaser som främst är problematiska är koldioxid (CO2), metangas (CH4) och 
dikväveoxid (N2O), även kallad lustgas. Koldioxid avges vid användning av fossila bränslen, 
exempelvis vid transporter, samt vid odling på organiska jordar och vid tillverkning av 
gödsel. Metan avges bland annat från idisslares matsmältning, vid gödselhantering 
(Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket 2013) och vid risodling 
(Björklund, Holmgren och Johansson 2008). Dikväveoxid avges främst vid växtodling då 
kväverikt gödsel bryts ned av mikroorganismer i jorden samt vid tillverkning av 
mineralgödsel (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket 2013). 
Klimatpåverkan skiljer sig åt beroende på vilken typ av livsmedel det gäller (Carlsson-
Kanyama och Gonzales 2009). Animaliska livsmedel såsom nötkött, ost och fläsk bidrar i hög 
grad till utsläpp av växthusgaser medan vegetabiliska livsmedel som grönsaker och frukt 
bidrar i betydligt lägre grad. Kolhydrater som potatis, pasta och vete finner man ännu lägre 
än ovan nämnda livsmedel. Vid transport med flygplan kan klimatpåverkan anses vara stor 
oavsett typ av livsmedel (Carlsson-Kanyama och Gonzales 2009). 
 
Vid jordbruk används gödsel innehållande bland annat kväve och fosfor, ämnen som kan bli 
överflödiga i miljön och orsaka problem, inte minst här i Sverige (Bertilsson 2010) då det 
svenska jordbrukets gödselanvändning bidrar till den pågående övergödningen av Östersjön 
(Larsson och Granstedt 2010). 
 
Jordbruk innebär i regel även spridning av bekämpningsmedel till miljön 
(Naturskyddsföreningen 2013). Bekämpningsmedlen är många och det är varken klarlagt 
vad många av dem har för effekter, än mindre vad de har för kombinationseffekter när de 
blandas (Naturskyddsföreningen 2013). Bekämpningsmedel är inte bara ett lokalt problem 
där de brukas, de kan lätt spridas i naturen varför de återfinns i grundvatten och till och med 
på Grönland (Bertilsson 2010). 
 
Vid livsmedelsproduktion krävs utrymme för odlings- och betesmarker varför skogsskövling 
blivit ett problem. Skogsskövlingen påverkar ekosystem och bidrar till ökad halt koldioxid i 
atmosfären, detta eftersom träd binder in koldioxid och när träden huggs ned upphör den 
förmågan. Man uppskattar att hälften av all skog i världen har försvunnit sedan 1950-talet 
(Björklund, Holmgren och Johansson 2008). 
 
Vattenbrist är ett problem globalt sett. Cirka 70 % av världens färskvatten går till bevattning 
av jordbruk, men skillnaderna är stora mellan geografiska områden. I Asien används cirka 
88 % av färskvattnet till jordbruk medan motsvarande användning i Europa endast uppgår 
till cirka 30 %. I Sverige är vattenbrist inte ett problem ännu (Statistiska centralbyrån 2012). 
 
Ytterligare ett problem med livsmedelsproduktion är utfiskning av hav, detta sker då det 
fiskas i snabbare takt än vad fiskarna hinner föröka sig. Cirka 70 % av Europas fiskebestånd 
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klassas som överfiskade (Världsnaturfonden 2013). Inom EU uppskattas den årliga 
konsumtionen av fisk till 20 kg per person och av denna mängd kommer endast en fjärdedel 
från EU:s egna vatten (Björklund, Holmgren och Johansson 2008). 

1.2 Matavfall 

Trots nackdelarna med livsmedelsproduktion så överväger i regel fördelen att vi får i oss 
näringsriktig föda (Björklund, Holmgren och Johansson 2008). Av den mat som produceras 
i världen blir dock hela 24 % till avfall i slutändan (Avfall Sverige 2015) varför en viss del av 
den miljöpåverkan som livsmedelsproduktion har kan begränsas. Matavfall uppstår under 
hela livsmedelskedjan, det vill säga vid produktion, lagring, transport och hos konsumenten 
(Kuylenstierna 2008). Enligt Miljöbalkens 15 kap. 1 § definieras avfall som ”varje föremål 
eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” 
(SFS 1998:808).  
 
EU har formulerat en avfallshierarki i syfte att minska mängden avfall i sina medlemsländer. 
Enligt avfallshierarkin skall avfall i första hand förebyggas, om inte detta är möjligt så skall 
avfallet återanvändas, återvinnas och i sista hand bortskaffas (Naturvårdsverket 2014 b).  
 
Matavfall kan återvinnas biologiskt (Naturvårdsverket 2003). Biologisk återvinning 
innefattar kompostering och rötning. Vid kompostering tas växtnäring tillvara men energi 
går till spillo. Vid rötning tas både växtnäring och energi tillvara i form av biogas. Biogas 
innefattar bland annat metan, dikväveoxid och ammoniak, gaser som alltid avges vid lagring 
av matavfall. Utsläppen kan begränsas om matavfallet lagras slutet. Då gaserna är inneslutna 
är det möjligt att antingen rena luften eller som vid rötning, dra nytta av energin 
(Naturvårdsverket 2003). Till matavfall räknas både oundvikligt matavfall så som potatisskal 
och fiskben samt matavfall som går att undvika, så kallat matsvinn. Matsvinn är således 
sådant matavfall som kan och bör förebyggas (Naturvårdsverket 2012). 

1.3 Matsvinn 

Globalt sett uppskattas matsvinn årligen bidra med 1000 miljoner kilo CO2-ekvivalenter till 
atmosfären (Katajajuuri et al. 2013). Sveriges matsvinn uppgår till 1,2 miljoner ton avfall 
varje år och detta står för 3 % av landets utsläpp av växthusgaser (Livsmedelsverket 2014). 
Att minska matsvinnet är viktigt för att kunna nå flera av de nationella miljökvalitetsmålen, 
bland annat mål som “begränsad klimatpåverkan”, “ingen övergödning”, “giftfri miljö” samt 
“grundvatten av god kvalitet” (Miljömål 2013). Enligt Miljöbalkens 2 kap. § 3 skall råvaror 
och energi hushållas med samtidigt som möjligheter till återanvändning skall utnyttjas i syfte 
att uppnå hållbar utveckling (SFS 1998:808). Matsvinn bidrar emellertid både till slöseri 
med råvaror och energi då mat produceras, transporteras och hanteras i onödan, och 
därefter måste hanteras som avfall (Naturvårdsverket 2009). 
 
Matsvinn uppstår av olika anledningar. Det uppstår bland annat när mer mat produceras och 
importeras än vad som konsumeras (Naturvårdsverket 2012). Livsmedel kan bli otjänliga om 
de förvaras under felaktiga förhållanden, exempelvis i fel temperatur, vilket även det ger 
upphov till svinn. Riktlinjerna är att nedkylning bör ske så snabbt som möjligt till lägre 
temperatur än +4° C och uppvärmning till högre temperatur än +72° C (Stenmarck 2004). 
Varmhållning skall ske i minst +60° C och max under 2 timmar. Mellan +8° C och +60° C 
gynnas i regel bakterietillväxt varför detta temperaturspann bör undvikas för längre 
hållbarhet och mindre svinn (Stenmarck 2004). Svinn uppstår även på grund av 
konsumtionsmönster. Det kan handla om att konsumenten handlar mer än denne behöver 
samt bottna i en uppfattning av att livsmedel är otjänliga trots att de inte är det, exempelvis 
om bäst före-datum passerat (Björklund, Holmgren och Johansson 2008). 
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1.4 Mat i förskoleverksamhet 

Servering av näringsriktig mat i förskola och skola spelar en avgörande roll för barns och 
elevers inlärnings- och koncentrationsförmåga (Getlinger et al. 1996). Livsmedelsverket 
(2007) har utarbetat riktlinjer för förskolor att arbeta efter i kompendiet “Bra mat i 
förskolan”. Riktlinjerna förespråkar bland annat tillräckligt stora portioner, tillräckligt med 
tid för måltiden, lugn och trivsam måltidsmiljö, måltider på fasta och regelbundna tider, så 
kort tid som möjligt mellan tillagning och servering, pedagogiska måltider, hygieniskt säker 
mat samt ett antal livsmedel som bör ingå i den dagliga lunchen. De livsmedel som bör ingå i 
menyn varje vecka är vatten, potatis, pasta, ris eller gryn, grönsaker, bröd, fisk, 
nyckelhålsmärkta kött- och charkuteriprodukter samt nyckelhålsmärkta mejeriprodukter så 
som mjuka matfetter och lättmjölk.  
 
Varje kommun utser en nämnd som därefter bär det primära ansvaret för maten i 
kommunens förskolor. Nämnden räknas som livsmedelsföretagare och kan besluta att 
exempelvis Livsmedelsverkets riktlinjer skall gälla, helt eller delvis (Livsmedelsverket 2007). 
I sina riktlinjer framhåller Livsmedelsverket vikten av den pedagogiska måltiden. Med 
pedagogisk måltid menas att personalen äter med barnen och fungerar som förebilder, de 
bör uppmuntra barnen till att våga smaka nya livsmedel, diskutera smaker, dofter, färger och 
hur maten påverkar oss samt lära barnen att ta lagom mycket mat (Livsmedelsverket 2007). 
 
Mat som lämnat köket, serverats och blir över skall av säkerhetsskäl slängas. Det är därför 
eftersträvansvärt att lägga upp tillagad mat i omgångar och bära ut till servering vid behov 
istället för att servera allt på en gång (Livsmedelsverket 2007). 

1.5 Matsvinn i förskoleverksamhet  

I svenska skolkök uppskattar man att upp till 18 % av den inköpta maten blir svinn 
(Naturvårdsverket 2004), i vikt innebär detta ett svinn på mellan 10 000 och 30 000 ton per 
år (Naturvårdsverket 2009). Största delen av skolköks matsvinn har visats bero på att barn 
och elever lämnar kvar mat på sina tallrikar (Naturvårdsverket 2004). I en studie genomförd 
av Buzby och Guthrie (2002) visade det sig att grönsaker och frukt är de livsmedel som 
kastas mest i skolverksamhet. Studien visade att 21-42 % av dessa livsmedel blev svinn. Av 
animaliska livsmedel blev 14-21 % svinn och av bröd och liknande spannmålsprodukter blev 
13 % svinn (Buzby och Guthrie 2002). Enligt Naturvårdsverket (2014 c) kan stressig 
måltidsmiljö ge upphov till mer matsvinn. 
 
En vanlig kategorisering av matsvinn i skolkök är lagrings- och beredningssvinn, 
serveringssvinn och tallrikssvinn. Lagrings- och beredningssvinn uppstår bland annat då 
livsmedel blir otjänliga. Det kan handla om att hållbarhetsdatum utgått, att förpackningar 
gått sönder eller att livsmedlen förvarats under felaktiga förhållanden. Serveringssvinn 
uppstår då det tillagats och serverats mat i överskott och tallrikssvinn är det som blir kvar på 
tallriken (Naturvårdsverket 2014 c). 

1.6 Syfte 

I Solna kommun har man som mål att till år 2016 ha minskat mängden matsvinn per 
invånare med 10 kilo från år 2012. Man har även målsättningen att minst 50 % av storköken 
i kommunen skall kunna redovisa hur de aktivt arbetar med att minska sin avfallsmängd år 
2016. Målsättningen med denna studie var att undersöka olika förskoleverksamheter i Solna 
för att utreda hur matsvinn i dessa verksamheter kunde förebyggas och begränsas. 
Undersökningen sökte svar på varför matsvinn uppstod i dessa typer av verksamheter, hur 
uppkomsten av matsvinn kundes förebyggas och vilka svårigheter som fanns med att minska 
matsvinnet. 
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1.7 Frågeställningar 

 Varför uppstår matsvinn i förskoleverksamhet? 

 Hur kan uppkomsten av matsvinn förebyggas inom förskoleverksamhet? 

 Vilka svårigheter finns för att minska matsvinn i förskoleverksamhet? 

1.8 Avgränsning 

Studien avgränsades till att endast omfatta matsvinn, det vill säga mat som hade kunnat 
förtäras men ändå blir till avfall. Studien avgränsades till att omfatta förskoleverksamheter 
inom Solna där tillagning av måltider i första hand skedde på plats i verksamheterna. En av 
förskolorna i studien fick färdiglagad mat leverad till sig då denne saknade tillagningskök. 
Denna förskola har trots detta valts att ta med då det var en av de förskolor som ingick i 
Solnas miljöstipendium 2014 och då hade angett att de aktivt arbetade med att minska sitt 
matsvinn. 
 
 

2 Material och metod 

 
 
En kvalitativ studie genomfördes där 42 förskolor inom Solna kommun kontaktades varav 7 
stycken valde att medverka. Första kontakten togs via e-post och telefon. Det klargjordes då 
att studien gjordes i samarbete med Solna kommun och att syftet var att söka 
förbättringsmöjligheter, samt att alla förskolor skulle hanteras anonymt. Intervjuer hölls 
främst med köksansvariga men även två förskolechefer och en pedagog. Intervjuerna hölls 
mestadels på plats i verksamheterna men kompletterades med intervjuer över telefon och e-
post när besök inte var möjligt. 9 intervjuer hölls vilket innebar att på två av förskolorna så 
intervjuades två personer. Detta berodde på att frågorna både gällde köket och själva 
förskoleverksamheten och i dessa två fall hade den förste som intervjuades inte tillräcklig 
insyn i både köket och själva verksamheten varför svar insamlades från två håll. Frågorna till 
de två förskolorna delades då upp så att köksansvarige svarade på frågorna rörande köket 
och en förskolechef eller pedagog svarade på frågorna rörande själva verksamheten. Då 
intervjuer hölls på plats ute i verksamheterna genomfördes inspelning. Över telefon var 
inspelning ej möjligt varför istället anteckningar fördes under samtalen. Intervjuunderlag 
finns redovisat i bilaga 1. De fullständiga intervjuerna finns att tillgå hos författaren.  
 
Till Solnas miljöstipendium 2014 inkom tre förskolor som angav att de då aktivt arbetade 
med att minska sitt matsvinn. Dessa förskolor var av intresse då de kunde tänkas bidra med 
goda exempel på hur de förebyggt matsvinn i sina verksamheter. Två av dessa förskolor valde 
att medverka i studien. Övriga förskolor i studien hade innan studiens start inte uppgett att 
de aktivt arbetade med att minska sitt matsvinn.  
 
För anonym hantering av resultaten omnämns förskolorna i studien ”förskola 1-7” där 
förskola 5 och 6 är de förskolor som ingick i Solnas miljöstipendium 2014. 
 
De sökmotorer som använts är Google, Livsmedelsverket, Natuvårdsverket, Statistiska 
Centralbyrån, Web of Science. 
 
Sökord som använts är ”food waste; school”, ”food waste; preschool”, “increasing allergies”, 
“matavfall”, ”globalt; matsvinn”, ”storkök”, ”livsmedelsproduktion; miljöpåverkan”, 
”klimatpåverkan; livsmedelsproduktion”, ”utfiskning”, ”livsmedelskedjan; miljöpåverkan”, 
”avfallshierarki”, “matsvinn; skolkök”, “förskolor; matrester”, “branschriktlinjer sveriges 
kommuner och landsting”, “biologisk återvinning”, “vegetarianer ökar”, ”livsmedel; 
miljöpåverkan”, ”vattenbrist; jordbruk”, “invandring”. 
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3 Resultat 
 
 
3.1 Antal registrerade barn på förskolan 
Antal registrerade barn på förskolorna var varierande och finns redovisade i tabell 1. Några 
köksansvariga angav även antal anställda eftersom att personalen togs i beräkning vid antal 
portioner som tillagades. Två förskolor angav att de lagade barnportioner till barnen och 
vuxenportioner till personalen medan förskola 4 angav att man lagade vuxenportioner även 
till barnen då de ansågs vara “väldigt matfriska”. Övriga förskolor angav inte hur 
fördelningen mellan barn- och vuxenportioner såg ut, vilket ej heller var centralt för frågan 
som ställdes. 

3.2 Måltider 

Samtliga förskolor i studien serverade lunch och mellanmål till barnen varje dag och alla 
utom en serverade frukost. Flertalet erbjöd även frukt och då främst till barn som stannade 
längre på eftermiddagen.  

3.3 Tid till måltiderna 

På frågan hur lång tid som avsattes till måltiderna angav fyra förskolor (förskola 2, 4, 5 och 
7) att det var beroende på hur lång tid barnen kände att de behövde, det vill säga att de fick 
sitta tills de ätit klart. Resterande förskolor (förskola 1, 3 och 6) angav att de avsatte 30-45 
minuter till måltiderna. Av de förskolor som angav att barnen fick sitta tills de ätit klart så 
uppskattade två av dessa att det ändå brukade ta 30-45 minuter. En av dessa, förskola 2, 
angav att de äldre barnen på förskolan tog minst 45 minuter på sig. 

3.4 Måltidsmiljö 

Allmänna utrymmen så som lekrum och pysselrum var måltidsmiljö på samtliga förskolor. 
Förskola 2 angav att en av deras avdelningar åt i en särskild matsal.  

3.5 Ljudnivå vid måltiderna 

Merparten av förskolorna angav att ljudnivån upplevdes som godtagbar om än det varierade 
en del.  
 
”Det är blandat. Ibland kan det väl vara lite stojigt och stimmigt och sådär men jag tror att 
de håller hyfsat lugnt vid maten” (förskola 1). 
 
Jag tycker det är rätt lugnt, faktiskt. Jag är ofta ute med dem och äter. Det är lugnt och vi 
jobbar med bordsskick och så där (förskola 4). 
 
En pedagog på förskola 2 svarade att ljudnivån främst var ett problem innan maten serverats 
och att det blev bättre när de börjat äta.  
 
”Det är hög ljudnivå innan de fått mat. Då är det ganska mycket spring och högljutt. När 
de har fått mat brukar det bli bättre” (förskola 2). 
 
På samma förskola hade man försökt arbeta med ljudnivån vid måltiderna. Åtgärder som 
vidtagits var att man hade delat upp barnen i olika rum till skillnad från tidigare då alla barn 
åt tillsammans samt att man på 4-5-årsavdelningen installerat ett “öra” som lyste rött när 
ljudnivån blev för hög, något som upplevdes ha lett till lägre ljudnivå. Även övriga förskolor 
hade delat in barnen i mindre grupper vid  måltiderna så att inte alla satt tillsammans. På 
förskola 5 angav man att det var “lugnt och behagligt” vilket man trodde berodde på att 
barnen inte kände någon stress samtidigt som det var små barngrupper där alltid 3 
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pedagoger hade hand om högst 16 barn. Förskola 6 använde sig av ljudabsorberande 
väggtavlor och skärmar vilket man trodde var en förklaring till att ljudnivån upplevdes 
“ganska okej”.  
 
På förskola 7 hade man ibland svårt att hålla nere ljudnivån på småbarnsavdelningen, detta 
då barnen var trötta och ledsna.  
 
”Här nere är det väl ganska lugnt, det är bara vissa som är trötta som blir ledsna för det. 
Men på det stora hela så tycker jag de är ganska duktiga på att vara tysta, äta och sitta 
och snacka på en ganska bra nivå. Men som sagt ibland är det ju barn som är ledsna, 
särskilt på småbarnsavdelningen, ibland får jag faktiskt flika in, för ibland blir det för 
ledset. Det blir så ibland, tyvärr” (förskola 7). 
 
Förskola 2, där en del barn åt i en särskild matsal, upplevde inte någon skillnad mellan den 
grupp som åt i matsalen och de grupper som åt på sina avdelningar. Flera förskolor nämnde 
vikten av att personalen skall hålla nere ljudnivån under måltiderna och tyckte även att man i 
hög grad lyckades med detta. 

3.6 Kommunikation om mat och miljö med barnen 

En fråga som ställdes var hur mat och miljö kommunicerades med barnen. Flertalet 
förskolor svarade att ämnet kommunicerades otillräckligt och att man önskade att det skulle 
prioriteras högre. Resultatet av i vilken utsträckning de olika förskolorna kommunicerade 
ämnet mat och miljö finns redovisat i tabell 1. Flera upplevde att pedagogerna kunde göra 
mer inom området och att de behövde föregå med gott exempel eftersom att det handlade 
om pedagogiska måltider.  
 
”Inte särskilt bra tycker jag. Jag har försökt att föra fram det, att man ska använda maten 
som ett pedagogiskt medel, att man ska prata lite om det och sådär. Det tycker jag inte 
fungerar särskilt bra” (förskola 1). 
 
”Det är en pedagogisk måltid, det är ju arbetstid för personalen. Det finns inget direkt 
fokus på miljö. Grönsakstema har de haft där de diskuterat och prövat olika grönsaker. 
”Välja mat-vecka” har vi då och då men jag säger nej till mat som inte är tillräckligt 
näringsrik eller för dyr. Tacos och hamburgare brukar vara populärt” (förskola 3). 
 
På förskola 5 hade man gjort iakttagelsen att barngrupper åt sämre där personalen hade egen 
medhavd mat, man ansåg att personalen överförde en attityd till barnen att den serverade 
maten inte dög.  
 
”Dels så pratar vi om det på utvecklingsgruppen som vi har två timmar varje vecka, sen så 
pratar vi om det på arbetsplatsträffen också. Det handlar om vilken attityd man har själv 
också till maten. Det tycker jag märks ganska tydligt att den personal som jobbar påverkar 
barnen ganska stort faktiskt, och det här med att ta med egen mat, nej det är inte okej. Så 
det har vi tagit upp och pratat om, att man äter inte annan mat med barnen. Har man 
allergi eller så, det köper barnen, för då kommer det ändå från köket. Men man sitter inte 
och äter medhavd mat. Vi arbetar med Grön Flagg och har tagit upp återvinning, men sen 
kan vi ta det ett steg vidare” (förskola 5). 
 
Köksansvarige på förskola 7 tyckte att det var tråkigt att barnen inte fick medverka vid 
matlagningen i köket längre på grund av hygieniska skäl. Hennes erfarenhet var att om 
barnen fick vara med under matlagningsprocessen så lärde de sig att mat är något som 
produceras genom en process och inte något som “kommer serverad på en rullvagn bara”. 
Barnen fick fortfarande hjälpa till, så länge det var utanför köket, men då upplevde hon att 
hon inte kunde hålla uppsikt, varför det inte varit ett alternativ. Förskola 2 och 5 angav att de 
arbetade med “Grön Flagg” där man bland annat tagit upp vikten av återanvändning, 
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återvinning och kretslopp. Förskola 2 hade även en kompost som de använde som 
pedagogiskt hjälpmedel, man menade att barnen lärde sig att den mat de slänger kan växa 
upp till ny mat igen. En pedagog från förskola 2 förklarade att de övade barnen i att “lyssna 
på magen” eftersom att de fick ta mat själva, på så sätt lärde de sig om de skulle “ta en eller 
två potatisar och om magen orkar”. Förskola 3, 4 och 7 angav att barnen hade möjlighet att 
önska sig mat, exempelvis en gång i veckan, så länge måltiden ansågs vara tillräckligt 
näringsriktig. 

3.7 Möjlighet att lämna bordet 

På frågan om barnen fick lämna bordet när de ätit upp angav förskolorna 1, 4, 6 och 7 att 
barnen skulle sitta kvar medan resterande, förskolorna 2, 3 och 5, angav att de fick lämna. 
Resultatet finns redovisat i tabell 1. Två förskolor som angav att barnen fick lämna bordet 
menade att det var viktigt att detta inte skapade någon form av tävling eller stress bland 
barnen, och en angav att de helst såg att barnen sysselsatte sig med en lugn aktivitet så som 
att titta i en bok när de ätit färdigt. Förskola 1 och 7 som båda angav att barnen skulle sitta 
kvar och invänta sina kamrater angav att undantag görs, på förskola 1 svarade man att om 
någon är “jättebesvärlig” så kan de få lämna bordet och på förskola 7 handlade det om att 
barn somnade vid matbordet och därför fick lämna bordet. 

3.8 Uppskattat matsvinn i procent (%) 

Förskolorna ombads uppskatta hur mycket matsvinn de hade i % (figur 1). Högst 
uppskattning av svinn gjorde förskolecheferna på de två förskolor som ingick i Solnas 
miljöstipendium 2014, det vill säga förskola 5 och 6. Relationen mellan antal registrerade 
barn, kommunikation om mat och miljö, möjlighet att lämna bordet och uppskattat 
matsvinn i % finns redovisat i tabell 1. 
 

 
Figur 1. Förskola 1-7, uppskattad mängd matsvinn i procent (%). 
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Tabell 1. Uppskattat matsvinn i % i relation till antal registrerade barn, i hur stor utsträckning mat och miljö 
kommunicerades med barnen samt om barnen hade möjlighet att lämna bordet när de ätit upp.  

Förskola Antal registrerade 
barn 

Kommunikation av 
mat och miljö 

Möjlighet att lämna 
bordet 

Uppskattat 
matsvinn i % 

1 65 Nej Nej 17,5 % 

2 58 Delvis Ja 10 % 

3 70 Delvis Ja 5 % 

4 78 Nej Nej 5 % 

5 85 Ja Ja 19 % 

6 31 Ja Nej 27,5 % 

7 39 Nej Nej 15 % 

 

3.9 Faktorer som ledde till matsvinn 

Tre frekvent återkommande situationer till när matsvinn uppstod var; när barnen ogillade 
maten, när det serverades nya maträtter samt när det serverades gryta. Förskola 4 och 5 
angav även att matsvinn i regel uppstod för att det serverats för mycket på en gång och när 
maten väl hade lämnat köket så fick den inte sparas utan måste slängas av hygieniska skäl. 
Resultaten finns redovisade i tabell 2.  
 
”Det är när de inte gillar maten, när det är något nytt. Och grytor, när det är mycket 
blandat” (förskola 2). 
 
”När jag gör några nya grejer. Senast var det när jag gjorde en indisk gryta. Varje gång 
jag gör någon ny grej, sen nästa gång blir det lite bättre. De måste lära sig, det kör jag 
stenhårt på. Man kan inte livnära sig på pasta och köttbullar liksom. Så jag kör kanske 
pasta två gånger i månaden högst. Jag tycker inte det är någon bra mat för barn” (förskola 
7). 
 
Även om uppfattningen var att barnen ogillade ny mat så pekade två köksansvariga på vikten 
av att de ändå fick i sig näringsrik mat, varför de fortsatte med vissa rätter trots att det 
åtminstone till en början lett till mycket svinn. Ett exempel var blodpudding, som trots att 
det gav upphov till mycket svinn fortfarande ansågs nödvändigt för barnens järnbehov på 
förskola 1. 
 
Tabell 2. Förskolornas svar på varför matsvinn uppstod. 

Förskola Ej omtyckt mat Nya maträtter Gryta Allt serverades direkt 

1 X    

2 X  X  

3 X X   

4  X  X 

5 X X X X 

6   X  

7  X   
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3.10 Livsmedel som ledde till matsvinn 

Förskolorna fick frågan vilka livsmedel som slängdes mest av alternativen kött/fågel/fisk, 
frukt/grönt och potatis/pasta/ris. Särskilt fisk och grönt uppgavs vara livsmedel som 
slängdes i högre grad än annat. Ingen angav att potatis/pasta/ris slängdes enskilt mest. 
Svaren finns redovisade i figur 2. Förskolorna 1, 3 och 6 angav kött/fågel/fisk som den 
kategori som slängdes mest. Förskolorna 5 och 7 angav frukt/grönt som den kategori som 
slängdes mest. Resterande förskolor ansåg att de tre kategorierna slängdes i lika hög grad. 
Köksansvarige på förskola 1 ansåg att det huvudsakligen var vit fisk som var ett problem och 
då särskilt pangasiusfilé, men att fortsätta med pangasius var ändå ett val de gjort på grund 
av den låga inköpskostnaden vilket innebar att de istället kunde köpa dyrare fisk när de 
inhandlade fet fisk. Köksansvarige på förskola 3 ansåg också att fisk var det livsmedel som 
slängdes mest, hon ansåg att det i regel var 4-åringarna som inte ville äta fisk. 
 
“4-åringarna brukar få för sig att fisk är äckligt och så påverkar de varandra med den 
attityden” (förskola 3). 
 
Förskola 4 skiljde sig från mängden då man där uppgav att; “barnen är glada i fisk här”. 
 
Eftersom att grytor var en typ av måltid som man upplevde slängdes mer så hade flertalet 
svårt att uppskatta vad det var i grytorna som barnen ogillade eller om det var det faktum att 
allt blandats. 
  

 
Figur 2. Vilken av kategorierna kött/fågel/fisk, frukt/grönt och potatis/pasta/ris som slängdes mest.  

3.11 Specialkost 

Vad gällde specialkost så var återkommande allergier bland barnen laktos, mjölkprotein, 
gluten och ägg. Det var även vanligt med barn som åt vegetarisk kost eller uteslöt fläskkött av 
religiösa skäl. Enstaka allergier som förekom var intolerans eller överkänslighet mot soja, 
veteprotein, paprika, persika, tomat, senap och nötter. De som valde att ange antal barn med 
specialkost visade sig ha mellan 10-25 % registrerade barn med specialkost. Barn som inte åt 
fläskkött av religiösa skäl kunde serveras vegetarisk kost som alternativ. 
 
Förskolorna 2, 5 och 7 uppgav att specialkost ledde till mer svinn än övrig mat. Övriga 
förskolor uppskattade att svinnet var ungefär lika. Ingen uppgav att specialkost gav upphov 
till mindre svinn än övrig mat. Fördelningen finns redovisad i figur 3. Ingen förskola uppgav 
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att de hade problem med lagrings- och beredningssvinn av specialkost, utan man klassade 
främst svinnet av specialkost som serverings- och tallrikssvinn. Köksansvarige på förskola 7 
upplevde att barnen som serverades vegetarisk kost åt dåligt men hon brukade lösa 
problemet med att “pilla i lite sojakorv för då går korven ner i alla fall”. 
 

 
Figur 3. Hur mycket specialkost slängdes i förhållande till övrig kost. 

3.12 Hantering av matrester 

Förskolorna fick frågan vad som gjordes av eventuella matrester. Merparten svarade att 
matresterna gick till produktion av biogas medan förskola 1 och 2 slängde matresterna som 
brännbart avfall. Förskola 1 och 3 svarade att man frös ned och serverade rester vid senare 
tillfälle. Resultaten finns redovisade i tabell 3. Inom detta område antydde fyra stycken 
(förskola 1, 2, 5 och 7) att man upplevde ett missnöje med hur matresterna hanterades. 
Förskola 5 önskade en kompost på gården och förskola 1, där matresterna hanterades som 
brännbart avfall, önskade att det skulle få gå till biogas men att det tagit stopp hos 
fastighetsägaren. 
 
“Vi är ju hyresgäster till en bostadsrättsförening och de vill inte ha, har jag väl låtit mig 
förstå, någon typ av kärl och sådär som ska stå utanför så det är bara att gilla läget, det är 
ner i soporna, vi kastar det. Och det är trist, det blir ju en del. 2-3 kg kanske sammantaget 
som kastas varje dag” (förskola 1). 
 
Förskola 2 förklarade att deras matrester slängdes som brännbart avfall istället för matavfall 
på grund av logistikproblem. Man menade att förskolans placering försvårade hämtning av 
avfallet.  
 
Köksansvarige på förskola 7 uttryckte sitt missnöje över att man på förskolan hade policyn 
att inga matrester fick sparas. 
 
“Det blir jag lite purken på för jag får inte kyla ned och använda igen, då skulle det inte bli 
något svinn överhuvudtaget egentligen. Ibland är det ju sådana här klämdagar och då är 
det ju bara sex barn här och då skulle det räcka alldeles ypperligt att värma upp, för man 
gör det ju korrekt liksom. Men jag får inte göra det. Jag kan förstå att man inte ska ta det 
som har varit ute på avdelningarna men jag får inte ens spara det som bara har varit i 
köket, vilket jag tycker är lite märkligt. Jag gjorde det i början men då fick jag backning så 
jag slutade med det. Jag tror inte det är miljö- och hälsa som säger det, jag tror det är 
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mina chefer som säger det för att ta det säkra före det osäkra. Men jag menar, har man 
bara kontroll på att temperaturen kommer ner på 8 grader under 4 timmar så är det ju 
lugnt” (förskola 7). 
 
Köksansvarige på förskola 2 förklarade att matresterna inte kunde sparas som rester 
eftersom att allt i regel kördes ut till avdelningarna. 
 
“Jag kör ut allting till avdelningarna, det är väldigt sällan som jag sparar någonting i 
köket” (förskola 2). 
 
Tabell 3. Förskolornas hantering av matrester.  

Förskola Biogas Förbränning Sparar  

1  X X 

2  X  

3 X  X 

4 X   

5 X   

6 X   

7 X   

 
Ingen av förskolorna hade något form av system där personal eller föräldrar gavs möjlighet 
att ta hem matrester, inte heller i de fall då matresterna inte lämnat köket. Köksansvarige på 
förskola 1 uppgav däremot att han gjorde undantag ibland och lät personal ta hem mat. 
 
“Sen kan det ju vara ibland så att jag lägger inte upp allting, utan jag lägger kanske upp 
90 % och då brukar jag spara lite mat här på spisen på lätt varmhållning sådär så då kan 
de komma och fylla på om de vill ha mer va. Om den maten blir över och någon personal 
kommer och frågar om de får ta lite av det här va, då kan jag se mellan fingrarna. För den 
maten har ju inte varit ute, det tycker jag, så rigid behöver man inte vara. Men regeln är 
nog, tror jag, att ingenting ska ut till någon personal och ingenting ska sparas” (förskola 1). 

3.13 Meny 

På alla förskolor där tillagning skedde på plats var det köksansvarig som bestämde meny. På 
förskola 6 med mottagningskök var det cateringföretaget som bestämde meny. Flera 
köksansvariga uppgav att de följde Livsmedelsverkets rekommendationer där kött, köttfärs, 
fisk, blandrätter så som risotto och makaronipudding, soppor och inälvor skulle vara 
återkommande beståndsdelar i rätterna. Förskola 4 utformade menyn efter säsong, ekologisk 
produktion och närproducerat. 
 
“Den bestämmer jag utefter säsong, som till exempel mycket rotfrukter vinter. Det som det 
både är bra kvalitet och bra pris på. Vi har 30 % ekologiskt, till exempel bananer och mjölk 
är alltid ekologiskt. Sen har vi närproducerat när det går, som morötter och vitkål, och vi 
försöker ha så mycket KRAV-märkt som möjligt” (förskola 4). 
 
Samtliga förskolor uppgav att menyn justerades med jämna mellanrum och då främst för att 
uppnå variation. Förskola 5 och 7 uppgav att de försökte justera menyn i syfte att minska 
mängden svinn. Förskola 5 som justerade menyn för att minska på svinnet var en av de 
förskolor som ingick i Solnas miljöstipendium 2014, där hade köksansvarige just börjat 
utforma en fast meny med rätter som barnen tyckte om i förhoppning att mindre mat skulle 
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kastas. Köksansvarige på förskola 7 som ibland också justerade sin meny med minskat svinn 
i åtanke gjorde detta då hon hade livsmedel som närmade sig utgångsdatum, hon kunde då 
välja att använda dessa livsmedel istället för de som stod på menyn. 

3.14 Anpassad matproduktion efter frånvarorapportering 

Samtliga förskolor uppgav att de hade ett system där eventuell frånvaro av barn 
rapporterades till köket, men alla förskolor utom en (förskola 4) uppgav också att detta 
fungerade bristfälligt. Tanken var i regel att personalen skulle rapportera varje avdelnings 
frånvaro till köket dagligen men flera köksansvariga upplevde att personalen inte 
prioriterade detta. 
 
“Det är någon på varje avdelning som skall skriva upp det. Det där är ett litet problem, för 
det är inte någon prioriterad uppgift bland personalen utan man får tjata och tjata och 
tjata hela tiden va. Under de åren jag har varit här så har jag fortfarande inte fått det 
riktigt att fungera. Jag har försökt att förklara och motivera varför det är viktigt. Sen går 
det jättebra en tid sen så faller det litegrann så får man springa runt och jaga dem” 
(förskola 1). 
 
“Ibland kommer de hit sent med den. Tyvärr så, förut hade man det som en regel att 
barnen behövde komma hit klockan 9 men nu kan de komma hit hela dagen i princip. Det 
är liksom inga fasta tider de har. Det kan dippa ner fyra barn här som inte har hört av sig. 
Så ibland är det, det är lite sådär, att man skulle vilja ha bättre rapportering om närvaron. 
Helst de här specialkostarna, de är ju lite speciella också då. Men oftast har de ju fasta 
tider, jag tror det är nån... Han som inte äter fläskkött, han kan komma lite... ibland sådär. 
Annars utgår jag ju ifrån någon slags standardnärvaro. Ja någon slags standardmängd. 
Nej jag kanske borde ta upp det... Att det är bättre att skriva upp närvaron lite tidigare” 
(förskola 2). 
 
Köksansvarige på förskola 7 framhöll även hon vikten av att frånvarorapporteringen 
fungerade, särskilt när det gällde specialkost så att hon inte skulle behöva laga den i onödan 
om de barnen visade sig vara frånvarande. Förskola 6 som fick mat levererad från ett 
cateringföretag kunde anpassa mängden beställd mat först vid långtidsfrånvaro eller vid 
föranmäld ledighet. 

3.15 Lagringsmöjligheter i kök 

Vad gällde lagringsmöjligheterna i köken så tyckte man allt ifrån att de var bristfälliga till 
utmärkta. Ingen förskola uttryckte dock att de behövde kasta mat på grund av avsaknad av 
lagringsmöjligheter. Eventuellt missnöje handlade istället om arbetet som det innebar att 
packa om och dela av förpackningar samt att det hade inneburit ekonomiska besparingar om 
de kunnat beställa större förpackningar. 

3.16 Förbättringsmöjligheter 

Slutligen fick förskolorna komma med förslag på vad som skulle kunna minska svinnet i 
deras verksamheter. Som nämnts tidigare så ansåg merparten att förbättrad 
frånvarorapportering skulle innebära mindre svinn. Flera svarade även att återkoppling från 
avdelningarna efter måltiden skulle underlätta, det vill säga återkoppling om vad barnen 
gillat respektive ogillat eller ätit mycket respektive lite av. Flera ansåg att de skulle kunna 
laga en mindre mängd mat men uttryckte samtidigt en oro för att maten då inte skulle räcka 
till. 
 
“Sen är det ju självklart att man måste lära sig att inte laga för mycket mat, men jag 
känner så här att jag vill inte laga så det precis räcker, att barnen känner att jag skulle ha 
velat ha lite mer, då gör jag hellre lite mer faktiskt” (förskola 7). 
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Samma köksansvarige arbetade på förskola 7 där ingenting fick sparas, trots att det inte 
lämnat köket. Hon ansåg att de skulle kunna minska sitt svinn genom att öppna upp för 
möjligheten att spara matrester.  
 
Köksansvarige på förskola 1 framhöll vikten av att tänka matematiskt. 
 
“Att man räknar hela tiden så man vet att... idag är det 8 kilo lax inköpt. Det är 8000 gram 
och det är rent sådär så det är ju inget som går åt. Om alla är här så är det 100 gram per 
barn. De stora barnen landar nog på 80-90 gram och de små på 60 gram” (förskola 1). 
 
Förskola 4 poängterade att det skulle vara trivsamt att äta, att barnen behövde känna 
trygghet och att maten skulle vara god och vällagad. Förskolorna som ingick i Solnas 
miljöstipendium 2014 hade flest förslag på förbättringsmöjligheter. På förskola 5 hade man 
som nämnts tidigare beslutat att övergå till fasta rätter som barnen gillade istället för att 
variera menyn och testa nya rätter. På förskola 6 förklarade man att de talade mycket om 
kretslopp med barnen men att ytterligare ansträngningar kunde vidtas vad gällde just mat i 
kretslopp. Samtidigt upplevde förskolechefen på förskola 6 att det var en svår balansgång 
mellan att lära barnen att lyssna på sina kroppar och att på samma gång ha ett miljötänk. 
Båda förskolorna som ingick i miljöstipendiet underströk vikten av att synliggöra svinnet för 
barnen, exempelvis genom att väga det eller visualisera det med fyllda mjölkpaket. Förskola 
6 som fick maten levererad till sig önskade att de skulle kunna justera mängden mat med 
kortare framförhållning så att “överbeställningar” kunde undvikas. Förskolechefen på 
förskola 5 upplevde att en del av personalen hade ett bristande engagemang eller en negativ 
inställning till maten som serverades vilket återspeglades i den personalens barngrupper. 
 
“Sen är det också attityd, det är viktigt att prata om det, jag känner att en del i personalen 
tycker inte att det är så viktigt, och då blir det en attityd, och då märker man att då äter 
deras barn sämre än de andra barnen. Det går ganska fort alltså, det sprider sig. Är det 
kinkig personal så blir barnen också kinkiga. Det är jätteviktigt, vilket attityd man har 
kring maten” (förskola 5). 
 
Samma förskola fanns belägen i ett tvåvåningshus vilket man upplevde utgjorde en typ av 
logistikproblem då för mycket mat serverades på en gång, framförallt till övervåningen. 
 
“Det är det här med att det går ut mat. Ibland skulle det ju funka att ta med som matsäck 
eller göra matlådor, så man fryser och har. För det gör han ju annars med maten som blir 
över för barnen där nere, men här uppe på övervåningen blir det lite för mekigt, innan 
man hämtat mer har barnen hunnit tappa tålamodet. Jag skulle uppskatta att det gick 
mindre ut på avdelningarna, men det blir ett himla spring då, att när man behöver mera 
mat. Ja maten räcker inte, ner och så hämta, och så när man har kommit tillbaka då har 
barnen redan gått ifrån. Det blir inte tillräckligt snabbt. För har det varit ute på 
avdelningarna så får det ju inte gå i omlopp igen, då är det ju kört” (förskola 5). 
 
 
 
 
 
 
  



14 
 

4 Diskussion 

 
4.1 Intervju som metod 

Endast 7 förskolor av 42 kontaktade valde eller hade möjlighet att medverka i studien. Ett 
större underlag hade varit att föredra för att kunna säkerställa resultatet. Det låga 
deltagandet kan ha handlat om att tid inte fanns till att medverka, att intresset för ämnet var 
lågt eller att ämnet upplevdes känsligt. För att undvika bortfall på grund av att ämnet skulle 
kunna upplevas som känsligt betonades vid första kontakten att studiens syfte var att söka 
förbättringsmöjligheter samt att förskolorna skulle behandlas anonymt. Å andra sidan 
ställdes minst 18 frågor till varje förskola vilket medförde att intervjuerna tog tid och 
mängden data upplevdes som stor, trots att det endast handlade om 7 förskolor. Frågorna 
uppfattades till största del korrekt, men ett problem som uppstod var att den intervjuade 
ibland inte hade tillräcklig erfarenhet för att kunna svara på frågor både om hur det 
fungerade i köket och hur det fungerade ute i verksamheten. Det kunde handla om 
köksansvariga som främst var verksamma i köket och därmed inte visste hur det fungerade 
ute på avdelningarna, eller förskolechefer som inte kunde svara på alla frågor om hur det 
fungerade i köket men hade desto bättre insyn i övriga verksamheten. Detta problem 
uppstod på två förskolor. På båda förskolorna intervjuades de köksansvariga men 
intervjuerna kompletterades med svar från förskolechefen på den ena och en pedagog på den 
andra. Lösningen ansågs lyckad eftersom att samtliga förskolor i studien slutligen hade 
besvarat alla frågor som ställdes. De köksansvariga hade överlag goda möjligheter att besvara 
frågorna på egen hand och det var troligen rätt val att främst vända sig till dem vid 
intervjuerna. Vad gällde intervjumetod så var att besöka verksamheterna att föredra, därefter 
telefonintervjuer och i sista hand att intervjua via e-post. Endast en intervju genomfördes via 
e-post, intervjun med förskola 6, denna intervju var också den intervju som hade mest 
kortfattade svar. När intervjuer genomförs via e-post ges inte samma möjligheter till att 
förklara oklarheter. Studien förlitade sig helt på att de intervjuades uppfattning om 
verksamheten och dess matsvinn representerade hela verksamheten. Uppfattningar skiljer 
sig inte sällan åt från person till person varför resultatet hade kunnat bli annorlunda om 
andra personer inom samma verksamhet intervjuats. 

4.2 Uppskattat matsvinn i procent (%) 

Förskolorna ombads uppskatta sitt matsvinn i % (figur 1). Beaktansvärt var att 
förskolecheferna på de två förskolor som ingick i Solnas miljöstipendium 2014, förskola 5 
och 6, gjorde högst uppskattningar, 19 % respektive 27,5 %. Resterande förskolors 
uppskattningar låg under det svenska snittet som år 2004 låg på 18 % (Naturvårdsverket 
2004). Resultatet skulle kunna tyda på en ökad medvetenhet bland de förskolor som uppgett 
att de aktivt arbetat med att minska sitt matsvinn. Det är likväl möjligt att förskolorna i 
studien faktiskt hade en lägre andel svinn än snittet eller att svinnet i svenska skolkök 
minskat sedan snittet togs fram år 2004, samtidigt som det är möjligt att uppskattningarna 
inte stämmer i praktiken eftersom att de är just uppskattningar. Att ha låg andel matsvinn 
kan tänkas vara prestigefyllt för en förskoleverksamhet, något som också skulle ha kunnat 
ligga till grund för de låga uppskattningarna. För att uppmuntra till så sanningsenliga svar 
som möjligt betonades innan varje intervju syftet med studien samt att varje förskola skulle 
hanteras anonymt. För ett mer tillförlitligt resultat hade vägningar av svinn kunnat 
genomföras. Å andra sidan så uppgavs svinnet vara väldigt skiftande från måltid till måltid 
varför inte ett sådant tillvägagångssätt heller varit helt tillförlitligt. 

4.3 Stressrelaterade faktorer och kommunikation av mat och miljö i 
relation till matsvinn i procent (%) 

Utöver tänkbara stressrelaterade faktorer som antal registrerade barn, tid som avsattes till 
måltiderna, måltidsmiljö, ljudnivå och om barnen fick lämna bordet när de ätit färdigt så  var 
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det även av intresse att utreda hur man kommunicerade ämnet mat och miljö med barnen. 
Antal registrerade barn,  möjlighet att lämna bordet, kommunikation av mat och miljö i 
relation till uppskattat svinn i % finns redovisat i tabell 1.  
 
På frågorna om måltidsmiljö, tid för måltiderna och ljudnivå svarade förskolorna väldigt lika, 
varför dessa faktorer inte skulle kunna påvisa någon korrelation med mängd matsvinn. 
Intressant var däremot att förskola 2 angav att de äldre barnen brukade äta minst 45 
minuter. Om så var fallet så kan det tänkas att barnen på de förskolor som endast hade 30 
minuter schemalagd lunch skulle kunna uppleva mer stress. Inga tydliga samband kunde 
utläsas mellan faktorerna antal registrerade barn, möjlighet att lämna bordet, 
kommunikation av mat och miljö och uppskattat matsvinn i %, trots att svaren varierade mer 
vad gällde dessa frågor. De fyra förskolor som hade regeln att barnen skulle sitta kvar 
uppskattade förvånansvärt sitt svinn högre i % än de tre förskolor som tillät barnen lämna 
bordet (tabell 1). Resultatet kan dock ifrågasättas då tidigare studier gett motsatta resultat, 
det vill säga att mer svinn i regel uppstår om barnen tillåts lämna bordet (Naturvårdsverket 
2014 c). För att kunna utläsa tydligare samband mellan dessa faktorer och mängd matsvinn 
skulle studien ha behövt fler deltagande alternativt att studien skulle ha gjorts annorlunda. 
Man hade exempelvis kunnat mäta ljudnivå med mätinstrument och väga mängd matsvinn 
med våg. Samtidigt är det många faktorer som samspelar när matsvinn uppstår varför det är 
svårt att säga vad som mer eller mindre orsakar matsvinn. Det skulle kunna bero på olika 
orsaker från dag till dag eller vara en kombination av olika orsaker.  
 
Även om antal registrerade barn på förskolorna varierade från 31 stycken till 85 stycken 
(tabell 1) så verkade matsvinn inte uppstå i högre grad på förskolor med fler barn då barnen i 
samtliga verksamheter hade delats in i mindre grupper vid måltiderna.  
 
Alla förskolor serverade i princip samma typer av måltider. En förskola uppgav inte att de 
serverade frukost, det är dock möjligt att den tillfrågade helt enkelt glömde att uppge denna 
måltid då Livsmedelsverket förordar att frukost bör serveras i förskoleverksamhet 
(Livsmedelsverket 2007). Flertalet uppgav att de serverade frukt som mellanmål. Förskola 4 
tillagade vuxenportioner till barnen och trots detta uppskattade man sitt svinn till endast 5 
%. Enligt Naturvårdsverket (2014 c) skall lagom stora och olika portioner erbjudas. Då 
förskola 4 upplevde att de hade matglada barn så ansåg man att vuxenportioner var lagom 
stora för dem vilket man får anta stämde med tanke  på att deras svinn som nämnts endast 
uppskattades till 5 %.  
 
Förskola 2 uppgav att de hade en matsal där en del barn åt, resterande barn i studien åt i en 
form av allrum på sina avdelningar. Underlaget är för litet för att kunna säga något om vilken 
måltidsmiljö som vore att föredra men förskola 2 som hade en matsal uppgav att de inte 
upplevde någon skillnad på barnen eller deras matvanor beroende på om de åt på sin 
avdelning eller i matsalen.  
 
Förskola 7 uppgav att det ibland var ett problem att barnen var trötta när lunchen serverades 
vilket kunde leda till att barnen blev ledsna och därmed en ökad ljudnivå. Man uppgav även 
att barnen ibland somnade vid bordet. Förskolan som hade problem med detta skulle kunna 
behöva se över sina rutiner innan lunch så att barnen inte känner sig så trötta vid måltiden. 
Det skulle kunna handla om att tidigarelägga lunchen eller att låta barnen sova en stund 
innan måltiden hellre än efter. Det är viktigt att barnen känner sig hungriga och vill äta när 
måltiden är schemalagd (Marlette, Templeton och Panemangalore 2005). 
 
På frågan hur mat och miljö kommunicerades med barnen kunde viss misstolkning av frågan 
tydas. Förskola 3, 4 och 7 svarade att barnen fick önska sig mat emellanåt. Frågans syfte var 
dock att söka svar på hur sambandet mat och miljö kommunicerades med barnen. De 
förskolor som endast svarade att barnen fick önska sig mat emellanåt skulle kunna vara 
exempel på förskolor där mat och miljö som ämne inte tagits upp i någon vidare 
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utsträckning. Bland de förskolor som antogs ha uppfattat frågans syfte, förskola 1, 2, 5 och 6, 
så svarade flera att ämnet kommunicerades otillräckligt och att orsaken ansågs bero på ett 
bristande engagemang bland personalen. Bristande engagemang hos personalen var en 
återkommande faktor vad gällde svårigheter med att minska på svinnet. Resonemanget 
stärks av Naturvårdsverket (2014 c) som också kunnat se ett samband mellan oengagerad 
personal och hög andel svinn. Eftersom att måltider på förskolor klassas som pedagogiska 
måltider där mat och miljö skall diskuteras (Livsmedelsverket 2007) bör ansvariga försöka 
engagera personalen i ämnet eller rent utav besluta att ämnet skall beröras i högre 
utsträckning.  
 
Köksansvarige på förskola 7 uttryckte sitt missnöje över att barnen inte längre fick hjälpa till 
i köket och på så sätt lära sig mer om matproduktion. Enligt Livsmedelsverket (2015) finns 
inget förbud mot att barn får medverka vid matlagning i förskoleverksamhet, varför det är 
sannolikt att det var förskolans egna regler som hindrade barnen från att vistas i köket. En 
regeländring skulle möjligen kunna öka medvetenheten om mat och miljö bland barnen just 
på förskola 7. 

4.4 Typ av livsmedel 

Matsvinn uppstod i regel när barnen ogillade maten, något som kan tänkas går att påverka 
till viss del. Viktigt är dock fortfarande att maten är näringsrik (Livsmedelsverket 2007). 
Förskola 1 var medveten om att barnen ogillade blodpudding men på grund av järninnehållet 
hade de ändå valt att behålla rätten. Flertalet svarade att grytor gav upphov till mer svinn 
samtidigt som flertalet uppgav att de följde Livsmedelsverkets riktlinjer “Bra mat i förskolan” 
(2007). Enligt Livsmedelsverkets riktlinjer (2007) bör en rad livsmedel vara mer eller 
mindre återkommande i förskolelunchen men ingenting i riktlinjerna indikerar att gryta är 
en nödvändig form att servera livsmedlen på. Det kan förstås finnas en pedagogisk poäng i 
att barnen bör lära sig att äta olika former av mat men då gryta upplevdes problematiskt ur 
ett matsvinnsperspektiv skulle det kunna vara av intresse att överväga alternativa 
serveringsformer eller åtminstone minska antalet gryträtter. Merparten upplevde att 
matsvinn uppstod då barnen serverades för dem nya rätter. Även här kan det finnas ett 
pedagogiskt värde i att barnen introduceras för ny mat, vilket Livsmedelsverket (2007) också 
förordar, men frågan är hur ofta det är nödvändigt att servera nya rätter – något som inte 
framgår av Livsmedelsverkets riktlinjer. Köksansvarige på förskola 5 hade nyligen beslutat 
sig för att utforma en fast meny med främst rätter som barnen gillade i syfte att minska 
svinnet. Detta är en strategi som även Naturvårdsverket (2014 c) förespråkar; att plocka bort 
rätter som inte äts från menyn. Den nya menyn på förskola 5 hade inte hunnit tas i bruk när 
studien genomfördes men det hade varit av intresse att jämföra den förskolans matsvinn i % 
innan och efter den nya menyn tagits i bruk.  
 
Vad gällde vilka typer av livsmedel som gav upphov till mest svinn så stämde resultaten 
någorlunda överens med tidigare statistik som visat på att frukt/grönt slängs mest, därefter 
animaliska livsmedel och minst spannmålsprodukter (Buzby och Guthrie 2002). 
Kött/fågel/fisk och frukt/grönt skattades högt medan potatis/pasta/ris slängdes i mindre 
grad (figur 2), men resultaten visade endast på en marginell skillnad mellan kött/fågel/fisk 
och frukt/grönt till skillnad från Buzbys och Guthries studie (2002) som visade på att av 
frukt/grönt blev 21-42 % svinn och av kött/fågel/fisk blev 14-21 % svinn. I denna studie 
hamnade kött/fågel/fisk snäppet högre än frukt/grönt. Samtidigt omfattade Buzbys och 
Guthries studie 12 verksamheter och denna endast 7. Flertalet upplevde att fisk var ett 
livsmedel som blev till svinn i högre grad än andra livsmedel. En köksansvarig hade teorin 
att barn i 4-årsåldern hade uppfattningen att fisk var “äckligt” och påverkade andra barn 
med denna attityd. Ett intressant samband var att förskola 1 som upplevde att fisk slängdes i 
hög grad även nämnde att det var billigt inköpt fisk som slängdes, medan förskola 4 
förklarade att man satsade på mat av hög kvalitet och att man där upplevde att barnen tyckte 
om fisk. Förskola 1 uppskattade samtidigt sitt sammanlagda svinn till 17,5 % och förskola 4 
endast till 5 %. Resultatet kan således tyda på att kvaliteten på livsmedlet eller vilken fisksort 
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som serveras är mer avgörande för hur mycket svinn som uppstår, snarare än en särskild 
attityd gentemot fisk. Enligt Marlette, Templeton och Panemangalore (2005) är just kvalitet 
på livsmedel avgörande för mängden matsvinn. Minskat matsvinn inom förskolor skulle 
kunna innebära ekonomiska besparingar och som en följd av detta, möjlighet att köpa in mat 
av bättre kvalitet vilket i sin tur kan leda till hälsovinster hos barn och elever 
(Naturvårdsverket 2009) samtidigt som det torde minska svinnet ytterligare. 

4.5 Specialkost 

Samtliga förskolor hade barn med behov av specialkost och det visade sig vara relativt vanligt 
förekommande. Av de förskolor som valde att nämna antal barn med specialkost så framkom 
att 10-25 % av barnen hade någon form av specialkost. Intressant var att specialkost gav 
upphov till lika mycket eller mer svinn än övrig kost. Ingen förskola angav att specialkost gav 
upphov till mindre svinn än övrig kost (figur 3).  
 
Mycket tyder på att behovet av specialkost kommer att öka, detta grundas på flera faktorer. 
Invandringen till Sverige är högre än någonsin tidigare (Statistiska centralbyrån 2013) vilket 
kan tänkas innebära större efterfrågan på särskild mat, exempelvis av religiösa skäl. Antal 
vegetarianer och veganer i Sverige har ökat de senaste åren (Sveriges Radio 2014). Även 
matallergier ökar världen över (Skypala och Vlieg-Boerstra 2014). Med anledning av detta är 
det av stor vikt att specialkosten i förskolor håller hög kvalitet och att barnen tycker att den 
smakar gott om matsvinnet skall kunna minskas.  
 
Barn som inte åt fläskkött kunde erbjudas vegetarisk kost, detta trots att de inte var 
vegetarianer. Ett tänkbart scenario är att dessa barn skulle kunna uppleva vegetarisk kost 
som främmande, varför svinn uppstod. Ett alternativ skulle kunna vara att erbjuda 
specialkost som överensstämmer mer med den mat dessa barn är vana vid hemifrån. 
Köksansvarige på förskola 7 uppgav att det var vegetarianerna som gav upphov till mest 
svinn, vilket inte torde kunna förklaras med att den vegetariska kosten var främmande. Det 
skulle kunna handla om kvaliteten på livsmedlen eller att man tenderar att använda mycket 
”grönt” i vegetariska rätter, som sallad och grönsaker. Eftersom att ”grönt” visats ge upphov 
till mycket svinn så kan det vara lämpligt att se över vilka vegetariska livsmedel som finns att 
nyttja utöver detta. Samma köksansvarige som upplevde att vegetarianerna åt bristfälligt 
uppgav som tidigare nämnts att de gärna åt sojakorv.  
 
Positivt vad gällde specialkosten var att ingen förskola framförde att denna kost ledde till 
mer lagrings- och beredningssvinn än övrig kost, vilket hade kunnat tänkas då en del 
livsmedel köps in för att serveras endast till ett fåtal barn och därmed riskerar att bli 
otjänliga fortare än livsmedel som serveras mycket och ofta.  

4.6 Hantering av matrester 

Det framkom att flera förskolor hade problem med serveringssvinn då för mycket mat eller 
all mat serverades ut till avdelningarna på en gång. Ett problem som torde kunna lösas 
enkelt om maten serverades allteftersom den gick åt istället, vilket förstås kräver sitt 
engagemang från personalen. Om inte all mat lämnade köket skulle rester kunna sparas i 
större utsträckning och serveras vid senare tillfälle istället för att slängas. Som tabell 3 visar 
så uppgav endast förskola 1 och 3 att man ibland sparade rester. Ingen av förskolorna uppgav 
att de hade system där personal eller föräldrar erbjöds att ta hem matrester. Köksansvarige 
på förskola 1 uppgav att han lät personalen ta hem rester ibland men han trodde att det 
kunde vara emot reglerna. Denna möjlighet är något som Naturvårdsverket (2014 c) 
förespråkar, varför förskolornas matsvinn troligen skulle kunna minskas om man öppnade 
upp för möjligheten. En svårighet som förskola 5 upplevde med att servera mat i omgångar 
var att köket låg för långt borta och att servering i omgångar därför inte kunde ske tillräckligt 
fort.  
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Ingen förskola upplevde att de hade problem med lagringssvinn på grund av bristande 
lagringsmöjligheter eller avsaknad av köksutrustning. Resultatet får anses vara positivt då 
bristande lagringsmöjligheter brukar vara ett problem i storhushåll och är något som ger 
upphov till svinn (Naturvårdsverket 2014 c). Det är viktigt att lagra och tillaga livsmedel 
korrekt så att de inte blir otjänliga och måste slängas (Naturvårdsverket 2014 c). Det hade 
varit av intresse att kontrollera exempelvis temperaturhållning i köken för att kunna säga 
mer om eventuellt lagringssvinn på förskolorna. Enligt en studie utförd av Naturvårdsverket 
(2013) lagrade nästan hälften av deltagande hushåll livsmedel i för höga temperaturer, vilket 
förkortade hållbarheten och därmed ledde till onödigt svinn. Studien omfattade hushåll och 
inte storhushåll, men det kan tänkas att samma problematik förekommer inom 
förskoleverksamheter till viss del. Det skulle emellertid ha kunnat upplevas som känsligt att 
kontrollera temperaturhållning och eftersom att deltagandet var helt frivilligt var det viktigt 
att förskolorna inte skulle kunna uppleva besöket som någon form av inspektion.  
 
Matrester på förskola 1 och 2 hanterades som brännbart avfall (tabell 3). En onödig 
miljöpåverkan då utsorterat matavfall inom Solna kan nyttjas till biogas. På förskola 1 hade 
den köksansvarige tagit upp problemet men enligt honom var det fastighetsägarens beslut att 
matavfallet skulle hanteras som brännbart, vilket i sådant fall kan vara svårt att påverka för 
förskolan. Inte heller på förskola 2 verkade beslutet bero på ointresse då man förklarade att 
det handlade om logistikproblem. Om förskola 1 och 2 hade haft bättre förutsättningar hade 
även deras matavfall kunnat gå till biogas men detta skulle kräva en vilja att förändra från 
övriga berörda aktörer inom kommunen. 

4.7 Frånvarorapportering 

Färre ätande än vad man planerat för är en vanlig orsak till matsvinn (Marlette, Templeton 
och Panemangalore 2005). Vad gällde frånvarorapportering till köken så uppgav samtliga 
förskolor att man utarbetat system för detta men alla utom förskola 4 svarade också att detta 
fungerade bristfälligt i praktiken. Förskola 4 var även en av de förskolor som hade lägst 
uppskattat svinn, 5 %, vilket skulle kunna vara ett resultat av en väl fungerande 
frånvarorapportering. Förskola 6 hade endast mottagningskök vilket medförde att de inte 
kunde anpassa mängden mat från cateringföretaget annat än vid långtidsfrånvaro eller 
föranmäld ledighet. Att göra om mottagningskök av färdiglagad mat till tillagningskök där 
tillagning sker på plats är något som Livsmedelsverket (2013) förespråkar för att minska på 
svinnet. Flertalet hade systemet att varje avdelning skulle skriva upp dagens frånvaro på en 
tavla som köksansvarige sedan kunde läsa av. Uppfattningen var att det var mer eller mindre 
prioriterat bland personalen på avdelningarna. En given förbättringsmöjlighet vore att 
fokusera mer på att få frånvarorapporteringen att fungera exempelvis genom att ta upp 
problematiken på personalmöten med kontinuerlig uppföljning. Det kan även anses 
angeläget att omstrukturera ett system som inte fungerar, det finns exempelvis elektroniska 
närvarosystem där föräldrar registrerar sina barns närvaro vid ankomst. Något som 
köksansvariga enkelt skulle kunna ta del av. Ett sådant system kräver dock ekonomiska 
investeringar. 

4.8 Förskolornas egna förslag på förbättringsmöjligheter  

I slutet av intervjuerna fick de intervjuade komma med förslag på förbättringsmöjligheter. 
Förslag som framkom, utöver slutsatser som redan nämnts, var att återkoppling från 
pedagogerna efter måltiderna var viktigt. Det vill säga återkoppling om vad barnen tyckt om 
maten och hur mycket eller lite de ätit. Eftersom att det mesta svinnet ansågs uppstå på 
grund av att barnen ogillade maten kan det anses centralt att köket får reda på vad som gillas 
respektive ogillas för att kunna justera menyn därefter. Köksansvarige på förskola 1 betonade 
vikten av att räkna i siffror hellre än att uppskatta mängd mat ungefärligt, vilket också torde 
kunna innebära mindre svinn. De två förskolorna som ingick i miljöstipendiet 2014, förskola 
5 och 6, föreslog båda att visualisera svinnet för en ökad medvetenhet om vilka mängder som 
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slängs och på så sätt få barnen att slänga mindre. Deras resonemang stärks av 
Naturvårdsverket (2009) och skulle troligen få positiva effekter.  

4.9 Slutsatser 

Därför uppstod matsvinn i förskoleverksamheterna: 

 Barnen ogillade vissa maträtter, de ogillade grytor eller att introduceras för nya 
maträtter. 

 All tillagad mat lämnade köket och serverades på en gång istället för i omgångar. 

 Frånvarorapporteringen fungerade bristfälligt varför det tillagades fler portioner än 
nödvändigt. 

 Bristande engagemang bland personalen. 
 

Svårigheter med att minska matsvinnet för förskoleverksamheterna var: 

 Oro för att maten inte skulle räcka till. 

 Svårigheter att engagera personalen. 

 Köket på förskola 5 låg långt ifrån en av avdelningarna vilket försvårade servering i 
omgångar till just den avdelningen. 

 Frånvarorapportering från förskola 6 till anlitat cateringföretag kunde endast göras 
vid längre frånvaro eller föranmäld ledighet. 

 
Så skulle matsvinn kunna förebyggas i förskoleverksamheterna: 

 Maten bör serveras i omgångar istället för allt på en gång, detta så att mat som inte 
lämnat köket kan frysas ned och serveras vid senare tillfälle, alternativt erbjudas till 
personal eller föräldrar att ta med hem.  

 Menyn bör varieras men inte för ofta.  

 Antalet gryträtter bör minskas.  

 Kvalitet bör prioriteras. 

 Specialkosten bör breddas så att den blir mer omtyckt och inte riskerar att upplevas 
som främmande.  

 Barnen bör tillåtas medverka vid matlagningsprocesser för en ökad medvetenhet om 
varifrån maten kommer och hur den framställs.  

 Måltider bör schemaläggas då barnen är hungriga, utvilade och kan känna matro. 

 Personalen bör beröra ämnet matsvinn som en del av den pedagogiska måltiden i 
större utsträckning. 

 Svinnet bör visualiseras för ökad medvetenhet. 

 Frånvarorapporteringen till köken bör prioriteras högre.  

 Mottagningsköket på förskola 6 bör göras om till tillagningskök.
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuunderlag till förskoleverksamheterna 
Syftet med studien är att studera olika förskoleverksamheter i Solna för att se varför 
matsvinn uppstår i verksamheterna, var förbättringar kan göras och vilka svårigheter som 
finns vad gäller arbetet mot matsvinn. Samtliga förskolor kommer att hanteras anonymt. 
Frågorna avser endast matsvinn, det vill säga mat som hade kunnat förtäras men ändå blir 
till avfall. Exempel på vad som inte räknas till matsvinn är oundvikligt avfall som potatisskal, 
fiskben etc. 
 

1.   Hur många barn är registrerade på förskolan? 
2.  Vilka måltider serveras (frukost, lunch, mellanmål, annat)? 
3.  Vilken tid avsätts till måltiderna? 
4.  Hur ser miljön ut där maten serveras? 
5.  Hur upplevs ljudnivån? 
6.  Hur kommuniceras mat och miljö med barnen? 
7.   Får barnen lämna bordet när de ätit klart? 
8.  Hur mycket av den serverade maten uppskattar ni slängs? Vänligen svara i %. 
9.  När upplever ni att det slängs mest? 
10.  Vilka typer av livsmedel slängs mest (frukt/grönt, kött/fågel/fisk, potatis/pasta/ris)? 
11.   Vad har ni för specialkost? 
12.   Upplever ni att specialkost slängs mer eller mindre? 
13.   Vad görs av matresterna? 
14.   Hur bestäms menyn? 
15.   Justeras menyn någon gång och i så fall av vilka anledningar? 
16.   Anpassas matproduktionen efter frånvarorapportering? 
17.   Vilka lagringsmöjligheter finns i köket? 
18.  Har ni några förslag på vad som skulle kunna minska matsvinnet i er verksamhet? 
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