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Sammanfattning
Inledning
Ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen, med syfte att konsumeras av
människor, slängs eller går förlorad. Detta innebär att enorma resurser, som går till
produktionen av livsmedel, går åt till ingen nytta. Om matsvinnet minskar skulle det
innebära minskade utsläpp, lägre energi- och råvaruförbrukning och en minskad
miljöpåverkan. Matsvinn är inte ett nytt forskningsområde, men det finns ett behov av fler
studier som berör åtgärder för att minska det. En stor del av allt matsvinn i Sverige
uppkommer i storkök och då framförallt i skolor, vilket leder till syftet med denna studie.
Syfte
Syftet är att undersöka vilka metoder för minskat matsvinn som några utvalda
gymnasieskolor använder sig av, personalens upplevelse av dessa metoder och deras
tankar om förbättringsåtgärder.
Material och metod
Intervjuer och observationer genomfördes i form av ett fokuserat fältarbete på fyra
gymnasieskolor i Helsingborg. Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av
tematisk analys. Litteraturen i bakgrunden användes som ett analytiskt verktyg.
Resultat
De metoder som skolorna använde sig av var: serveringssätt, tillvaratagande, utformning
av sopkärl, kommunikation, tävling samt vägning och statistik. De förbättringsförslag som
uppkom var bättre schemaläggning, förbättrad kommunikation mellan måltidspersonal och
skolans personal samt undervisning om matsvinn.
Slutsats
De metoder som upplevdes vara mest effektiva var mindre storlek på
serveringsredskapen, tillvaratagande av mat, mindre sopkärl och vägning, medan
smakskedar tycktes fungera sämre. Kommunikationen mellan måltidspersonal och
skolans personal behöver förbättras för att underlätta matsvinnsarbetet. Undervisning om
matsvinn kan vara ett sätt att involvera eleverna i arbetet.
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Abstract
Introduction
About one-third of all food produced for human consumption in the world is either wasted
or lost. This means that large amounts of resources, which are used in the production of
food, are used in vain. If the food waste would decrease it would reduce the carbon dioxide
emissions, lower the energy- and raw material consumption and reduce the environmental
impact. Food waste is not a new area of research, however, there is a need for more
studies that address methods for reducing it. A big part of the food waste in Sweden comes
from large-scale catering establishments, especially from schools, which leads to the aim
of this study.
Aim
The aim is to study which methods a couple of upper secondary schools are using for
reducing their food waste, the employees experience of the methods and their thoughts
on measures of improvement.
Method
Interviews and observations were carried out using focused ethnography in four upper
secondary schools in Helsingborg. The collected data was reviewed using thematic
analysis. The literature in the study was used as an analytical tool.
Results
The methods used by the schools consisted of different ways of serving, re-using food,
smaller garbage cans, communication, competition, and measuring and keeping track of
the food waste.
Conclusion
The methods perceived as most efficient were smaller sized serving tools, utilizing and reusing food, smaller garbage cans and measuring the food waste, while spoons used to
taste the food before serving yourself was not considered as useful. The communication
between the school and the kitchen staff needs to improve to facilitate the task of reducing
food waste. Lectures about food waste could be a way to involve the students in the task.
Keywords
Food waste, school meal, upper secondary school, school staff, students, methods,
actions, tools
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Förord
Examensarbetet utförs på uppdrag av SmartMat Hbg; ett projekt som drivs av Helsingborg
stad mellan 2018–2020 och har som mål att “halvera matsvinnet och öka andelen
klimatsmart mat” (2018) i Helsingborgs skolor. För att läsa mer om projektet SmartMat, se
Helsingborg stads hemsida www.helsingborg.se. Under examensarbetet har ansvaret
fördelats jämnt mellan oss och alla beslut har fattats gemensamt. Vi vill framföra ett varmt
tack till Madeleine Brask på Miljöbron och Cecilia Larsson på SmartMat i Helsingborg för
deras stöd och förmedling av kontakter under projektets gång. Ett stort tack riktas också till
våra handledare Maria Biörklund Helgesson, Karin Höijer och Hanna Sepp som har tagit
sig tid för att stötta och ge råd under arbetets gång. Vi vill även tacka alla deltagare som
medverkade och delade med sig av sina åsikter och erfarenheter, vilket var en nödvändighet
för studiens genomförande. Till sist vill vi tacka varandra, för ett gott och lärorikt samarbete
som lett till detta arbete.
Cornelia Bagewitz och Emelie Gustavsson

1. Inledning
Insatser för att minska matavfallet har en stor betydelse när det kommer till att öka
tillgången till mat, bekämpa hungern, minska ekonomiska förluster och motverka
klimatpåverkan. Därmed borde länder överallt i världen sträva efter att hålla matavfallet så
lågt som möjligt (Food and Agriculture Organization [FAO], 2011). Begreppet matavfall
innefattar all mat som slängs; både det som är oundvikligt och det som kan undvikas att
slängas (Naturvårdsverket, 2018). Oundvikligt matavfall kan exempelvis vara kött- och
fiskben, kaffesump och skalrester. Matsvinn är mat som hade kunnat konsumeras istället
för att slängas om den hade förvarats, behandlats eller tillagats på ett annat sätt. Till
matsvinn hör bland annat matrester som inte äts upp och livsmedel såsom frukter och
grönsaker som slängs för att de hunnit bli dåliga, skrumpna eller mögliga. Eftersom
oundvikligt matavfall är svårt att minska är det framförallt matsvinn som bör vara det
främsta fokusområdet för att minska mängden mat som slängs (Naturvårdsverket, 2018).

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras globalt, med syfte att konsumeras av
människor, slängs eller försvinner (FAO, 2011). Detta innebär att enorma resurser, som går
till produktionen av livsmedel, går åt till ingen nytta. I industriländer uppstår mer än 40%
av matavfallet hos detaljhandel och konsument, vilket främst beror på konsumentbeteende,
såsom dålig planering av inköp, och brister i samverkan mellan aktörer i leverantörskedjan.
Livsmedel som inte lever upp till vissa kvalitetsnivåer, eftersom de exempelvis har ett
annorlunda utseende, kan också bli avvisade. I industriländer behöver fokus därmed ligga
på att öka medvetenheten hos konsumenter, detaljhandel och industrier och att hitta
användningsområden för ätbara livsmedel som i nuläget kastas (FAO, 2011). Om dessa
livsmedel hamnade i magen istället för sopsäcken skulle det inte behövas framställas lika
mycket livsmedel. Ett minskat matsvinn skulle därmed innebära en minskning av utsläpp
vid både produktion, hantering och transport av mat samt bidra till en lägre energi- och
råvaruförbrukning och en minskad påverkan på miljön (Naturvårdsverket, u.å. a; 2018).
I Sverige slängdes nästintill 1,3 miljoner ton mat år 2016. Matavfall från storkök (förskolor,
skolor, häkten, fängelser, sjukhus, äldreboenden) gav då uppkomst till den tredje största
andelen av det totala matavfallet (Naturvårdsverket, 2018). Det finns olika orsaker till att
matsvinnet uppstår inom offentlig måltid och det kan till exempel bero på att för många
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portioner tillagas, dålig kommunikation om från- och närvaro, att matsalsmiljön minskar
matron eller att för mycket mat beställs in av köken (Haglund, 2013). En stor del av
matavfallet från storkök kom från förskolor och skolor (Naturvårdsverket, 2018), vilket gör
det betydelsefullt att hitta metoder för minskat matsvinn som fungerar i skolmiljö. Att
införa åtgärder för att minska matsvinnet tycks vara vanligt förekommande på förskolor
och grundskolor, men det finns en brist på liknande insatser på gymnasieskolor, vilket
framkommer i studiens bakgrund. Därmed är det intressant att undersöka vilka metoder för
minskat matsvinn som används på gymnasienivå.

2. Syfte
Syftet är att undersöka vilka metoder för minskat matsvinn som några utvalda
gymnasieskolor använder sig av, personalens upplevelse av dessa metoder och deras
tankar om förbättringsåtgärder.

3. Bakgrund
Livsmedelsverket publicerade 2018 en handlingsplan för minskat matsvinn. Enligt den är
en av de avgörande punkterna för matsvinnsarbetet i Sverige att utredning och innovation
inom ämnet utförs, för att bland annat “... inhämta och utveckla mer kunskap i olika
svinnrelaterade frågor, inte minst kring olika åtgärders effektivitet” (2018a, s. 3).
Bakgrunden redogör för metoder för minskat matsvinn i skolor från förskole- till
universitetsnivå för att få en helhetsbild av hur arbetet med minskat matsvinn kan se ut.
Nedan presenteras tabell 1 som sammanfattar metoderna och dess effekter, som sedan
kommer att beskrivas mer ingående. Litteraturen som presenteras i bakgrunden används
som ett analytiskt verktyg.
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Tabell 1. Metoder och dess effekter utifrån befintlig litteratur.
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3.1 Serveringssätt som metod för minskat matsvinn
I skolor har olika serveringssätt fungerat som en metod för att minska matsvinn. På en
förskola i Helsingborg användes exempelvis bufféservering. Barnen fick då ta mat och
bestämma hur mycket de ville ha själva. Förskolechefen förklarade att barnen blev belåtna
och undvek att slänga mat, vilket bidrog till ett minskat matsvinn (Rüll Lundin, 2019). I en
studie utförd på en förskola användes också bufféservering som metod för att undersöka
om matsvinnet kunde minskas (Branen, Fletcher & Myers, 2009). Bufféserveringen
jämfördes med en ytterligare metod där lärarna i samråd med en dietist planerade och
förberedde portionerade mellanmål till barnen. Barnen fick sedan gå och hämta tallrikarna
eller kopparna med den uppmätta portionen de skulle äta. Det fanns ingen begränsning för
hur mycket barnen fick äta, de fick gå och hämta både mer mat från buffén och fler
uppmätta portioner från de portionerade mellanmålen. Trots det var det inget barn som
valde att hämta mer mat från serveringen med de portionerade mellanmålen. Metoderna
visade ingen signifikant skillnad när de jämfördes med varandra (Branen et al., 2009). I en
annan studie från University of Idaho undersökte de effekten av olika sätt att servera snacks
till förskolebarn. De jämförde effekten av vanligt serverade snacks, såsom ett äpple, med
så kallade “cute snacks”, där äpplet istället föreställde ett leende. Genom att servera
snacksen som “cute snacks” skulle de bli mer intressanta för barnen att äta och på så sätt
minska matsvinnet. Metoden visade dock ingen signifikant skillnad mellan de olika
serveringssätten och därmed bidrog inte metoden till att minska matsvinnet (Branen,
Fletcher & Hilbert, 2002).

Ett exempel där serveringssätt har använts som metod på universitetsnivå är en studie där
ett antal studenter själva var delaktiga i att skapa och testa åtgärder för minskat matsvinn
(Ahmed et al., 2017). Studenterna fick utbildning i att utföra en behovsbedömning i en
måltidsverksamhet som serverade buffé på universitetet. Vid denna bedömning utfördes
bland annat mätningar av matsvinnet i verksamheten samt försök att identifiera vad som
orsakade det, vilket sedan användes för att utveckla åtgärder för att minska matsvinnet.
Åtgärderna som implementerades var mindre portionsstorlekar, mindre storlek på redskap
att servera maten med och budskap genom affischer som informerade om hur mycket mat
som slängdes samt gav rekommendationer för att slänga mindre. Storleken på portionerna
minskades med cirka en fjärdedel och den minskade storleken på redskapen gjorde att
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matgästerna fick skopa upp mat flera gånger för att ta samma mängd som tidigare.
Åtgärderna ledde till 17% minskning av det totala matsvinnet jämfört med innan de
implementerades, vilket dock inte innebar en signifikant skillnad eftersom det var för få
mätdagar (Ahmed et al., 2017). Ett sätt som påminner om mindre portioner och mindre
storlek på serveringsredskapen, är Livsmedelsverkets (2013) rekommendation om att
använda sig av små karotter och kantiner för att få så lite svinn som möjligt vid
bufféservering.

3.2 Tillvaratagande som metod för minskat matsvinn
Att ta tillvara på mat kan handla om att förvara, tillaga och ta hand om maten på ett sådant
sätt att den inte blir över eller hinner bli dålig innan den konsumeras eller att dra nytta av
den mat som inte kommit till användning. I en svensk studie av Engström och CarlssonKanyama (2004) undersökte de strategier för minskat matsvinn i skolor och restauranger.
Verksamheterna kylde snabbt ned de livsmedel som levererades, såg till att de äldre
livsmedlen användes först, serverade maten lite i taget och använde rester i nya maträtter
(Engström & Carlsson-Kanyama, 2004). Flera av dessa metoder liknar de råd som
Livsmedelsverket (2019b) ger. Metodernas effekt framgår dock varken i studien av
Engström och Carlsson-Kanyama (2004) eller Livsmedelsverkets artikel (2019b). Det har
däremot visat sig att då maten tillagas “nära” de som ska äta den kan det medföra ett
minskat matsvinn. Detta beror på att mängden mat som tillagas då kan anpassas mer korrekt
efter antalet matgäster och personalen kan ta hand om rester på ett lämpligt sätt
(Livsmedelsverket, 2019b). På en annan skola använde de sig av matsvinnet till kompost
eller foder till hönor. Eleverna fick turas om att bära ut hinkarna med matsvinn och över
tid hade antalet hinkar som behövdes bäras ut minskat tills det enbart återstod en per dag.
En lärare på skolan ansåg att detta berodde på att eleverna tyckte det var jobbigt att bära
för många hinkar och därför åt upp maten på tallriken (Engström & Carlsson-Kanyama,
2004). Detta resultat framkom genom intervjuer och presenterar därmed en enskild persons
upplevelse.
Schupp, Getts och Otten (2018) berättar om ett initiativ för att få grundskolor och
gymnasieskolor i Washington att medverka i olika program för att minska matsvinnet. Ett
av dessa var “gröna skolprogram”; ett program vars metoder syftade till att minska
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matavfallet genom att samla in komposterbar mat, skapa skyltar för avfallsbehållare,
utbilda studenter och personal samt engagera studenterna i förebyggande arbete i
avfallshantering. Skolor och större organisationer uppmuntrades även till att införa
“matåtervinningsprogram”; ett program vars syfte var att ta vara på matsvinnet och hindra
det från att bli matavfall genom att återanvända det på olika sätt (Schupp et al., 2018). En
metod som visade sig vara lovande handlade om att ta vara på “räddad mat”, det vill säga
mat som i annat fall skulle bli avfall, genom att eleverna delade mat med varandra eller
donerade maten som blivit kvar till behövande. De gymnasieskolor och grundskolor som
aktivt deltog i de olika programmen fick en större minskning av matsvinnet än de skolor
som valde att inte delta (Schupp et al., 2018). Även i Sverige går det bra att både sälja och
skänka bort överbliven mat och detta kan vård, skola och omsorg göra, men endast om den
har hanterats och förvarats på rätt sätt och är säker att äta (Livsmedelsverket, 2018b).

3.3 Utformning av sopkärl som metod för minskat matsvinn
Att anpassa sopkärlen i skolans matsal kan också vara ett sätt att minska matavfallet. Ett
exempel från nyhetsvärlden är då SVT rapporterade om Röbroskolan i Storuman som valt
att ta bort soptunnan för matavfall, efter att matrådet på skolan kommit överens om att de
behövde minska matsvinnet (Engstrand, 2018). Kökschefen ansåg att metoden fungerade,
då de tidigare kunde slänga omkring tio kg per dag, medan hon meddelade att de i nuläget
uppnådde ungefär tio kg under föregående vecka (Engstrand, 2018). Även
gymnasieskolan Sankt Petri i Malmö hindrade eleverna från att slänga mat genom att ta
bort matavfallspåsarna i matsalen, vilket Metro rapporterade om (Samuelsson, 2018; S:t
Petri skola, u.å.). Detta minskade deras matsvinn från 40 kg till 5 kg om dagen. Metoden
var dock inte uppskattad av alla elever (Samuelsson, 2018).

3.4 Kommunikation som metod för minskat matsvinn
Genom kommunikation, såsom uppmaningar eller förmedling av information genom
samtal, undervisning eller affischer, har flera skolor försökt påverka elever och lärare att
minska matsvinnet. Att använda budskap förmedlade via affischer för att minska mängden
matsvinn testades på universitetsstudenter som betalade för måltider på en
måltidsverksamhet (Whitehair, Shanklin & Brannon, 2012). Två sorters budskap testades
på samma grupp under två separata perioder. Det första budskapet uppmanade studenterna
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att inte slänga mat och ledde till en 15 % minskning av tallrikssvinnet. Det andra budskapet
informerade om hur mycket mat som slängdes och ledde inte till ytterligare minskning,
vilket inte var så förvånande med tanke på att det testades på samma grupp (Whitehair et
al., 2012).

En annan studie testade två undervisningsstrategier på grundskolenivå, varav en var
inriktad gentemot eleverna och en gentemot skolpersonalen (Martins, Rodrigues, Cunha,
& Rocha, 2015). Barnen blev undervisade om nutrition och fick utföra aktiviteter såsom att
planera en skolmatsedel som kunde minska matsvinnet och skapa affischer om matsvinn
som hängdes upp i skolmatsalen. Dessutom anordnades en “No Plate Waste Day” och
elever som klarade av utmaningen att inte slänga någon mat fick ett klistermärke i form av
en guldstjärna som belöning. Den andra strategin involverade fem lärare och en samordnare
på en annan grundskola. De fick delta i en debatt som handlade om orsakerna bakom
matsvinn och dess konsekvenser, blev påminda om sitt inflytande på barnens matvanor och
fick informationsblad om strategier för minskat matsvinn. Under tiden som forskarna
testade de olika strategierna i skolorna vägde de matresterna från varje barn vid tre tillfällen;
som måttstock innan åtgärden (under fem dagar), en vecka efter (under fem dagar) och tre
månader efter (under fyra dagar). Strategin gentemot barnen resulterade i minskat svinn
från soppa och ännu mer från huvudrätt vid den första mätperioden efter att åtgärden hade
implementerats, det vill säga en vecka efter. Under mätperioden tre månader efteråt syntes
däremot inte en lika stor effekt. En vecka efter att strategin gentemot personalen hade
genomförts syntes ingen signifikant minskning av mängden tallrikssvinn som uppkommit;
svinnet från soppa hade minskat, men matsvinnet från huvudrätten ökade. Tre månader
efteråt hade svinnet från soppa och huvudrätt minskat en aning (Martins et al., 2015).

På måltidsverksamheterna i Engströms och Carlsson-Kanyamas (2004) studie
kommunicerade kökspersonalen och lärarna med eleverna för att få dem att ta lagom
mycket mat. Engström och Carlsson-Kanyama (2004) berättar även om skolor där lärarna
under lunchtid diskuterade mat och näring med eleverna samt lärde ut bra beteende i
matsalen. Närvaro under lunchen var obligatorisk för eleverna och en av skolorna som
använde sig av denna metod hade knappt något tallrikssvinn. Detta framkom genom
intervjuer och de exakta mängderna mat som slängdes presenteras inte. Även
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Livsmedelsverket (2019b) berättar att en del skolor har börjat schemalägga lunchen för att
minska stressen och se till att eleverna äter tillräckligt.

3.5 Tävling som metod för minskat matsvinn
Det har rapporterats om matsvinnstävlingar på flera olika skolor i Sverige. På
grundskolan Älta skola i Nacka kommun anordnade de två gånger per termin en tävling
då eleverna delades upp i lag och tävlade om vilket lag som lyckades slänga minst mat.
Eleverna i varje lag fick själva väga det de slängde (Nacka kommun, u.å.; Nilsson, 2017).
Innan skolan började anordna tävlingarna slängde de 25–30 kg om dagen och då artikeln
publicerades låg svinnet på cirka 10 kg per dag. Under själva tävlingarna slängdes knappt
ett kg i veckan, enligt Nilsson (2017). Ett reportage från SVT Nyheter 2018 berättade om
hållbarhetsveckan i Vilhelmina, då skolorna i kommunen tävlade om vem som kunde
slänga minst mat per elev (Iversen, 2018). Vinnaren blev Dikanäs skola, en skola för
elever från förskole- till högstadieålder, som lyckades slänga enbart 2,4 gram mat per
elev. Reportaget redogör dock inte för hur mycket som slängdes på skolan tidigare. Efter
tävlingen fortsatte skolan sitt arbete med matsvinn (Iverson, 2018). Även på
gymnasienivå har liknande tävlingar anordnats. Ett projekt i Växjö utformades på så sätt
att måltidspersonalen på varje gymnasieskola vägde hur mycket mat som eleverna
slängde (Växjö kommun, 2018a). Därefter startade själva tävlingen, då den
gymnasieskola som minskat matsvinnet mest jämfört med den första mätningen skulle
vinna ett pris i form av att en komiker kom till skolan och uppträdde. Vann gjorde skolan
Teknikum som minskade sitt matsvinn med 22% (Växjö kommun, 2018a; 2018b).

3.6 Vägning och statistik som metod för minskat matsvinn
Att väga matsvinn och föra statistik är enligt Livsmedelsverket (2019a) en enkel metod
för att hitta bakomliggande orsaker till varför matsvinnet uppstår i offentliga kök.
Livsmedelsverket (2019b) föreslår att skolor ska sätta upp mål för att minska sitt
matsvinn och motivera både personal och elever att delta i arbetet. Målen bör sedan följas
upp genom mätningar, vars resultat presenteras för de involverade (Livsmedelsverket,
2019b). En skola hade lyckats minska matsvinnet från elevernas tallrikar med 35%
genom en satsning där tallrikssvinnet vägdes och resultaten visades upp i matsalen.
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Utöver detta pratade lärarna även om matsvinn under lektionerna (Engström och
Carlsson-Kanyama, 2004).

4. Material och metod
Studien utförs som ett fokuserat fältarbete där intervjuer och observationer kombineras
(Knoblauch, 2005). Fokuserade fältarbeten karaktäriseras bland annat av fältbesök under
en kortare tidsperiod än i den vanliga formen av etnografi och av användningen av
teknologiska hjälpmedel såsom videoinspelning eller fotografering. I enlighet med denna
form av fältarbete är studien även koncentrerad på en viss aspekt av ett större
undersökningsområde (Knoblauch, 2005), nämligen matsvinnsarbetet i gymnasieskolor.

4.1 Litteratursökning
Den litteratur som varit av intresse för arbetet har behandlat ämnet matsvinn och metoder
för minskat matsvinn. Eftersom det upplevdes finnas en brist på litteratur som behandlar
metoder för minskat matsvinn beslutade författarna att inkludera det som fanns att tillgå,
vilket innebär att källorna till viss del består av äldre verk samt av ett flertal svenska
nyhetsinslag. Vid litteratursökningen har Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Summon
och Google använts. Sökorden som användes var: food, waste, school, pedagogiskt,
verktyg, food waste, samt en kombination av relevanta sökord såsom “global food waste”,
“food waste, high school, upper secondary school” och “food waste, school, pedagogic,
tools, methods”. Även relevant kurslitteratur har varit till hjälp.

4.3 Urval
Valet av deltagare genomfördes via ett målinriktat urval, vilket innebär att individerna
valdes utifrån studiens problemformulering, kombinerat med ett bekvämlighetsurval, då de
individer som var tillgängliga fick delta (Bryman, 2011). Det urval som bedömdes vara av
intresse för studien var gymnasieskolor i Helsingborgs kommun som var delaktiga i
projektet SmartMat Hbg. Projektet är en satsning inom Helsingborg med syfte att minska
mängden matsvinn och införa mer klimatvänlig mat på skolorna i kommunen.
Uppdragsgivare i SmartMat Hbg delade med sig av information om vilka skolor och
anställda på dessa skolor som redan var aktiva i eller skulle börja arbeta med metoder för
minskat matsvinn. Av de skolor som presenterades valdes tre gymnasieskolor ut. För att få
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tag på ytterligare gymnasieskolor användes hemsidan www.helsingborg.se där
gymnasieskolor i Helsingborg fanns listade. Fristående gymnasieskolor valdes till en
början bort, då det antogs att dessa inte var delaktiga i SmartMat Hbg. Rektorn på de utvalda
skolorna kontaktades för att informera om studien och för att få kontaktuppgifter till
personal som var aktiva i matsvinnsarbetet. Personalen kontaktades sedan för att tillfrågas
om de var intresserade av att delta i en intervju. Om rektorn eller blivande intervjuperson
inte svarade fick de en påminnelse ett par dagar efter första kontaktförsöket. Då de
ytterligare kommunala gymnasieskolor som kontaktades inte ledde till intervju med
anledning av att de inte var aktiva i matsvinnsarbetet, inte hade tid eller inte svarade
kontaktades även de fristående gymnasieskolor som fanns med på listan på
www.helsingborg.se. Sammanlagt kontaktades 27 skolor; sju kommunala gymnasieskolor
och 20 fristående, varav fyra var villiga att delta i studien.

4.4 Datainsamling
Datainsamlingen genomfördes i form av individuella intervjuer med personal från de
aktuella skolorna. Vid varje intervju medverkade båda författarna, men endast en ledde
intervjun medan den andra fanns som stöd och hjälpte till att ställa frågor om det behövdes.
Intervjun spelades in med ljud om intervjupersonen godkände detta, i annat fall fördes
anteckningar för hand. Intervjupersonen tilldelades ett papper med exempel på frågor som
skulle ställas om denne önskade detta. Efteråt utfördes en enklare form av observation då
intervjupersonen gav en rundtur i skolans lokaler för att visa exempel på metoder för
minskat matsvinn, vilka dokumenterades genom fotografering. Observationerna som
utfördes ledde till en fortsatt dialog där ytterligare information kunde framkomma.
Fotografierna fungerade som ett hjälpmedel för att minnas det som hade diskuterats och
som ett visuellt komplement till den skriftliga informationen som presenteras. Vid
formuleringen av intervjufrågor och förberedelse inför intervju har litteratur inom ämnet
intervjuteknik och vetenskapliga studier som använt sig av intervjuer (Bryman, 2011; Trost,
2010; Andersson, 2001; Graham-Rowe, Jessop & Sparks, 2013; Beausang, Hall & Toma,
2017) varit till hjälp för att skapa en intervjuguide (se bilaga 2) inom relevanta områden
samt för att formulera öppna, enkla frågor som skulle kunna ge svar på studiens syfte.
Frågorna fokuserade på vilka metoder skolorna använder sig av för att minska matsvinnet
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och personalens upplevda effekter av dessa. Med effekter menas metodernas påverkan på
matsvinnet samt reaktioner från elever, lärare och måltidspersonal.

4.5 Databearbetning och analys
Intervjuerna spelades in med ljud för att sedan transkriberas och därefter utfördes en
tematisk analys i enlighet med Braun och Clarkes (2006) metod för att analysera materialet.
Analysen genomfördes genom kodning av det inspelade materialet och bestämning av
teman. Noggranna kontroller utfördes för att hitta information som liknade varandra och
som sedan sorterades i rätt tema (Bryman, 2011). Båda författarna kodade det
transkriberade materialet var för sig för att undvika påverkan från varandra. Därefter
utfördes sökandet efter teman tillsammans. Då resultatet skulle presenteras och diskuteras
användes bakgrunden som analytiskt verktyg för att skapa struktur.

5. Etiska överväganden
Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut till varje deltagare, där de fick information om
studien och vad den skulle innebära (Etikprövningsmyndigheten, u.å.). Missivbrevet talade
även om att det fanns en konfidentialitet som skyddade deras identitet från att spridas och
att de därmed skulle vara anonyma i den slutliga rapporten. De blev informerade om att
deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Missivbrevet innehöll
även ett samtyckesformulär som de fick skriva under om de godkände att delta. Vid
framställning av missivbrev följdes de punkter som Etikprövningsmyndigheten (u.å.)
angett att forskningspersonerna ska bli meddelade om. Etiken fanns även med i åtanke vid
formulering av frågor, så att de inte var kränkande för någon av deltagarna. Innan
ljudinspelning av intervjuerna upptogs fick deltagarna information om att detta skulle ske
genom missivbrev samt muntligt av de som ledde intervjun. De fotografier som togs under
studien inkluderade inga deltagare, utan enbart det material som användes i metoderna för
minskat matsvinn. Detta för att ingen enskild person skulle utsättas för exponering.
Förfrågan om tillåtelse att fotografera gjordes till rektorer och/eller deltagare i studien.
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6. Resultat
Totalt deltog fyra gymnasieskolor i studien; tre kommunala och en fristående. En anställd
på varje skola intervjuades, varav en var lärare och tre måltidspersonal. En intervjuperson
nekade till att bli inspelad. Informationen som presenteras i tabell 2 redovisas sedan
utförligare i efterföljande text.
Skola A: Måltidspersonal 1
Skola B: Lärare 1
Skola C: Måltidspersonal 2
Skola D: Måltidspersonal 3

Tabell 2. Metoder och dess upplevda effekter på de undersökta gymnasieskolorna.
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6.1 Serveringssätt
De serveringssätt som framkom under intervjuerna var användning av serveringsredskap
och kantiner av mindre storlek, portionering och smakskedar. Genom observation
upptäcktes även bufféservering som ett vanligt förekommande serveringssätt, även om
ingen intervjuperson uppmärksammade det som en metod för minskat matsvinn. Att
minska storleken på serveringsredskapen till buffén upplevdes däremot påverka eleverna
att lägga upp mindre mat på tallrikarna. Huruvida de mindre kantinerna gav samma effekt
framkom inte under intervjuerna. Ett exempel på portionering var att dela upp maträtten i
mindre bitar vid servering eller att måltidspersonalen lade upp maten på tallrikar åt
eleverna, istället för att eleverna fick servera sig själva. Personalen försökte då lägga upp
mindre mat för att eleverna skulle komma och hämta mer mat istället för att slänga. Det var
oklart om portioneringen påverkade matsvinnet. Smakskedarna var till för att eleverna
skulle kunna smaka på maten innan de tog för sig, exempelvis om det var någon maträtt
som var obekant, men det tycktes inte vara en särskilt uppskattad metod hos eleverna.
Måltidspersonalen upplevde det som att ingen elev använde sig av smakskedarna eller att
eleverna ifrågasatte om maten var äcklig och att det därför behövdes smakskedar.

6.2 Tillvaratagande
Det var flera skolor som försökte ta tillvara på maten så långt de kunde genom att
exempelvis använda hela grönsakerna vid tillagning och återanvända matrester efter
servering, för att på så sätt undvika att slänga. Det kunde då handla om att använda
grönsaks- och matrester för att göra biffar, lasagne eller måltidsdryck till en annan dag.
”Det var lite inspiration från en kock som verkligen tog vara på allt. Så sa jag ’vad ska jag
ta vara på en broccolistabbe för?’ Men det har vi ju gjort nu för nu gör vi sådan här
råsaft”.
Måltidspersonal 3, skola D

Enligt Måltidspersonal 2 var det lättare för dem att ta tillvara på resterna från serveringen
eftersom de arbetade i tillagningskök. Mottagningsköken som de skickade mat till fick
däremot inte lov att värma upp maten som blev över, utan var tvungna att slänga den. Det
var även vanligt att måltidspersonalen tillagade lite mat åt gången, serverade mindre mat,
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fyllde på efterhand den tog slut och frös ned den mat som blev över. En skola tog till och
med hand om restaurangelevernas överblivna mat från lektionerna för att sedan använda
den i sin egen matlagning. Måltidspersonal 3 upplevde att matsvinnet i köket var minimalt
på grund av att de alltid tog vara på alla produkter. Det var även en skola som minskade
mängden mat som behövde tillagas till en maträtt genom att blanda sås och pasta istället
för att servera det var för sig.
“...annars så lägger man pasta tills tallriken liksom är proppfull å det trillar ut å sen så
häller man sås på tills det rinner över hela tallriken…”
Måltidspersonal 2, skola C

6.3 Utformning av sopkärl
En vanligt förekommande metod som skolorna testade var att minska storleken på sopkärlet
för matavfall så att eleverna var tvungna att slänga mindre mat. Sopsäcken kunde då
exempelvis minskas från en 30-liters påse till en 5-liters. Enligt måltidspersonal 2 skulle
den minskade sopsäcken få eleverna att förstå att de inte kan slänga lika mycket mat
eftersom säcken fylls upp snabbare, vilket inte var lika självklart hos eleverna.

Måltidspersonal 2 imiterar elev:
”Fan vad liten tunna, det går knappt att skrapa ner i den”.

På en av skolorna var sopkärlet även synligt placerat för alla så att de som slängde mat inte
kunde smyga med det. Dessutom kunde eleverna se maten de slängde och förhoppningsvis
känna sig äcklade av matavfallet. Det hade även gjorts ett försök på en skola att ta bort
sopkärlet för matavfall helt och hållet i försök att chocka eleverna och visa att maten inte
ska slängas. Detta förde med sig att eleverna ställde sina tallrikar med rester på
matsalsborden istället, men för varje vecka minskades antalet kvarlämnade tallrikar. Flera
intervjupersoner kände sig inte lika manade till att införa denna metod. En av anledningarna
var att eleverna måste få slänga mat i de fall som eleverna vill prova på ny mat. Istället för
att ta bort soptunnan helt, var ett förslag att placera soptunnan inne i köket så att eleverna
skulle behöva förklara för måltidspersonalen varför de valde att slänga maten.
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6.4 Kommunikation
Intervjupersonerna deltog i olika former av möten, såsom SmartMat-träffar, hållbarhetsråd
och matråd. SmartMat arrangerade möten som personal från olika skolor kunde delta i,
bland annat tillfällen då de bjudit in en känd kock som utbildat personalen i hur de kan ta
tillvara på matrester som i vanliga fall skulle ha slängts. Genom träffarna kunde de bli
inspirerade att göra förändringar i sitt eget matsvinnsarbete. På en av skolorna höll Lärare
1 i ett hållbarhetsråd tillsammans med ett tjugotal elever, vilka träffades varje vecka.
Deltagarna utförde olika projekt och anordnade arrangemang med koppling till hållbarhet
och miljö. Eleverna som deltog i hållbarhetsrådet upplevdes som drivna, men det var svårt
att få alla elever på skolan att engagera sig.
Jag tror att man har så mycket runt sig själv, som ungdom så väljer ju man sina
fajter. De här 20 som jag har i hållbarhetsrådet de har ju i alla fall tagit ställning
där, att vara med och bryr sig och de kan ju [...] prata för sig själv. De säger till
sina kompisar: ‘Du får ju äta upp!’.
Lärare 1, skola B
Vid matråden träffades måltidspersonal, lärare och elever för att bland annat diskutera hur
de kunde minska matsvinnet på skolan. På en av skolorna hade matrådet skapat åtminstone
ett tillfälligt engagemang hos lärarna som lett till att de bestämt sig för att turas om att stå i
matsalen under en vecka och fråga eleverna varför de slängde mat. Detta engagemang ledde
dock inte vidare till fler insatser. En annan form av kommunikation fördes mellan
måltidspersonal och elever, då måltidspersonalen vid lunchtid försökte få eleverna att
slänga mindre mat. De bad exempelvis eleverna att äta upp den mat de tagit för sig.
Huruvida uppmaningarna gav någon effekt på matsvinnet framkom inte under intervjuerna,
däremot förklarade måltidspersonalen att det genom dessa uppmaningar fanns en risk att
de skulle skapa dålig stämning och betraktas som “matpoliser” av eleverna. En i
måltidspersonalen beskrev det som en balansgång där det var viktigt att lära känna eleverna
för att ta reda på vilka som accepterade att bli tillrättavisade. En alternativ metod till dessa
tillrättavisningar kan vara att med hjälp av nudging guida eleverna åt “rätt håll” genom att
göra det roligt att inte slänga mat, vilket en av intervjupersonerna påpekade. Nudging
diskuteras utförligare i diskussionsdelen av denna studie.
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Att använda affischer, skyltar och bordstalare för att sprida budskap om matsvinn eller
uppmana eleverna att slänga mindre var en vanligt förekommande metod på skolorna.
Eleverna i hållbarhetsrådet hade skapat egna affischer och skulpturer (se bilaga 3: bild 1, 2
och 3) till skolans matsal med humoristiska bilder och texter. På andra skolor gjorde
måltidspersonalen egna affischer eller använde sig av affischer och bordstalare från
SmartMat (se bilaga 3: bild 4, 5 och 6). Affischerna kunde exempelvis informera om
skolkökets hållbarhetsarbete och matsvinn, upplysa om klimatsmart mat eller uppmana
eleverna att äta långsamt och hämta mat flera gånger istället för att ta för mycket på en
gång. Affischerna uppmärksammades i vissa fall av eleverna, men det var inte säkert att
det påverkade dem att slänga mindre. En skola hade dessutom haft uppe skyltar på
matsalsborden om hur mycket mat som slängs globalt samt i skolan (se bilaga 3: bild 7),
vilket hade lett till att vissa elever valt att starta en motreaktion för att förmedla att det inte
var så illa som det hävdades på skyltarna. Intervjupersonen på denna skola upplevde att
eleverna hade egna tankar och argument och att de som måltidspersonal därmed behövde
vara pålästa för att kunna bemöta dessa.

6.5 Tävling
Några skolor hade genomfört kampanjer med löfte om belöning ifall matsvinnet minskade.
Hållbarhetsrådet skulle bjuda på frukt eller efterrätt en dag i veckan om skolan klarade av
att minska sitt matsvinn med en tredjedel under en tvåveckorsperiod (se bilaga 3: bild 8).
De lyckades dock inte nå sitt mål och därmed blev det ingen belöning för eleverna. En
annan skola utförde en liknande kampanj, fast för yngre elever, då de utlovade glass om
eleverna slängde mindre än 15 gram per person och dag under en vecka. Kampanjen
upplevdes fungera eftersom eleverna började tävla med varandra och tycka att de var
duktiga om de inte slängde någonting. De tittade också på när de andra barnen slängde mat
och ifrågasatte dem, eftersom de kunde bli utan belöning om de slängde för mycket. Att
liknande strategier skulle fungera på gymnasieeleverna var intervjupersonen på denna skola
tveksam till:
“Jag tror runt tio till tolv år är en rätt så mottaglig ålder till å börja å trycka på med de
tankarna å idéerna. Men gymnasiemässigt… nej, nej.”
Måltidspersonal 2, skola C
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6.6 Vägning och statistik
Alla skolor vägde eller hade tidigare vägt sitt matsvinn. Flera av dem delade också in det i
olika kategorier såsom tillagningssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn beroende på var
svinnet hade uppstått. Detta dokumenterades sedan i olika datorprogram, bland annat för
att beräkna hur mycket mat som slängdes per person och den totala kostnaden för den
slängda maten. Genom ett av datorprogrammen kunde de få ut statistik på hur mycket som
slängdes totalt per månad och se om svinnet minskade eller ökade över tid. Resultatet från
vägningen redovisades också på protokoll från SmartMat (se bilaga 3: bild 9 och 10) där
skolorna fyllde i hur mycket som hade slängts per dag, vecka eller månad och ibland hur
mycket detta hade kostat. De kunde också fylla i målvikt och en glad, neutral eller ledsen
smiley beroende på hur bra det hade gått. Dessa protokoll hängdes antingen upp i skolans
kök eller i matsalen där eleverna också kunde följa utvecklingen. Genom vägningen av
svinnet upplevde flera i måltidspersonalen att de fick en tankeställare kring hur mycket mat
de faktiskt slängde och vissa utmanade sig själva att slänga ännu mindre.
“Då tänkte man ‘så mycket är det väl inte’ men när man började väga då och slängde 7,
8, 9 kilo mat om dagen ‘ojdå’. Men det blev ju bättre ganska fort för eleverna tog det
faktiskt till sig [...]”
Måltidspersonal 3, skola D

6.7 Förbättringsåtgärder
Intervjupersonerna hade även förslag på förbättringar i matsvinnsarbetet. Ett förslag
handlade om förbättrad schemaläggning. Det kunde förekomma dagar då det var många
elever som åt samtidigt under begränsad tid, vilket enligt måltidspersonalen medföljde en
stressig miljö och elever som tog för sig mer mat än vad de orkade äta upp.
“[…] då sparkar man in fyrahundra elever på en trettio-trettiofem minuter och ska de då
ta en normal portion… de slänger ju upp (mat på tallriken) för att de inte orkar ställa sig i
kön en gång till.”
Måltidspersonal 2, skola C
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Därmed behövde schemaläggningen bli bättre för att undvika sådana situationer och istället
få en lugnare miljö. Schemalagd lunch, vilket skulle innebära att varje klass fick sin tid för
att äta i matsalen, var också ett förslag. Då skulle det vara lättare för måltidspersonalen att
veta hur många som kom och vid vilken tid. Många av intervjupersonerna ansåg också att
kommunikationen mellan elever, lärare och måltidspersonal kunde förbättras. När en klass
skulle iväg på exempelvis studiebesök var det sällan som måltidspersonalen fick reda på
detta. Detsamma gällde när elever själva valde att inte äta i matsalen och måltidspersonalen
förberett mat till elever som inte dök upp.
“Plötsligt kan det vara inställda lektioner eller är det fint väder och eleverna får för sig att
äta någon annanstans, så kommer det 100 elever mindre”
Måltidspersonal 2, skola C
Ibland fick måltidspersonalen själv ta reda på om en klass skulle iväg genom att fråga
eleverna och oftast fick de reda på informationen sist av alla. De ville därmed att
mentorerna skulle bli bättre på att avbeställa maten hos köket när en klass inte skulle äta i
matsalen. Det fanns även en önskan om att få köket mer delaktiga genom att bli
presenterade när nya elever börjar skolan precis som när de nya eleverna introduceras för
klassen och lärarna. Relationen med måltidspersonalen var även viktig för Lärare 1 som
försökte uppmuntra dem så gott det gick, men ansåg att måltidspersonalen själva också
behövde ta ansvar för matsvinnsarbetet utan att bli påminda om det. De flesta
intervjupersonerna ansåg även att föreläsning och undervisning skulle kunna användas för
att uppmärksamma eleverna om matsvinn och miljö, inspirera dem och informera om
vikten i frågan. Ett förslag var till exempel att eleverna kunde skriva uppsatser som
handlade om matsvinn eller klimat. Enligt flera intervjupersoner fanns det behov av en
person som tog ansvaret för matsvinnsarbetet och involverade eleverna i det.

De (syftar på eleverna) är inte så mottagliga. Det krävs att mentorerna pratar
med sina elever på lektionstid om det i olika sammanhang så man lyfter ämnet.
Men man går på sina lektioner sedan ska man gå och äta lunch, någon gång
måste man ju kunna vara fri.
Lärare 1, skola B
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7. Diskussion
Upplevelsen av serveringssätt som metod var bland annat att eleverna tog mindre mat då
serveringsredskap av mindre storlek användes, men det var osäkert om det fick dem att
slänga mindre. Tillvaratagande av mat tycktes vara en bra metod för köken att minska
matsvinnet. Att minska sopkärlets storlek var en vanlig metod och bidrog till att
tallrikssvinnet minskade. Kommunikation som metod kunde praktiseras på många olika
sätt. Vissa sätt gav inspiration och engagemang, medan andra kunde skapa dålig stämning.
Det var svårt att se vad metoden hade för påverkan på matsvinnet. Tävlingar för att minska
matsvinnet tycktes vara mer effektivt på de yngre eleverna än på gymnasieeleverna i detta
fall. Vägningen förde med sig att måltidspersonalen blev uppmärksammad på de mängder
de slängde och i vissa fall att matsvinnet minskade.

7.1 Resultatdiskussion
7.1.1 Serveringssätt
Att ett byte till serveringsredskap av mindre storlek tycktes medföra att eleverna tog mindre
mat beror sannolikt på att detta tvingar dem att skopa upp mat fler gånger än tidigare för
att servera sig själva samma mängd mat, vilket också framkom i studien av Ahmed et al.
(2017). Olika sätt att påverka eleverna att ta mindre mat bör i sin tur rimligtvis förenkla för
dem att orka äta upp och därmed inte slänga mat. I studien av Ahmed et al. (2017) minskade
exempelvis matsvinnet med 17% då de använde sig av mindre redskap och minskade
portioner i kombination med budskap via affischer. En risk med att eleverna tar mindre mat
är dock att de får i sig för lite och inte blir mätta, vilket påverkar deras möjlighet att orka
med skoluppgifterna (Livsmedelsverket, u.å a.). Den låga användningsgraden av
smakskedarna tyder däremot på att det inte var en lika välfungerande metod för
gymnasieelever.

7.1.2 Tillvaratagande
Köken kontrollerade sitt matsvinn genom att tillaga och servera lite i taget, kyla ned, tillaga
maten nära och återanvända rester. Enligt Livsmedelsverket (2019b) ska dessa
tillvägagångssätt fungera som hjälpmedel för att kunna minska matsvinnet och utifrån vad
måltidspersonalen berättat verkar denna metod vara effektiv. Köken har då en direkt
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kontroll över sitt svinn och kan styra över det själva genom att utföra de åtgärder som
behövs för att minimera mängden matsvinn. Enligt Naturvårdsverket (u.å. b) uppstår ofta
svinn i skolkök för att fler portioner än vad som behövs tillagas. Att tillaga rätt mängd mat
bör vara det mest direkta sättet att motverka matsvinn, eftersom det då inte skapas något
svinn från första början. För att göra detta krävs dock att tiden och kunskapen finns och att
skolköken blir informerade om hur många matgäster som kommer till matsalen varje dag.

7.1.3 Utformning av sopkärl
Att utforma sopkärl på olika sätt visade sig vara både en vanlig och effektiv metod för att
minska matsvinnet i skolorna som undersöktes och metoderna liknade de som Samuelsson
(2018) och Engstrand (2018) presenterade. Även om utformningen av sopkärlen bidrog till
ett minskat matsvinn, blev metoden ifrågasatt av eleverna som ville slänga sin mat. Att
minska sopkärlet till en mindre storlek kan ses som ett bättre tillvägagångssätt än att ta bort
det helt och hållet, även om denna metod hade god effekt i flera exempel (Samuelsson,
2018; Engstrand, 2018). Att eleverna förlorar möjligheten att slänga mat skulle nämligen
kunna minska chansen att de vågar prova nya rätter och livsmedel, då de inte kan kasta den
mat som inte faller dem i smaken.

7.1.4 Kommunikation
Mötena som anordnades kan ses som arenor där diskussion om matsvinn kan uppstå och
där deltagarna kan inspirera varandra. Det är även ett sätt att följa det råd som
Livsmedelsverket (2019b) ger om att involvera elever och skolpersonal i matsvinnsarbetet.
Att det är eleverna som driver arbetet och får komma med förslag i hållbarhetsrådet skulle
kunna ge dem en känsla av inflytande och därmed framkalla en större vilja att skapa
förändring. Affischer med matsvinnsbudskap var en vanlig metod både i denna och tidigare
studier (Whitehair et al., 2012; Ahmed et al., 2017; Martins et al., 2015). Affischerna skulle
kunna ses som en form av nudging, det vill säga en metod som kan användas för att påverka
eller förändra en persons val för att driva beteendet i önskad riktning (Damgaard & Nielsen,
2018). Enligt Damgaard & Nielsen (2018) har nudging i form av information och
motiverande texter effekt på elevers motivation till att göra rätt val, men ibland saknas
effekt på själva beslutsförmågan. Detta tyder på att affischer med budskap kan vara en del
i arbetet mot minskat matsvinn, men att det kan behövas fler åtgärder för att få eleverna att
26

handla. Som visades i studien av Whitehair et al. (2012) kan dock affischer även på egen
hand leda till en minskning av tallrikssvinnet. Nudging kan utöver motiverande texter även
handla om att göra ändringar i den fysiska miljön för att påverka elevernas val, vilket
testades i en studie av Hanks, Just, Smith och Wansink (2012). Syftet var att undersöka om
nudging kunde påverka eleverna att välja hälsosammare mat. I studien kunde eleverna välja
bland två bufféer; en buffé som bestod av hälsosammare alternativ, medan den andra var
en blandad buffé som serverade både hälsosamma och mindre hälsosamma val. På så sätt
skulle det bli enklare för eleverna att välja de hälsosamma alternativen. Att byta ut
serveringsredskapen och sopkärlen till nya av mindre storlek skulle kunna vara ytterligare
exempel på nudging genom förändringar i den fysiska miljön. Denna form av nudging är
dock mer strikt i sin utformning då valmöjligheterna blir väldigt få och den i stort sett
tvingar eleverna att agera på ett visst sätt, medan motiverande texter istället uppmuntrar till
handling men kan förbises.

7.1.5 Tävling
Tävlingar tycks i vissa fall kunna påverka elever att minska matsvinnet, såsom för eleverna
i en av skolorna och vid flera exempel som beskrivs i bakgrunden (Nilsson, 2017; Växjö
kommun 2018b). Belöningar eller priser kan möjligtvis fungera som ytterligare motivation,
såsom glassen som enligt intervjupersonerna sporrade de yngre eleverna. Att
matsvinnstävlingen däremot inte gav det önskade resultatet på gymnasieeleverna kan tyda
på att denna metod inte motiverar äldre elever lika mycket som yngre, men det kan lika
gärna bero att målet var för svårt att uppnå. En konsekvens som kan uppstå vid tävlandet
är dock att eleverna övervakar varandras svinn, vilket kan leda till att de som trots allt
slänger mat känner skam för att de “förstör” för de andra. Det lär inte uppmuntra till en
positiv måltidsupplevelse där eleverna både vågar ta för sig av och slänga mat, utan rädsla
för att pekas ut. Ytterligare en risk med tävlingen kan vara att matsvinnet minskar enbart
för att eleverna är tävlingsinriktade och inte för att de blir mer medvetna om matsvinnets
påverkan på miljö och klimat. Konsekvensen blir därmed att det verkliga problemet bortses
och att metoden inte har så stor effekt i längden.
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7.1.6 Vägning och statistik
Under intervjuerna framkom främst vägningens påverkan på måltidspersonalen snarare än
eleverna, men personalens förmåga att minska matsvinnet ska inte underskattas. Att
personalen är motiverad, ser mening i arbetet och upplever att det ger resultat är viktigt för
att minska matsvinnet i storkök enligt Nordiska ministerrådet (2012). Därför är det viktigt
att sätta upp mål och skapa rutiner för registrering av matavfall (Nordiska ministerrådet,
2012), vilket även Livsmedelsverket (2019b) bekräftar. Genom att presentera resultatet av
vägningen för eleverna blev även de upplysta om matsvinnsarbetets effekt och i bästa fall
kan detta påverka dem att minska matsvinnet ytterligare. Detta tycktes åtminstone fungera
för en av skolorna samt i Engström och Carlsson-Kanyamas studie (2004), då det
kombinerades med diskussion om matsvinn under undervisning.

7.1.7 Förbättringsåtgärder
Flera av intervjupersonerna hade en önskan om förbättrad schemaläggning eller
schemalagd lunch. Enligt en rapport från Livsmedelsverket (2019b) kan schemalagd lunch
bidra till minskat matsvinn och mindre stress hos eleverna. Eleverna kan annars känna sig
stressade på grund av att lunchen är för kort och då ta för sig för mycket mat som sedan
slängs, vilket förekom enligt en av intervjupersonerna. En lugn och trivsam miljö kan vara
lättare att uppnå om lunchen är schemalagd eftersom eleverna då vet att de har en bestämd
tid för att äta och kan sitta kvar och äta i lugn och ro (Livsmedelsverket, 2019b).

Det var tydligt att flera intervjupersoner upplevde att kommunikationen var bristfällig
mellan måltidspersonalen och skolans personal och att de även önskade ett större
engagemang från eleverna. Detta tyder på att hela skolorganisationen behöver förbättras
för att förenkla dialogen mellan lärare, måltidspersonal och elever och på så sätt starta ett
gemensamt arbete mot minskat matsvinn. Enligt Livsmedelsverkets rapport (2019b) kan
bättre kommunikation mellan pedagoger och måltidspersonal uppnås med hjälp av att
exempelvis skolkocken bjuds in till klassrummet för att prata mat och livsmedel. Eleverna
skulle även kunna arbeta på eget håll för att bli involverade i måltidsverksamheten genom
att lyfta måltidsfrågor i exempelvis klass- och elevråd eller måltidsråd, vilket även kan
stärka kontakten mellan personal, föräldrar och elever (Livsmedelsverket, 2019b).
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Flertalet skolor ville se en förbättring i form av undervisning om matsvinn i skolan vilket i
exemplet av Martins et al. (2015) gav en positiv påverkan på matsvinnet. Det fanns även
försök med undervisning under lunchtid, såsom i fallet Engström & Carlsson-Kanyama
(2004) presenterade. Denna metod kan dock vara svår att införa på gymnasienivå då det är
frivilligt för eleverna att äta i skolmatsalen och lärarna sällan är på plats i matsalen. Därmed
kan undervisning om skolmåltiden och matsvinn med fördel ta plats i klassrummen. Om
måltiden skulle bli en del av undervisningen i gymnasieskolor kan fler elever bli mer
medvetna om hur viktig skolmåltiden är, få mer motivation till att äta i skolan och därmed
underlätta för skolköken att slänga mindre mat. Ett förbättrat samarbete mellan skola och
matsal skulle också kunna innebära att det kan tas fram ett gemensamt undervisnings- och
kommunikationsmaterial.

7.2 Metoddiskussion
Litteraturen som används i studien har vissa svagheter. Eftersom bakgrunden, utöver de
vetenskapliga artiklarna, till stor del baseras på information från Livsmedelsverket så
innebär det en avsaknad av källor som skulle kunna motbevisa Livsmedelsverkets
påståenden. Risken med detta är att det läggs för stor tyngd vid Livsmedelsverkets
ståndpunkter och att alternativa synpunkter inte tas hänsyn till. Trovärdigheten i de äldre
verk som inkluderas kan ifrågasättas, men metoderna som presenteras i dessa liknar de som
används än idag och kan därmed anses vara fortsatt aktuella. Även nyhetsinslag och
litteratur som inte kunde presentera signifikanta skillnader ansågs vara relevanta att lyfta
fram, eftersom även de presenterade metoder av intresse.

Eftersom uppdragsgivaren bidrog med kontaktuppgifter till möjliga deltagare innebar det
att denne kunde påverka valet av deltagare. Trost (2010) förklarar att de som hjälper till att
hitta deltagare till studier kan, i sin vilja att vara hjälpsamma, välja ut personer som de anser
vara intressanta eller lämpliga och på så sätt styra urvalet. Följden av detta blev att vissa
personer och skolor hade större chans att bli valda till studien och därmed att en viss sorts
åsikter och situationer lyfts fram istället för andra. Utan dessa kontaktuppgifter hade dock
uppsökandet av deltagare försvårats väsentligt. Deltagarantalet var inte omfattande, vilket
innebär att resultaten inte kan ses som representativa för alla gymnasieskolor som arbetar
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med matsvinn, men studien ger en inblick i ett antal skolors metoder och upplevelserna av
dessa.
Intervju var en relevant metod i denna studie då det på detta vis var enklare att lära känna
den enskilde personen och dennes åsikter, till skillnad från fokusgrupper som inte kan
kontrolleras på samma sätt (Bryman, 2011). På grund av att en intervju inte spelades in utan
istället antecknades för hand blev det betydligt mindre material från det tillfället och därför
förekommer inte citat från denna intervjuperson, vilket kan göra att dennes synpunkter inte
lyfts fram lika tydligt. Eftersom författarna var oerfarna inom utförandet av intervjuer
förbereddes exempel på frågeställningar som användes vid intervjun. Om intervjun hade
varit mer öppen i sin utformning hade det möjligtvis förändrat inriktningen på samtalet och
vilka svar som angivits, men frågorna fungerade som ett stöd som underlättade för samtalet
att flyta på. Vid sammanställning av resultat upptäcktes att frågorna om metodernas effekt
inte alltid blev besvarade, vilket framkommer i tabell 2. Detta kan bero på att
intervjufrågorna var för svåra att förstå eller att författarna glömde att ställa följdfrågor då
informationen var otillräcklig.

Vid intervjutillfällena var författarna tydliga med att informera intervjupersonen muntligt
om dennes rättigheter och hur intervjun skulle utföras. Viss extra tydlighet hade behövts
inför första intervjutillfället när information gavs om inspelning och intervjupersonen
upplevdes bli överrumplad. Författarna var efter det noga med att skicka påminnelse till
intervjupersonerna att läsa igenom missivbrevet innan intervjun. Att båda författarna valde
att vara närvarande vid intervjuerna förde med sig både fördelar och nackdelar. Dels fanns
det en risk att intervjupersonerna skulle känna sig obekväma, men det innebar även att
författarna kunde stötta varandra och vara lyhörda för intervjupersonens svar.

Eftersom etnografiska studier vanligtvis medför långa tidsperioder i fältet som studeras, är
det svårt att hinna utföra detta under ett examensarbete (Bryman, 2011). Fokuserade
fältarbeten innebär fältbesök under en kortare period (Knoblauch, 2005) och är därmed en
praktisk metod att använda under arbeten med mindre tid till hands. I denna studie användes
också fotografering som ett sätt att observera och dokumentera metoderna för minskat
matsvinn. Fotografierna som togs bidrog till att ge liv åt materialet och underlättade för
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författarna att komma ihåg detaljer från observationerna som annars skulle ha glömts bort.
Knoblauch (2005) nämner även att en fördel med data som är dokumenterad på detta sätt
ger utomstående tillgång till data som är mindre beroende av observatörens subjektiva
perspektiv, till skillnad från fältanteckningar.

Den tematiska analysmetoden underlättade urskiljandet av vad som var väsentligt att lyfta
fram ur det insamlade materialet. Då författarna är oerfarna inom analys av
forskningsmaterial fanns dock de teman och frågor som användes under intervjuerna
undermedvetet med vid kodningsprocessen, vilket försämrade förmågan att se på materialet
med öppna ögon. Därmed användes istället litteraturen i bakgrunden som ett analytiskt
verktyg vid presentation och diskussion av resultat, för att skapa ett sammanhängande
arbete. Författarnas kunskaper inom mat- och måltidsområdet i kombination med
litteratursökningen förenklade däremot forskningsarbetet, då detta gav en större förståelse
för ämnet matsvinn.

7.3 Reflektion över studiens relevans och framtida studier
Det finns möjlighet att göra nytta för både samhälle och mat- och måltidsområdet i stort, i
form av minskad miljöpåverkan och insparade ekonomiska och livsmedelsrelaterade
resurser, om åtgärder vidtas för att minska matsvinnet (Naturvårdsverket, 2018;
Livsmedelsverket, 2019b; FAO, 2011). Matsvinn är inte ett nytt forskningsområde, men
det tycks finnas en viss avsaknad av studier inom just metoder för minskat matsvinn,
speciellt på gymnasieskolor, och därmed finns det fortfarande anledning att undersöka
detta. Även Livsmedelsverket bekräftar i sin handlingsplan för minskat matsvinn (2018a)
att det behövs mer studier om olika metoders påverkan. Eftersom skolorna är de som
slänger mest bland storköken (Naturvårdsverket, 2018) är det av relevans att undersöka
metoder för minskat matsvinn som passar dem. Metoderna som upptäcktes i den aktuella
studien fungerar antagligen inte som enda åtgärd för att skapa förändring, men kan fungera
som inspiration och motivation för personal och elever att engagera sig. För att kunna göra
skillnad på längre sikt behöver det dock möjligtvis ske en förändring av människors åsikter
och attityder, så att engagemanget håller i sig. Då intervjupersonerna i denna studie till
största del bestod av måltidspersonal hade det varit intressant att i framtiden inkludera fler
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lärare i undersökningen eller att undersöka elevers synsätt på matsvinn och metoder för att
minska det.

8. Slutsats
De metoder som användes i de undersökta gymnasieskolorna var serveringssätt,
tillvaratagande, utformning av sopkärl, kommunikation, tävling samt vägning och statistik.
Tillvaratagande av mat, mindre sopkärl och vägning var de metoder som personalen
upplevde som mest effektiva. Vad gäller serveringssätt upplevdes mindre storlek på
serveringsredskapen vara en välfungerande metod, medan smakskedar upplevdes fungera
sämre. Budskap genom affischer är en metod med potential att skapa förändring och kan
därmed vara intressant att undersöka närmare. Matsvinnsarbetet är ett gemensamt ansvar
och därmed behöver kommunikationen mellan måltidspersonal och skolans personal
förbättras för att underlätta ett samarbete. Att integrera matsvinn i undervisningen kan vara
ett sätt att involvera och engagera eleverna i arbetet. Eftersom studiens område ännu är
relativt outforskat behövs fler och större undersökningar för att säkerställa metodernas
effektivitet.

32

9. Referenser
Ahmed, S., Byker Shanks, C., Lewis, M., Leitch, A., Spencer, C., Smith, E.M., & Hess,
D. (2018). Meeting the food waste challenge in higher education. International Journal of
Sustainability in Higher Education, 19(6), 1075-1094. doi: 10.1108/ijshe-08-2017-0127
Andersson, B. (2001). Som man frågar får man svar: en introduktion i intervju- och
enkätteknik. Prisma; ePan
Beausang, C., Hall, C., & Toma, L. (2017). Food waste and losses in primary production:
Qualitative insights from horticulture.Resources, Conservation and Recycling, 126
(November), 177-185. doi: 10.1016/j.resconrec.2017.07.042
Branen, L., Fletcher, J., & Myers, L. (2009) Effects of Pre-portioned and Family-style
Food Service on Preschool Children’s Foodintake and Waste at Snacktime. Journal of
Research in Childhood Education. 12:1, sid 88-95 doi: 10.108002568549709594719.
https://www-tandfonlinecom.ezproxy.hkr.se/doi/pdf/10.1080/02568549709594719?needAccess=true.
Branen, L., Fletcher, J., & Hilbert, L. (2002) Snack Consumption and Waste by
Preeschool Children Served “Cute” versus Regular Snacks. Journal of Nutrition,
Education and Behavior vol 34, nummer 5. doi: 2002;34:279–282.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative
Research in Psychology,3(2), 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB
Carlsson, B. (1991). Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och beteendevetenskap.
Stockholm: Liber AB/Almqvist & Wiksell Medicin.
Damgaard, M., T. & Nielsen, H., S (2018) Nudging in education. Economics of
Education Review vol 64, sid 313-342. Doi: 10.1016/j.econedurev.2018.03.008.
Engstrand, S. (2018, 10 oktober). Skolan slopar slaskhinken - ska stoppa matsvinnet. SVT
Nyheter. Hämtad från https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/sophinksfri-dagminskar-matsvinn
Engström, R., & Carlsson-Kanyama, A. (2004). Food losses in food service institutions:
Examples from Sweden.Food Policy, 29(3) 203-213. doi:10.1016/j.foodpol.2004.03.004
Etikprövningsmyndigheten. (u.å). Forskningsperson. Hämtad 2019-05-26 från
https://etikprovning.se/for-forskningsperson/
33

Food and Agriculture Organization. (2011). Global Food Losses and Food Waste.
Hämtad från http://www.fao.org/3/mb060e/mb060e00.htm
Graham-Rowe, E., Jessop, D.C., & Sparks, P. (2013). Identifying motivations and
barriers to minimising household food waste. Resources, Conservation and Recycling,
84(March), 15-23. doi:10.1016/j.resconrec.2013.12.005
Helsingborg stad. (2018). SmartMat Hbg. Hämtad 2018-05-18 från
https://helsingborg.se/forskola-och-utbildning/helsingborgs-stadsskolor/skolmat/smartmat-hbg/
Haglund, L. (2013). Minska matsvinnet i kommunen: Fakta och goda exempel. Hämtad
från
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2013/minska
_matsvinnet_i_kommunen.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=mata
vfall+skola&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72ba3914739e3b&_t_ip=176.10.190.155&_t_hit.id=Livs_Common_Model_MediaTypes_D
ocumentFile/_775c9bfb-930b-4b92-8090-f686379f1629&_t_hit.pos=2
Hanks, A., Just, D., Smith, L., & Wansink, B. (2012). Healthy convenience: nudging
students toward healthier choices in the lunchroom. Journal of Public Health Vol. 34, No.
3, pp. 370–376. doi:10.1093/pubmed/fds003
Iversen, E. (2018, 10 oktober). Här slänger man minst mat. SVT Nyheter. Hämtad från
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-slanger-man-minst-mat
Knoblauch, H. (2005). Focused Ethnography. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum:
Qualitative Social Research, 6(3) Art. 44, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114fqs0503440.
Livsmedelsverket. (u.åa). Måltider i skolan. Hämtad 2019-05-27 från
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-ochomsorg/skola#Skriften%20Skolm%C3%A5ltiden%20%20en%20viktig%20del%20av%20en%20bra%20skola
Livsmedelsverket. (u.åb). Måltider i vård, skola och omsorg. Hämtad 2019-07-24 från
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-ochomsorg
Livsmedelsverket (2013). Fem sätt för mindre matsvinn i storkök. Hämtad 2019-06-07
från https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsamiljo/miljo/matsvinn/mindre-matsvinn-istorkok_2.0.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=matsvinn+storkö
34

k&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72ba3914739e3b&_t_ip=176.10.189.113&_t_hit.id=Livs_Common_Model_MediaTypes_D
ocumentFile/_8ab3ff36-9262-410b-bac9-2766ecf3849e&_t_hit.pos=1
Livsmedelsverket. (2018a). Fler gör mer: Handlingsplan för minskat matsvinn 2030.
Hämtad från https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsamiljo/miljo/matsvinn/fler-gor-mer-handlingsplan-for-minskatmatsvinn_20180618.pdf?fbclid=IwAR2yJPWURnXcDQ37ypfTEoWFCpWCq_NrBCMbJpzIGFCix35Kk1-0s_o87g
Livsmedelsverket. (2018b). Kommunala verksamheter får sälja, skänka och ta emot
överbliven mat. Hämtad 2019-05-29 från https://www.livsmedelsverket.se/omoss/press/nyheter/pressmeddelanden/kommunala-verksamheter-far-salja-skanka-och-taemot-overbliven-mat#
Livsmedelsverket. (2019a). Matsvinnsmätning i storkök. Hämtad 2019-06-07 från
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-ochomsorg/matsvinnmatning-i-storkok
Livsmedelsverket. (2019b). Bra måltider i skolan: Råd för förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola och fritidshem. Hämtad från https://www.livsmedelsverket.se/matvanorhalsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola
Martins, M. L., Rodrigues, S. S., Cunha, L. M., & Rocha, A. (2015). Strategies to reduce
plate waste in primary schools: Experimental evaluation. Public Health Nutrition, 19(8)
1517- 1525. doi:10.1017/S1368980015002797
Mitchell, M. L., & Jolley, J.M. (2010). Research Design: Explained. Belmont:
Wadsworth Cengage Learning.
Nacka kommun. (u.å). Älta skola. Hämtad från https://www.nacka.se/valfard-skola/altaskola/alta-skola/
Naturvårdsverket. (2018). Matavfall i Sverige: Uppkomst och behandling 2016. Hämtad
från http://www.naturvardsverket.se/OmNaturvardsverket/Publikationer/ISBN/8800/978-91-620-8811-8/
Naturvårdsverket. (u.å a). Matavfallet behöver minska.Hämtad 2019-05-18 från
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Matavfall/
Naturvårdsverket. (u.å b). Matsvinn.Hämtad 2019-05-26 från
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelatefter-omrade/Avfall/Matsvinn/
35

Nilsson, L. (2017, 21 december). Skolan som tävlar om att inte slänga mat. Svenska
Dagbladet [SvD]. Hämtad från https://www.svd.se/skolan-som-tavlar-om-att-inte-slangamat
Nordiska ministerrådet. (2012). Kasta mindre mat: Guide till miljövänlig och lönsam
köksdrift. Hämtad från https://www.norden.org/sv/publication/kasta-mindre-mat
Rüll Lundin, M. (2019). Måltiden som en viktig pedagogisk resurs.Hämtad
frånhttps://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/maltiden-som-en-viktig-pedagogiskresurs
Samuelsson, F. (2018, 24 oktober). Skolans knep för att minska matsvinnet - eleverna får
inte slänga mat. Metro. Hämtad från https://www.metro.se/artikel/skolans-knepf%C3%B6r-att-minska-matsvinnet-eleverna-f%C3%A5r-inte-sl%C3%A4nga-mat
Schupp, C. L., Getts., K. M & Otten., J. J (2018). An evaluation of current lunchroom
food waste and food rescue programs in a Washington state school district.University of
Washington. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development.
https://www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/573/554
S:t Petri Skola. (u.å) Om oss. Hämtad 2019-05-26 från https://stpetriskola.malmo.se/omskolan/om-oss.html
Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I Ahrne & Svensson (Red.),
Handbok i kvalitativa metoder (2 uppl., s. 208–219). Stockholm: Liber AB
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB.
Växjö kommun. (2018a). Tävling ska minska matsvinnet på gymnasieskolorna. Hämtad
från https://vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/nyheter-forskola-och-skola/arkiv/2018-0926-tavling-ska-minska-matsvinnet-pa-gymnasiskolorna.htmlƒ
Växjö kommun. (2018b). Teknikum vinnare i matsvinnstävlingen. Hämtad från
https://vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/nyheter-forskola-och-skola/arkiv/2018-10-22teknikum-vinnare-i-matsvinnstavlingen.html
Whitehair, K.J., Shanklin, C.W., & Brannon, L.A. (2012). Written messages improve
edible food waste. Journal of the Academy of Nutrition and Diabetics, 113(1), 63-69. doi:
10.1016/j.jand.2012.09.015

36

10. Bilagor
10.1Missivbrev
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10.2 Intervjuguide
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10.3 Bilder från skolornas matsal

Bild 1. Affisch av hållbarhetsrådet, skola B.

Bild 2. Affisch av hållbarhetsrådet, skola B.
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Bild 3. Skulptur av hållbarhetsrådet, skola B.

Bild 4. Affisch av måltidspersonal, skola D.
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Bild 5. SmartMat-bordstalare, skola A.

Bild 6. SmartMat-affischer, skola A.
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Bild 7. Skylt på matsalsbord, skola A.

Bild 8. Information om tävling, skola B.
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Bild 9. Vägningsprotokoll, skola C.

Bild 10. Vägningsprotokoll, skola C.
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