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upp arbetet. Sist men inte minst vill jag tack min sambo Maina Skarner som har varit 

en stöttepelare, bollplank, idésprutare och min största supporter genom hela arbe-

tet.   
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Sammanfattning 

Författaren (Enver Pekin) har valt att fördjupa sig i ämnet matsvinn och mer speci-

fikt har arbetet varit riktad mot matsvinn på grundskolor.  

Matavfall är avfall som oundvikligt uppstår och kan vara fiskben, kaffesump och ägg-

skal. Matsvinn är den del av matavfallet som hade kunnat användas om det omhän-

dertagit på ett annorlundasätt. Både matavfall och matsvinn uppstår i samtliga led i 

livsmedelkedjan och påverkar miljön på ett negativt sätt. Livsmedelsproduktion på-

verkar miljön genom bland annat växthusgaser och övergödande ämnen som kväve 

och fosfor.  

Det finns uppskattningar om att en tredjedel av all den mat som årligen produceras 

kastas. Detta bidrar till att miljön påverkas på ett sätt som är onödigt och kan även 

ses som ett ohållbart sätt att hushålla med viktiga naturresurser som färsk vatten och 

naturmarker. I de svenska skolköken bedöms att 50 000 ton mat årligen kastas och 

att hälften av detta utgörs av matsvinn.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur informationskampanjer påverkar 

beteende hos skolelever. För att svara på syftet har det designats och utförts ett ex-

periment på tre utvalda skolor på Ljusdals kommun. Målet har varit att få eleverna 

att kasta mindre mat. Tidigare studier har visat att det finns möjlighet att minska 

matsvinnet i skolor med upp till 20 %.   

Resultatet av denna studie visade att tallrikssvinnet på ena skolan reducerades med 

29 % och bekräftar tidigare studier om att informationskampanjer eventuellt kan an-

vändas som en åtgärd för att påverka beteende. Hur informationskampanjen är de-

signad kan tänkas ha en betydelse för resultatet.  

Nyckelord: Foodwaste, Platewaste, Nudging för beteendeförändring, Informationskampanjer 

och Matsvinn. 
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Abstract 

The author (Enver Pekin) has chosen to dwell into the subject of wasted foods and 

more specifically wasted foods in elementary schools. 

Food waste can be divided into two subgroups; food waste such as fish bones, coffee 

grounds, and egg shells, and wasted food that could have been saved had it been han-

dled differently. Both food waste and wasted foods occur in every part of the gro-

cery chain and impact our environment negatively. The production of grocery in of 

itself impact our environment through, among other things, greenhouse gases and 

the over fertilisation of substances such as nitrogen and phosphorus.  

Some estimations show that up to one third of all produced foods are thrown. This 

impacts the environment in ways that are unnecessary and even unsustainable in re-

gard to how we use vital resources such as fresh water and natural grounds. Swedish 

school kitchens throw an estimated 50 000 tons of food per year, half of which are 

regarded as wasted foods. 

This study’s objective has been to examine how information campaigns impact the 

school children’s behaviour. For this purpose, an experiment has been designed and 

implemented on three selected schools in the province of Ljusdal. The aim has been 

to get the students to throw less food. Earlier research has shown that there is a pos-

sibility of reducing wasted foods with up to 20 %. 

Results of this experiment have shown that wasted foods in regard to plate portions 

has been reduced by 29 %. The results thereby corroborate earlier research which 

implies that information campaigns could eventually be used as a means to impact 

behaviour. How information campaigns are designed could also be of significance in 

regard to the resulting outcome. 

Keywords: Food waste, Wasted foods, Nudging, Information campaigns. 
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1 Inledning 

Detta arbete kommer att belysa hur matavfall och mer specifikt hur matsvinn påver-

kar miljön, i vilket eller vilka led matsvinnet uppstår och av vilka anledningar. Arbe-

tet kommer även ta upp nudging som en metod för att ändra på beteende i syfte att 

minska matsvinnsmängderna. Fokusområde för detta arbete är hur matsvinnsmäng-

derna i grundskolor kan minska. Arbetet kommer i ett pilotprojekt riktat mot 3 sko-

lor på Ljusdalskommun undersöka om informationskampanjer har en påverkan på 

elevers beteende i syfte att reducera matsvinnsmängderna.  

1.1 Bakgrund 

Mat är en nödvändighet för oss människor och ett grundläggande behov som behö-

ver tillgodoses, utan föda klarar vi oss inte särskilt länge. Hur vi införskaffar mat har 

varierat genom människans historia. Från att vara samlare och jägare till bondesam-

hälle där vi odlar vår egen mat och vidare till dagens internationella globala handel 

som sträcker sig till så gott som alla världens hörn.  

Hur vi ser och tänker på mat har även det ändras med tiden. Swahn (2002) går ige-

nom matens historia och där framkommer att förrådshushållningen var en grundläg-

gande ekonomisk struktur genom medeltiden och även tidigare än så. Förråden 

skulle vara stora, planeras noga och utnyttjas med sådan precision att de skulle räcka 

till nästa skörd eller slakt (Swahn, 2002). Det var inte ovanligt att matvaror betala-

des som skatt av befolkningen till Kronan som lagrade eller sålde matvaror. Industri-

aliseringen som kom igång på 1800-talet och tog fart i början på 1900-talet ändrade 

samhället i grunden på många sätt, bland annat genom ett ökat ekonomiskt välstånd.  

Människor lyftes allt mer ur fattigdom och befolkningstakten ökade (Ekonomifakta, 

2015). I takt med att befolkningen och det ekonomiska välståndet ökade, har också 

konsumtion av varor och tjänster ökat kraftigt, så är även fallet för livsmedel 

(Loxbo, 2011).  

Levnadsvanor kan anses vara en faktor som påverkar vad och hur mycket av den pro-

ducerade maten som slängs. När maten kom från den egna gården eller då det inte 

fanns handel på samma sätt som idag, förberedes och omhändertogs maten på ett så-

dant sätt som skulle få födan att räcka längre. Till exempel saltade, rökte eller kok-

tes köttet i större utsträckning i det egna hushållet. Andra sätt att förvara maten på 

var genom att torka frukten eller arbeta med inlagda produkter, detta gjordes för att 

öka livslängden på produkterna (Loxbo, 2011). Den livsmedel som ändå blev till av-

fall, kastades sällan, istället gavs hushållsavfallet till hönsen eller grisarna som fanns 

på gården.  
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Loxbo (2011) kallar denna tid för ”knapphetens stjärna” och menar att, istället för 

att spara på det mesta och förlänga livet på den mat som finns så långt det går, har 

det sparande samhället bytts ut mot ett ”köp-slit-släng-samhälle”. En förklaring till 

det nya samhället menar Loxbo (2011) är att människan är rikare och därmed har 

råd att vara kräsen och bekväm i sitt sätt att leva.  

I den rikare delen av världen tas idag för givet att det ska finnas ett överflöd av mat i 

de matvarubutiker som finns och på några håll äts det mer än vad som kan anses häl-

sosamt (Loxbo, 2011). Samtidigt råder det matbrist på andra delar av världen. Den 

europeiska revisionsrätten (2016) skriver att matsvinn uppstår i alla delar av livsme-

delskedjan, från primärproduktion till förluster under transport och i konsumentle-

den. Enligt Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) slängs 

globalt en tredjedel av all den mat som produceras årligen (FAO 2011).  

Både i Sverige och globalt är matavfallet omfattande och EU-parlamentet (2011) på-

pekar att för varje kilo livsmedel som produceras hamnar ca 4,5 kilo koldioxid i at-

mosfären. Det här leder till att miljön belastas negativt på ett sätt som är onödigt då 

mycket av det livsmedel som går till spillo hade kunnat omhändertas om det använts 

annorlunda.  

Enligt Elander, Viklund, Sörme & Stenmarck (2016), kastades det i Sverige år 2014 

uppemot 1,3 miljoner ton mat. Hushållen stod för den allra största delen av matav-

fallet följt av primärproduktion, livsmedelsindustri, storkök, restauranger och slutli-

gen livsmedelsbutiker. Antaganden baserade på stickprover som utförts i de svenska 

skol- och förskoleköken visade att det samma år kastades 43,000 ton mat varav 52 

procent bedömdes vara fullt ätbar mat, så kallad matsvinn (Eriksson, Malefors, 

Björkman & Eriksson, 2016).  

Nuding är en metod som kan användas i syfte att påverka människor till att göra ett 

visst val i en viss riktning (Norén, 2018). Information som en nudging-metod hand-

lar om att framhäva en viss typ av information som tros kunna påverka en individ till 

att basera sitt val på den information som individen på blivit utsatt för (Lindahl och 

Stikvoort, 2015). Matsvinnsprojekt som använt informationskampanjer i syfte att 

minska matsvinnet på skolor har tidigare visats vara framgångsrika (Dekker och Frö-

man, 2014). 

Förutom miljömässiga förluster medför matavfallet även ekonomiska förluster och 

ur ett längre perspektiv kan det ge försvårade möjligheter att försörja en befolkning 

som stadigt ökar (Livsmedelsverket, Jordbruksverket & Naturvårdsverket, 2018). 
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Detta arbete har tillkommit i samarbete med Ljusdals kommun där kommunen, som 

beställare av studien, är intresserade av att se över hur matsvinnet ser ut idag och 

hur de kan arbete för att reducera matsvinnet. Pilotprojektet, som är riktat mot 3 

grundskolor i Ljusdals kommun, syftar till att undersöka om nudging metoder som 

informationskampanjer kan påverka elevers beteende till att kasta mindre mat.  

1.2 Problem 

Som tidigare nämnt uppskattar FAO (2011) att ungefär en tredjedel av all mat som 

produceras årligen kastas, dessa siffror stämmer överens med vad den europeiska re-

visionsrätten (2016) kommit fram till gällande mat som årligen går till spillo av olika 

anledningar. Livsmedel som produceras och som sedan slängs trots att den är fullt 

tjänligt kan av många anses vara ohållbart.  

Lagar, regler och teknologi som riktas mot reducering av matsvinn existerar och 

skulle teoretiskt kunna bidra till lägre avfallsmängder, men en viktig anledning till 

att mat går förlorad, främst i konsumentledet, är på grund av beteende och vanor.  

Rytterstedt, Leander och Karlsvärd (2009) påpekar att många kommuner anser att 

tallrikssvinn, den mat som elever tar men inte orkar äta upp, är ett problem. Dels 

för att det är stora mängder mat som kastas samt för att det är svårt att få till en be-

teendeförändring hos elever. Att förändra beteende är en tuff utmaning men kan 

vara en viktig faktor i arbetet med att minska matsvinnet. Att arbeta med beteende-

förändring hos elever kan vara ett komplement till existerande lagar, regler och tek-

nologier för ett framgångsrikt arbete gällande reducering av matsvinn. 

Genom minskat svinn ökar möjligheterna till både miljö- och ekonomiska vinster. 

Miljövinster kan uppstå i form av minskade utsläpp av klimatgaser, näringsläckage 

och mindre avfallsmängder. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det göras besparingar 

i minskade utgifter vid inköp. 

1.3 Syfte och mål  

Syftet med studien är att undersöka om det via utvalda nudging-metoder, som in-

formationskampanjer, går att påverka beteendet hos elever i grundskolan. Ett annat 

syfte med studien är att bidra med kunskap om matsvinn till Ljusdals kommun samt 

att rekommendera åtgärder som kan leda till reducerade matsvinnsmängder på 

grundskolor.   

Målet med arbetet är att få till en beteendeförändring hos elever till förmån för lägre 

matsvinnsmängder. Målet är även att Ljusdals kommun ska komma igång med att 

aktivt jobba för att reducera matsvinnet i enlighet med kommunens avfallsplaner.  
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1.4 Avgränsningar 

Detta arbete är avgränsat till att undersöka hur informationskampanjer kan användas 

som en åtgärd för att minska matsvinnet på grundskolekök. Mer specifikt har åtgär-

derna riktats mot tallrikssvinnet. Geografiskt har arbetet avgränsat till 3 skolor på 

Ljusdals kommun. Arbetet har inte tagit i hänsyn till några ekonomiska aspekter av 

matsvinnet.    

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för arbetet är främst grundskolor och kommuner, men även andra som 

finner intresse i matsvinnsfrågan är aktuella och kan finna intresse i detta arbete.   

1.6 Hypotes:  

- Elever som blir utsatta för informationskampanjer där budskapet är att reducera 

matsvinn, kommer att kasta mindre mat än de elever som inte blir utsatta för någon 

informationskampanj.  
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2 Metod 

För att svara på studiens syfte och hypotes har det använts både en kvalitativ och en 

kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden har varit i form av litteraturstudier och 

tolkning av dessa.  

Anledningen till att kvantitativ metod valdes, var för att kunna jämföra resultatet 

från experimentet i siffror och procent. Denna metod ansågs lämplig då syftet med 

studien har varit att undersöka hur information kopplat till matsvinn kan påverka be-

teende. Beteendet har i det här fallet likställts med mängden genererad matsvinn in-

nan, respektive efter experimentets utförande. För att undersöka huruvida hypote-

sen stämmer eller ej har det utförts ett experiment med två experimentgrupper och 

en kontrollgrupp. 

Litteraturstudien har baserats både på webbaserade och tryckta källor. Den webba-

serade litteratursökningen har skett i databaser som Sceiencedirect, Google Scholar 

och via myndighetssidor. De webbaserade källorna har varit i form av vetenskapliga 

artiklar, rapporter och relevanta lagar.  

De vetenskapliga artiklarna riktades in på informationskampanjer som utförts och 

hur dessa har gått till. Rapporterna som hämtats från myndighetssidor, har använts i 

syfte att få en nulägesbeskrivning av matsvinnet i de svenska skolorna, hur matsvin-

net påverkar miljön, avfallsmängder och förslag på åtgärder adresserade mot mat-

svinnet. Även svenska regeringens hemsida har använts, främst för att hämta inform-

ation om lagar och regler som är kopplade till livsmedelanvändning och produktion.  

Utöver webbaserade källor har det i denna studie använts tryckta källor. Dessa har 

varit riktade mot teorierna kring beteendeekonomi och nudging där Thaler och 

Sunstein (2008) varit framträdande i ämnet, men även Noréns (2017) syn på nud-

ging har använts. Janson och Laninges (2015) bok om beteendedesign har utnyttjats 

och kommit till användning vid utformningen av designen på informationskam-

panjerna.   

Sökord som använts har bland andra varit: Foodwaste, Platewaste, Nudging för be-

teendeförändring, Informationskampanjer och Matsvinn.  
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Experimentet 

Bell och Walters (2016) skriver att experiment är ett sätt att ta dra slutsatser om or-

sak och verkan. För att ta reda på om det var möjligt att påverka elevers beteende 

genom information och därmed få ett svar på om hypotesen stämde eller ej utfördes 

ett experiment under en veckas tid. Experimentet skulle mäta effekterna av inform-

ation och detta gjordes genom en kontrollgrupp som inte fick ta del av någon in-

formation och två experimentgrupper som fick ta del av informationskampanjer. I 

det här upplägget ingick 3 grundskolor. I syfte att ta reda på hur mycket matssvinn 

respektive skola genererade innan experimentet startade, vägdes maten i samtliga 

skolor. 

Principen i den här typen av experiment är att om man väljer liknande/matchande 

grupper och den ena av dem (experimentgruppen) men inte den andra (kontroll-

gruppen) utsätts för en viss form av påverkan och det har blivit en skillnad i den be-

roende variabeln, (i det här experimentet mängden genererad matsvinn), när expe-

rimentet är slut, kan skillnaden tillskrivas den behandling eller påverkan experi-

mentgruppen utsattes för (Bell och Walters, 2016).  

För att utföra experimentet utformades två olika informationskampanjer med två 

olika budskap och upplägg. Hädanefter kommer kampanjerna att benämnas som 

kampanj 1 och kampanj 2. Den ena experimentgruppen fick ta del av kampanj 1 och 

den andra experimentgruppen fick ta del av kampanj 2. Nedan beskrivs vad de olika 

kampanjerna innebär.       

Syftet med kampanjerna var att undersöka om det fanns en koppling mellan två olika 

variabler. Experimentet gick ut på att skapa en förändring i den oberoende variabeln 

vilket enligt hypotesen borde leda till förändring i den beroende variabeln.  

Den oberoende variabeln var i detta experiment informationskampanjer medan 

mängden matsvinn var den beroende variabeln.  
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Kampanj 1 

Kampanj 1 bestod av två delar. Den ena delen var i form av en lärarledd lektion där 

läraren gick igenom matsvinnets påverkan på miljön. Även ekonomiska aspekter 

togs upp i denna del. Den här delen av kampanjen gick ut till eleverna en vecka in-

nan mätningarna ägde rum och skulle sätta igång vad Thaler och Sunstein (2008) kal-

lar för reflekterande system. Kampanjmaterialet erhölls av författaren till denna stu-

die, för att ta del av kampanjmaterialet i sin helhet se bilaga A. 

Den andra delen av denna kampanj bestod av displayskyltar och affischer som place-

rade ut i nära anslutning till matsalen samt i matsalen. Dessa placerades ut samma 

vecka som mätningarna ägde rum och skulle påminna eleverna om matsvinnet utan 

att de behöver reflektera över något och riktades därmed på det system som Thaler 

och Sunstein (2008) kallar för det automatiska systemet. Budskapet på displayskyl-

tarna och på affischerna var att andra skolor i Sverige lyckats sänka sitt matsvinn och 

att tillsammans kunde eleverna på den skolan lyckas. Genom att hänvisa till andra 

skolor var upplägget att påverka eleverna genom sociala normer.  

Kampanj 2 

Kampanj 2 bestod endast av displayskyltar och affischer som placerades i nära anslut-

ning till matsalen samt i matsalen. Upplägget i den här kampanjen var att undersöka 

om fastlagda mål kunde fungera som en motivation till att kasta mindre mat. Bud-

skapet var att kasta mindre mat än vad skolan gjorde under februari månad då blind-

mätningen utfördes. På displayskylten och affischerna stod hur mycket mat som kas-

tades i februari och hur mycket målet var för maj månad. Budskapet var konkret, 

rak på sak och inte allt för svårt att nå men samtidigt inte för lätt att nå.  

2.1 Urval av skolor 

De medverkande i experimentet har varit 3 grundskolor i Ljusdals kommun. Sko-

lorna valdes ut baserat på antalet elever och vilken typ av kök (tillagningskök och 

mottagningskök) de hade. Då studien strävade efter en bredd i undersökningen val-

des kommunens största grundskola ut samt två mindre grundskolor, i de mindre 

skolorna går det ungefär lika många elever i vardera skolan. Anledningen till att 3 

skolor valdes var för att kunna utföra olika informationskampanjer och se om bud-

skap och upplägg på dessa kampanjer påverkar beteende i olika grad. Vilken skola 

som fick agera som kontrollskola samt vilken kampanj som experimentskolan fick ta 

del av lottades. Lottningen gick till på det sättet att författaren, kostchefen och mil-

jöstrategen på Ljusdals kommun representerade varsin skola. Därefter skrevs kon-

trollskola på en lapp, kampanj 1 på en annan och kampanj 2 på en tredje lapp som 

veks ihop och blandades runt på ett bord. Varje person fick dra en lapp och den åt-

gärd som drogs upp blev tilldelad den skola personen representerade.   
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Deltagande skolor och deras roller 

Projektet genomfördes på 3 utvalda skolor på Ljusdalskommun.  

Järvsö skola – Här går det elever från klass 4–9 och denna skola har ett tillagningskök. 

Det finns 108 sittplatser i denna matsal. De yngsta eleverna äter först och de äldre 

eleverna äter sist. Järvsö skola lottades som kontrollskolan för detta experiment. 

Gärdeåsskolan - Här går det elever från förskola till klass 6 och denna skola har ett 

mottagningskök. Antal sittplatser i denna skola var 130 st. Gärdeåsskolan blev efter 

lottningen ägt rum tilldelad kampanj 2 och var därmed en experimentskola.    

Stenhamreskolan – Är den största skolan i kommunen och här går det elever från klass 

F–9. Skolan har ett mottagningskök. Stenhamreskolan har två matsalar, en för hög-

stadieelever och en för låg- och mellanstadieelever. Diskutrymmet där eleverna stäl-

ler tillbaka tallrikar, bestick och glas är däremot gemensam för bägge matsalarna. 

Matsalen för de yngre eleverna har plats för 172 sittande matgäster och matsalen för 

de äldre eleverna har plats för 118 sittande matgäster. Stenhamreskolan blev tillde-

lad kampanj 1 efter lottningen och var den andra experimentskolan.  

2.2 Datahantering 

Den insamlade data bestod av en mall för matsvinnmätningar (se bilaga D) som ser-

veringspersonalen på respektive skola varit ansvariga för. Mallen för matsvinnsmät-

ningarna är framtagen av livsmedelsverket och serveringenspersonalen rapporterade 

in mängd serverad mat, tallrikssvinn, serveringssvinn samt antal ätande gäster. För-

fattaren till denna studie har sedan fört över den insamlade data till Officeprogram-

met Excel för att kunna presentera resultatet i form av figurer.       
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3 Genomförande 

Innan själva experimentet, utfördes en blindmätning under en veckas tid, detta för 

att få reda på genererade matsvinnsmängder på respektive skola innan informations-

kampanjerna skulle gå ut. En blindmätning innebär i det här fallet att mätningen av 

mastsvinn vägdes utan att någon information om mätning gått ut till någon förutom 

de kökspersonalen som hjälpte till med mätningen. Detta för att utesluta att mät-

ningen skulle påverkas av vetskapen om att mätningar utförs.  

Valet av vilka veckor som skulle väljas som mätveckor baserades på matsedeln (se bi-

laga B), som är densamma för alla tre skolorna. Här var utgångspunkten att välja 

veckor där maträtterna var så lika som möjligt under blindmätning och under expe-

rimentveckan. Annat som påverkade valet av veckor var kökspersonalens och verk-

samhetschefens erfarenhet inom området där de avrådde att välja veckor innan och 

efter lov. Detta då de uppmärksammat att sådana veckor har en tendens att skilja 

från andra veckor när det kommer till mängden serverad mat samt när det kommer 

till närvaro. Baserat på detta valdes vecka 8 för blindmätningarna och vecka 20 för 

den andra mätningen. 

Blindmätningen gick till på samma sätt i alla tre skolorna. Mätningarna utfördes 

måndag till fredag under vecka 8 2019. Serveringspersonalen var ansvarig för att 

rapportera i mallen för matsvinnsmätningarna efter att skolmatsalen stängt för da-

gen. Författaren till denna studie samlade in alla 3 mallarna på fredag då mätning-

arna slutförts. Blindmätningarna utfördes i ett tidigare projektarbete av författaren 

till detta arbete och har legat till grund för denna studie.  

3.1 Tillvägagångsätt experimentet  

Den andra mätningen utfördes måndag till fredag under vecka 20, 2019. Experi-

mentet bestod av en kontrollgrupp och två experimentgrupper.  

Kontrollgrupp/skola 

Järvsö skola som var kontrollgrupp i detta experiment och fick inte ta del av någon 

information. Kontrollgruppen utförde mätningar på samma sätt som under vecka 8. 

En kontrollgrupp valdes för att kunna jämföra resultatet från vecka 8 med resultatet 

från vecka 20. Därigenom skulle studien få reda på om mängderna matsvinn låg på 

samma nivåer eller inte. Anledningen till varför denna grupp inte utsattes för någon 

information var för att kunna utesluta sådant som kan påverka mängden matsvinn ut-

över information. Sådant kan till exempel vara, att maten som serverades inte var 

exakt samma och även årstiden kan vara en faktor som påverkar matsvinnet. 

  



 

10 

Experimentgrupp 1  

Stenhamreskolan var en av experimentgrupperna och fick ta del av kampanj 1. 

Denna kampanj bestod, som tidigare nämnts, av två delar. Den första delen bestod 

av en lärarledd lektion och utfördes under vecka 19. Lärarna fick själva bestämma 

vilken dag under veckan som passade dem. Det viktiga var att informationen skulle 

nå eleverna veckan innan experimentet ägde rum. Meningen med den här delen var 

att nå ut med information om matsvinnets påverkan på miljön och ekonomin. Syftet 

var även att eleverna skulle få uppfattningen av att både lärare och kommun var en-

gagerad i arbetet med att minska matsvinnet. Att engagera ledare och vuxna har i 

andra projekt ansetts framgångsrikt (Dekker & Fröman, 2014). Den första delen av 

denna kampanj skulle få eleverna att reflektera över sitt beteende när det kom till 

matsvinn.  

Den andra delen av denna kampanj utfördes måndag till fredag under vecka 20, 

2019 och bestod av displayskyltar och A3-affischer som placerades i nära anslutning 

och i matsalarna. Denna skola har två matsalar, en för högstadieelever och en för 

låg- och mellanstadieelever. Den ena displayskylten placerades vid ingången till mat-

salen för högstadiet. Syftet med denna placering var att samtliga elever som går in i 

matsalen skulle se skylten.  

På skylten stod det att Ljusdals kommun börjat väga all mat som kastas i skolmatsalar 

i kommunen. Budskapet löd ”Gör som de flesta andra skolor i Sverige och kasta 

mindre mat”, följt av en bild på en tallrik utan några matrester och en smileygubbe. 

Nederst på skylten fanns en till bild, men denna gång på en tallrik med matrester 

som kastas i papperskorgen. Denna bild var översträckt med ett rött kryss och en 

ledsen gubbe under bilden. Bilderna skulle visa vad som är ”rätt” och ”fel” efter en 

avslutad måltid. Alla affischer och displayskyltar på denna skola hade samma text och 

budskap.  

Två A3-affischer var placerade i matsalen där högstadieeleverna håller till. Ena affi-

schen placerades bredvid matsedeln, se figur 1. Denna plats valdes då många elever 

kollar på matsedeln innan de bestämmer sig för om de ska äta på skolan eller ej. Den 

andra affischen placerades där eleverna häller upp sin dryck (se figur 2), då de flesta 

elever tar något att dricka till maten ansågs denna plats ha stor möjlighet att nå ut till 

många elever.               
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Figur 1 visar affischen som är placerad vid matsedeln i matsalen för högstadieeleverna på 
Stenhamreskolan. 

 

Figur 2 visar affischen som är placerad vid drycken i skolmatsalen för högstadieeleverna på 
Stenhamreskolan.                                
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I matsalen för låg- och mellanstadiet placerades endast displayskylten ut. Även här 

placerades skylten precis vid ingången till matsalen i syfte att nå ut till så många som 

möjligt, se figur 3.  

Inga affischer placerades ut i denna matsal. Meningen var att det även i denna matsal 

skulle placeras ut två A3-affischer. Men då elever från klass 3 på eget initiativ place-

rat ut egna teckningar med budskapet att minska matsvinnet ville inte författaren till 

denna studie placera ut sina egna affischer. Anledningen till att de egna affischerna 

inte placerades ut var att det ansågs medföra risker i form av att det skulle upplevas 

som plottrigt och tjatigt med för många affischer med samma budskap.  

 

Figur 3 visar displayskyltens placering i matsalen för låg- och mellanstadieeleverna på 
Stenhamreskolan. 

    

Experimentgrupp 2 

Den andra experimentgruppen var Gärdeåsskolan och fick ta del av kampanj 2. En 

displayskylt placerades vid ingången till matsalen, se figur 4. På skylten stod det att 

Ljusdals kommun nu har börjat väga all mat som kastas i skolmatsalar i kommunen. 

Budskapet löd, ”Tillsammans kan vi på Gärdeåsskolan se till att nå målet och kasta 

mindre mat” följt av hur mycket målet var för maj och en smileygubbe kopplat till 

målet. Nederst på skylten fanns resultatet från februari månad och en ledsen gubbe 

kopplat till resultatet. Skylten placerades vid ingången till matsalen då alla elever 

som ska äta måste passera skylten. Två A3-affischer som hade samma text och bud-

skap som displayskylten placerades ut. Den ena placerades ovanför menyskåpet, se 

figur 5.  
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Denna plats valdes då många elever kollar på matselden för att de är nyfikna på vad 

som serveras för dagen och meningen var att eleverna skulle uppmärksamma affi-

schen när de ändå kikar på menyn. Den andra affischen placerades ovanför hinken 

där tallrikssvinnet kastades. Denna plats valdes då alla elever passerar hinken när de 

ska ställa ifrån sig sin disk.  

 

Figur 4 visar displayskyltens placering som är precis utanför matsalen på Gärdeåsskolan.                            

 

 

Figur 5 visar affischen som är placerad ovanför matsedeln på Gärdeåsskolan. 
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4 Litteraturstudie 

4.1 Matsvinn och nulägesbeskrivning 

Matavfall och matsvinn kan många gånger vara svårt att skilja på, i det här arbetet 

kommer matsvinn vara i fokus även om hänvisning till matavfall uppkommer i delar 

av arbetet. Rytterstedt et.al (2009) benämner matavfall som sådant avfall som ound-

vikligt uppstår och kan till exempel vara bananskal, äggskal, kaffesump och kyckling-

ben medan matsvinn är sådan mat som hade kunnat ätas eller säljas, men istället kas-

tas av olika anledningar. Både matavfall och matsvinn uppstår i samtliga led i livsme-

delskedjan (Naturvårdsverket, 2014; Europeiska revisionsrätten, 2016).  

I produktionsledet kan mat försvinna på grund av djurdödlighet som en konsekvens av 

sjukdomar; under skörd kan det uppstå produktskador som leder till förluster av 

mat; det sker även förluster av mat vid transporter och lagring. I detta led kan det 

även förekomma förluster av mat genom att produkter sorteras bort av kosmetiska 

krav (Europeiska revisionsrätten, 2016).  

I förädlingsledet uppkommer matavfall i samband med skalning, tvättning och kok-

ning. När en anläggning behöver tvättas eller läggas ned på grund av kontraktsvillkor 

kan det uppstå förluster av både matavfall och matsvinn (Europeiska revisionsrätten, 

2016). 

I detaljhandeln sker det matförluster på grund av överskott på varor som leder till att 

utgångsdatum av produkter som inte sålts, eller vid transporter och lagring då det 

kan uppstå produktskador som inte lämpas för försäljning. Även i detta led sorters 

produkter bort av kosmetiska krav vilket leder till matsvinn (Europeiska revisions-

rätten, 2016).  

Matsvinn sker även i det sista ledet, konsumentledet. I detta led kan det ske förluster 

av mat då det tillagas för mycket mat, för att man glömt bort och plocka undan mat 

som i sin tur blir dålig eller för att man inte orkar äta det man har på tallriken. Pre-

cis som i detaljhandeln kan det i detta led uppstå matsvinn på grund av varor vars ut-

gångsdatum passerat (Europeiska revisionsrätten, 2016). 

Det finns regler, lagar, styrdokument och mål som berör matsvinn direkt eller indi-

rekt och som kan ha en påverkan på mängden matsvinn som uppstår i de olika leden 

i livsmedelskedjan. Dessa ramverk har använts i detta arbeta för att få en större för-

ståelse för komplexiteten kring hantering av livsmedel, ramverken återfinns i bilaga 

C.    
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4.2 Matavfallsmängder  

Som tidigare nämnt påpekar FAO (2011) att uppemot en tredje del av all mat som 

produceras försvinner årligen. Vidare framhäver FAO (2011) att matavfallet är rela-

tivt jämnt fördelat, med avseende på mängden mat som går förlorad, mellan den ri-

kare delen av världen och den fattigare delen av världen, men att skillnaden däremot 

ligger i att avfallet uppstår i olika delar av livsmedelskedjan. De industrialiserade län-

derna kastar ungefär 670 miljoner ton mat och i utvecklingsländerna slängs ungefär 

630 miljoner ton mat, årligen (FAO, 2011). I låginkomstländer försvinner majorite-

ten av maten under skörd eller vid förädling och i höginkomstländerna är det istället 

i försäljnings och konsumentledet där majoriteten av matförluster sker (FAO, 

2011).  

I Sverige kastades det totalt drygt 1,1 miljoner ton mat år 2012, vilket motsvarar 

ungefär 127 kilo/person (Naturvårdsverket, 2014). Två år senare var den totala 

mängden matavfall på nästan 1,3 miljoner ton (Elander et.al, 2016). År 2016 mins-

kar matavfallet jämfört med 2014. Främst är det matavfallet från livsmedelsindustrin 

som minskat och det uppkomna matavfallet år 2016 hamnade på ungefär 1,2 miljo-

ner ton.  

I de svenska skolköken genererades det ungefär 50 000 ton matavfall 2016, av dessa 

var ungefär 50 procent matsvinn, det vill säga mat som hade kunnat användas om 

det omhändertagits på ett annorlunda sätt (Westöö et.al, 2018). 

4.3 Nulägesbeskrivning i de svenska skolorna 

Rytterstedt, Leander & Karlsvärd (2009) skriver att den totala mängden matsvinn 

från de svenska skolorna inte kartlagts och att det är få skolor som gör någon form 

av mätning av svinn. Dock finns det skolor som genomför mätning av matsvinn ge-

nom stickprov under en viss period (Rytterstedt, Leander & Karlsvärd, 2009). 

Matsvinn har fått större utrymme både i media och i samhället i stort, och har även 

hamnat högre upp på kommuners agenda. Avfall Sverige (2018) nämner att kommu-

ner arbetar på olika sätt med att nå målet att minska matsvinn i sina verksamheter 

som skolor och förskolor. Även Avfall Sverige betonar att det inte finns något nat-

ionellt standardiserat sätt att varken mäta matsvinnet eller implementera åtgärder 

för att minska det (Avfall Sverige, 2018).  

Skolköksverksamheten i landet ser olika ut från kommun till kommun när det gäller 

arbetssätt, budget, politiska mål och organisatorisk tillhörighet (Rytterstedt, Lean-

der & Karlsvärd, 2009). Det finns två olika sorters kök som i regel används av sko-

lor. Det ena är tillagningskök, vilket innebär att skolan har ett eget kök i nära anslut-

ning till matsalen och kan därmed förbereda och tillaga all mat som serveras från det 

egna köket. Andra skolor har mottagningskök. Mottagningsköken har inte samma 
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kapacitet som ett tillagningskök och kan inte tillaga maten på egen hand, utan är be-

roende av att maten förbereds från annat håll och levereras till skolköket (Ryt-

terstedt, Leander & Karlsvärd, 2009). Det är inte ovanligt att det finns ett central-

kök i kommunen som lagar maten åt de skolor som inte har tillagningskök. I de fall 

där skolan har ett mottagningskök istället för tillagningskök levereras ofta varmhål-

len mat som ställs ut i serveringen (Rytterstedt, Leander & Karlsvärd, 2009). Enligt 

Rytterstedt et.al (2009) går det generellt att påstå att skolkök som har tillagningskök 

har mindre matsvinn än skolor som har mottagningskök och som får sin mat från ett 

centralkök. En anledning till att mottagningskök genererar mer matsvinn än tillag-

ningskök kan vara att det är svårt att förvara överbliven mat till dagen därpå i mot-

tagningskök då förvaring och kylmöjligheter saknas (Rytterstedt, Leander & Karls-

värd, 2009).  

4.4 Orsaker till matsvinn i skolkök 

Skolkökens matsvinn utgörs bland annat av: 

• Tallrikssvinn. 

• Kantinsvinn (matsvinn från serveringen). 

• Tillagad mat som inte varit ute i serveringen (överbliven mat). 

Många kommuner anser att tallrikssvinn är ett problem, främst av två anledningar, 

dels är det stora mängder som kastas samt att det är svårt att få till en beteendeför-

ändring hos elever (Rytterstedt, Leander & Karlsvärd, 2009).  

Ett annat problem i skolköken är kantinsvinn som anses göra en stor del av svinnet. 

Så mycket som upp till 20 procent av maten som stått framme i serveringen återvän-

der till köket för att kasseras. Grytor och gratänger tillhör de maträtter som kastas 

mest när det kommer till kantinsvinn (Rytterstedt, Leander & Karlsvärd, 2009).  

Ytterligare problem som vissa skolkök har, främst skolkök som saknar tillagnings-

möjligheter och är beroende av ett centralkök, är att det ofta beställs för mycket mat 

för att inte riskera att maten tar slut. Detta kan och leder i vissa fall till att den mat 

som inte varit ute i serveringen men som blivit över slängs.  

Planering av den dagliga verksamheten är något som också kan påverka mängden 

matsvinn. Till exempel kan planering av mängden mat som ska lagas eller beställas 

baseras på hur många elever som är närvarande.  

Derqui och Fernandes (2017) påpekar att ju mer medveten om matsvinnet männi-

skor är desto lättare och mer framgångsrikt kan arbetet med att minska matsvinnet 

bli. Författarna menar att medvetenhet och synliggörande av matsvinn bidrar till att 

samarbetet mellan de olika aktörerna i skolan blir lättare och faller mer naturligt.  
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Derqui och Fernandes (2017) förklarar att de som blir mer medvetna om matsvinnet 

naturligt faller i ett beteende där viljan att minska avfallet ökar.  

Annat som påverkar matsvinnet är förutsättningarna i köket. Enligt Livsmedelsver-

ket & Skolmatens vänner (2016), som gjort en kartläggning av Sveriges kommuner 

gällande skolmaten i grundskolor, anser så gott som alla kostchefer (98 procent av 

239 tillfrågade) att både grundskolornas kök samt skolrestauranger är i behov av 

upprustning. Att minska matsvinnet hamnar inte högt upp på prioriteringslistan när 

det sker förändringar i verksamheten (Livsmedelsverket & Skolmatens vänner 

2016).  

Livsmedelsverket och Skolmatens vänner (2016) ställde en öppen fråga gällande vil-

ken den största utmaningen i det framtida arbetet är gällande utvecklingen av kom-

muners skolmåltidsverksamhet. Frågan ställdes till kostchefer, här följer två citat 

som Livsmedelverket och Skolmatens vänner (2016) tyckte fångar upp två återkom-

mande problem och som kan ha påverkan på matsvinn. 

1. Alla specialvarianter av kost som efterfrågas och hanteras idag.                        

”Ekologiskt, närproducerat, kravcertifierad, näringsberikad, vegetariskt/mindre 
kött, välsmakande, lättlagad och vackert presenterad mat till en billig peng med 
personalbrist…..är ingen enkel kombo…..” (Livsmedelsverket och Skolmatens 
vänner, 2016. s.34). 

2. Utmaningen att leva upp till de olika kraven som ställs på skolmaten och 

måltidsverksamheten, politiska krav samt budgetramar som fastställs av för-

troendevalda kommunpolitiker.                                                                      

”Att få många politiker att förstå att många av målsättningar kräver extra resurser. 
Det kostar t.ex. mer att köpa ekologiskt. Köpa svenskt och närproducerat kostar 
också en extra slant (och som vi många gånger har svårt att ens köpa på grund av 
LOU)” (Livsmedelsverket och Skolmatens vänner, 2016. s.36).  
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4.5 Miljöpåverkan  

Det finns många källor till utsläpp av växthusgaser kopplade till livsmedelsprodukt-

ion genom hela livsmedelskedjan. Några av huvudkällorna är foderproduktion samt 

användning och produktion av gödsel. Annat som bidrar till växthuseffekten och 

som kan kopplas till livsmedel är användande av fossila bränslen som energikälla vid 

transporter och vid odling. Både naturlig odling och för livsmedel som odlas i växt-

hus används det fossila bränslen (Naturvårdverket, 2013).  

Enligt livsmedelslagen (SFS 2006:804) kräver transporter av känsliga livsmedel som 

frukt och grönsaker kyltransporter som ytterligare påverkar utsläppen av växthusga-

ser. Naturvårdsverket (2013) påpekar att även mat som slängs efter att den värmts 

upp påverkar klimatet genom den energi som använts vi uppvärmningen. 

För varje kilo livsmedel som produceras hamnar 4,5 kilo koldioxid i atmosfären, 

detta betyder enligt EU-parlamentet (2011) att det enbart i Europa produceras ca 

170 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen av de producerade livsmedlen som 

går till spillo. Förutom de växthusgaser som släpps i atmosfären förbrukas en stor 

mängd vatten av hög kvalitet som är avgörande för jordbrukets framgång (EU-

parlamentet, 2011).  

Ur ett svenskt perspektiv släpps det enligt Elander et.al (2016) drygt 20 miljoner 

ton koldioxidekvivalenter årligen som en följd av svensk livsmedelskonsumtion. Av 

dessa står matavfallet för 10 procent av utsläppen. I jämförelse med det totala ut-

släppet av växthusgaser i Sverige står matavfallet för 3 procent.  

Fyra av Sveriges 16 miljökvalitetsmål har tydlig koppling till jordbruket (Lagerberg-

Fogelberg, 2008). Vilka dem fyra är och hur de är kopplade till respektive miljökva-

litetsmål beskrivs kortfattat nedanför. 

Begränsad klimatpåverkan innebär att växthusgaser som orsakas av människan inte 

ska komma upp till den nivån att det får klimatsystemet att hamna i obalans. Ett mer 

precist mål är att medeltemperaturen inte ska överstiga 2 grader Celsius innan förin-

dustriell tid, men ambitionen är att begränsa medeltemperaturen till 1,5 grader 

Celsius (Naturvårdsverket, 2019 b). Enligt Lagerberg-Fogelberg (2008) står jord-

bruket för en betydande del av Sverige totala utsläpp av växthusgaser, uppemot en 

femtedel kan härledas till jordbruket. Främst är det utsläppen av metan och lustgas 

där mycket är kopplat till markanvändningen. Men även transporter kopplade till 

jordbruket och livsmedelsproduktion står för en betydande del av växthusgasemiss-

ionerna (Lagerberg-Fogelberg, 2008).     
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Ingen övergödning syftar till att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte 

ska ha en negativ inverkan på människors hälsa eller försämra förutsättningarna för 

biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 2019 b). Miljömålet har fyra delmål varav 3 

av dessa fokuserar på utsläpp av kväve, fosfor och ammoniak. I jordbruket används 

det växtnäring och främst är det kväve och fosfor som står i fokus eftersom de äm-

nena kan leda till negativ miljöpåverkan i form av övergödning och försurning. Föru-

tom att dessa ämnen kan ha en negativ påverkan på miljön är både fosfor och kväve 

viktiga resurser inom jordbruket och bör användas effektivt och sparsamt. Fosfor för 

att det är en ändlig resurs och kväve för att produktionen av mineralgödselkväve är 

energikrävande. När det kommer till ammoniak är stallgödsel den främsta orsaken 

till dessa emissioner och jordbruket är den dominerande sektorn när det kommer till 

utsläpp av just ammoniak (Lagerberg-Fogelberg, 2008).  

Giftfri miljö har målet att naturfrämmande ämnen som skapats av eller utvunnits av 

människor ska vara försumbara och deras påverkan inte ska hota människans hälsa el-

ler den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket, 2019 b). Genom att jordbruket 

använder växtskyddsmedel hamnar restsubstanser i både mark och vatten och leder 

till att den kemiska statusen i mark och vattendragen försämras (Lagerberg-Fogel-

berg, 2008).  

Ett annat ämne som återfinns i jordbruket är kadmium. Kadmium tillförs i åkermar-

ken bland annat via fosforgödselmedel, kalk och stallgödsel. Kadmium som männi-

skor kommer i kontakt med (undantaget är rökare eller personer som handskas med 

ämnet i sitt arbete) gör det främst via kosten. Av kadmium i kosten kommer ungefär 

75 procent av spannmålsprodukter och andra vegetabilier. Det här kan vara extra 

känsligt då kadmium som tas upp av kroppen anrikas i njurarna (Lagerberg-Fogel-

berg, 2008). Kadmium är ett metalliskt grundämne och kan orsaka skador på njurar, 

leda till benfraktur och vid intag av höga halter över en lång period även öka risken 

för cancer (Livsmedelsverket, 2019).    

Ett rikt växt- och djurliv syftar till att skydda artrikedomen och ekosystemen samt 

värna deras funktioner och processer (Naturvårdsverket, 2019 b). Detta miljökvali-

tetsmål fokuserar på att hejda förlusten av biologisk mångfald, minska andelen ho-

tade arter samt att biologisk mångfald och biologiska resurser både på land och i vat-

ten nyttjas på ett hållbart sätt. Jordbruket är starkt kopplat till detta via bland annat 

överfiske, markexploatering och monokultur. Monokultur innebär att samma gröda 

odlas på samma plats år efter år. Detta sätt att bedriva jordbruk har hög omsättning 

av växtskyddsmedel och lättlöslig växtnäring som påverkar den biologiska mångfal-

den (Lagerberg-Fogelberg, 2008).  

http://www.livsmedelsverket.se/
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Matavfall som samlas in, behandlas på olika sätt och olika behandlingar påverkar mil-

jön på olika sätt (Elander et.al, 2016). Matavfall som samlas in tillsammans med hus-

hållsavfall går till förbränning och som ett resultat av förbränningen genereras el och 

fjärrvärme. Matavfall som samlas in separat går till antingen rötning eller komposte-

ring. Elander et.al (2016) påpekar att klimatavtrycket från de flesta livsmedel som 

produceras är högre än vinningen av att återvinna matavfallet som uppstår, vilket ur 

miljösynpunkt innebär, att det är mer effektivt att minska matavfallet snarare än att 

behandla det uppkomna matavfallet. 

När livsmedel kastas istället för att användas innebär det indirekt att mer mat än 

nödvändigt behöver produceras för att mätta jordens befolkning. Detta innebär att 

miljön påverkas i en större grad än vad som hade varit nödvändigt om jordbruksva-

ror som produceras använts mer effektivt (Loxbo, 2011). Loxbo menar att svinnet 

som medföljer genom livsmedelskedjan innebär misshushållning av energi, vatten 

och andra insatsvaror.     
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5 Nudging 

Nudging, på svenska kallad ”knuff” eller i vissa sammanhang ”puff”, är en metod som 

kan och har använts för att påverka människor till göra ett val i en viss riktning 

(Norén, 2018).  

När människor gör en uppskattning och utvärderar ett beslut, ska beslutet som i 

slutändan tas ha grundats i ett logiskt och rationellt handlande. Förklaringsmodellen 

till detta beteende kallas Homo economicus (Janson & Laninge, 2017). Modellen 

har dock på senare år blivit ifrågasatt av beteendeekonomer som Thaler och Sunste-

ing (2008), där de menar att människor inte är rationella i alla val som görs. Förfat-

tarna menar att individer väljer det alternativ som är tillräckligt bra och inte alltid 

det ”bästa” valet. På väg till ett val kan mycket annat än nyttomaximering spela roll. 

Faktorer som påverkar kan vara social status, grupptryck, tidsbrist eller vilket förin-

ställt alternativ som presenteras (Lindahl & Stikvoort, 2015).  

Thaler och Sunstein (2008) talar om att vårt tänkande baseras på två olika system. 

Ett som är baserat på initiativ och är automatiserat, det andra systemet är baserat på 

reflektion och rationalitet. Det första systemet, som Thaler och Sunstein kallar för 

det automatiska systemet, används som det låter automatiskt där varken reflektion 

eller tänkande är nödvändigt. Det systemet kommer igång när vi till exempel duckar 

undan en fågel som flyger för nära, blir nervösa när någon i rånarluva närmar sig el-

ler ler i åsynen av en valp. Den del av hjärnan som associeras med det automatiska 

systemet är den äldsta delen av hjärnan, den så kallade reptildelen (Thaler & 

Sunstein, 2008). Det här systemet har enligt Norén (2018) hjälpt människan att 

överleva bland annat genom att se till att hjärnan sparar en massa energi, då den inte 

behöver tänka utan tar den kortaste vägen till ett beslut. Samt genom att instinktivt 

ta skydd vid fara utan att reflektera över om det verkligen är en fara eller inte.  

När vi däremot behöver svara på avancerade frågor, skriva uppsatser eller gör annat 

som kräver att man tänker efter, används det andra systemet, det reflekterande sy-

stemet (Thaler & Sunstein, 2008). Det här systemet behöver använda de senast ut-

vecklade delarna av hjärnan vilket innebär att det går åt mer energi än vad det auto-

matiska systemet nöjer sig med (Norén, 2018).  

Vidare menar Thaler och Sunstein (2008) att alla har en planner och en doer inom 

sig. Plannern är den som tänker långsiktigt och agerar utefter vad som är bäst för oss 

längre fram medan doern är den som tänker på nuet och vill göra det som är kul el-

ler bäst för oss idag.  
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Norén skriver att bristande självkontroll är det automatiserade systemet som reage-

rar innan det reflekterande systemet hunnit bli involverat, det är nuets seger över 

morgondagen. Det här agerandet menar Norén är en bakomliggande faktor till att 

det är svårt att spara till framtiden eller rädda planeten, det är ingen vinning med 

dessa val idag.  

Genom att minska på frestelsen antingen frivilligt, som att till exempel självmant 

svartlista sig på casinot eller ofrivilligt, som att bilen har fått punktering på morgo-

nen, hjälper man plannern att ta ett beslut som kan vara bra för en själv eller för pla-

neten. Norén (2018) menar att nudging handlar om att göra det lätt för plannern ge-

nom att minska antalet frestelser.  

Det finns många knep och tillvägagångssätt som leder till att människor påverkas i en 

viss riktning och dessa knep har använts och används flitigt av kommersiella krafter, 

men allt som ändrar ett beteende klassas inte som en nudge, (Lindahl & Stikvoort, 

2015). För att det ska vara en puff ska det finnas någon form av beslutsarkitektur 

som leder till att valet riktas åt ett förväntat och önskvärd riktning, samtidigt som 

det inte får finnas ekonomiska barriärer som skiljer valen åt.  

För att det ska vara en nudge, ska ingripandet vara enkelt, billigt och lätt att und-

vika, ingripandet får inte begränsa det fria valet (Lindahl & Stikvoort, 2015). Att 

placera vegetarisk mat mer synligt på menyn räknas som en nudge, att förbjuda kött 

på en restaurang är inte en nudge.   

Lindahl och Stikvoort (2015) berättar om skillnaden mellan attityd och beteende, att 

dessa är sammankopplat med varandra, men betonar vikten av att nudging inte 

handlar om att förändra någons attityd eller tanke utan mer om att påverka indivi-

ders handlingar och beteenden. Även om nudging kan leda till attitydförändringar är 

det inte syftet med en puff.  

5.1 Nudging tekniker 

Lindahl och Stikvoort (2015) menar att Thaler och Sunsteins studier identifierar 

olika typer av nudging tekniker och att dessa tekniker är baserade på bland annat: 

• Förval 

• Förändring i fysisk miljö 

• Information 

• Feedback och sociala normer 
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Förval innebär att det standardiserade alternativet som presenteras är mer benäget att 

väljas. Lindahl och Stikvoort (2015) menar att människor i allmänhet accepterar 

standardvalet för att de inte orkar ändra inställningarna eller i tron om att förvalet är 

det bästa alternativet.  

Förändring i den fysiska miljön, denna teknik går ut på att människors beslut kan påver-

kas genom hur miljön är formad. Till exempel är produkter som är i ögonhöjd mer 

benägna att hamna i shoppingpåsen än produkter som är i knähöjd. Ett annat exem-

pel som tas upp är att, när ett hotell bytte ut sina tallrikar vid frukostbuffén till en 

mindre variant minskade mängden matavfall (Lindahl och Stikvoort, 2015). 

Information handlar om att presentera en viss typ av information som syftar till att in-

dividen blir mer benägen att bete sig på ett visst sätt (Lindahl och Stikvoort, 2015). 

Norén (2015) skriver att beroende på hur budskapet vinklas eller på vilket sätt in-

formationen presenteras kan man bädda för olika resultat. Det här sättet att vinkla 

och rama in information på ett specifikt sätt kallas för inramningseffekten.  

Janson och Laninge (2017) berättar om en studie som utförts på ett hotell där syftet 

varit att via information få hotellgäster att använda sin handduk mer än bara en dag. I 

det ena experimentet stod det ”Gör som resten av våra gäster! I en studie 2003 visade det 

sig att 75 % av våra gäster valde att värna om miljön genom att använda sin handduk i mer 

än en dag”. Resultatet visade att 45 procent av handdukarna i dessa rum återanvändes 

mot 35 procent som var vanligt i de traditionella rummen (Janson & Laninge, 

2017). Genom att ändra på texten till, ”Gör som resten av våra gäster! I en studie 2003 

visade det sig att 75 % av de gäster som bott i det här rummet valde att värna om miljön ge-

nom att använda sin handduk i mer än en dag”, fick man upp andelen som återanvände 

handduken i det rummet mer än en dag med ytterligare 5 procent, till 50 procent 

(Janson & Laninge, 2017). Genom att vinkla informationen/budskapet på en skylt 

som satt i badrummet blev resultatet annorlunda. 

Feedback och sociala normer, denna nudging teknik tycker Lindahl och Stikvoort (2015) 

är nära sammankopplat med information med skillnaden att denna teknik har en tyd-

ligare återkoppling och anpassning till sociala normer. Ett exempel som tas upp är 

att när deltagarna i en studie fick veta att många andra redan donerat pengar, ökade 

chansen att de själva skulle donera pengar.  

Den sociala normen kan vara en stark påverkansfaktor som spelar en betydande roll 

inom nudging (Norén, 2018). Människor har en tendens att bli påverkade av vad 

gruppen gör eller tänker och lättare gör ett val baserat på vad andra gjort för val, i 

brist på egen kunskap är det lättare att följa strömmen.  
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Människor vill helst inte avvika från det som är normativt samtidigt som vi inte vill 

vara sämre än våra jämlikar, helst vill vi vara lite bättre menar Norén (2018). Knuf-

far som bygger på sociala normer upplyser om hur många som faktiskt beter sig 

önskvärt och lyfter fram det normala istället för att varna för det dåliga beteendet 

(Norén, 2018). Vidare menar Norén att människors agerar mer deskriptivt, det vill 

säga att valen baseras i större utsträckning på vad andra faktiskt gjort i en liknande 

situation, än induktivt som handlar om att våra val baseras på lagar eller det moralen 

säger att vi borde göra. I valet och kvalet menar Norén att den deskriptiva brukar 

vinna, vi gör hellre som andra än vad vi kanske borde.  

I en nationalpark i USA hade man problem med att människor tog fossilt trä från na-

turen. Detta beteende ville de ansvariga för parken ändra på och satte därför uppe 

skyltar på vandringsleden som hänvisade till att många människor tar fossilt trä av 

naturen och att det försvinner flera ton per år. Skylten vädjade till att människor 

skulle sluta med detta beteende för att inte ytterligare fossilt trä skulle försvinna. 

Resultat överraskande de ansvariga för parken då de märkte att ännu fler människor 

tog för sig av det fossila träet. En analys av studien pekade på att människor tog fos-

silt trä för att de visste att andra också gör det (Norén, 2018). 

Även Janson och Laninge (2017) skriver om sociala bevis som de menar handlar om 

att människor ofta tenderar att göra som majoriteten. Författarna beskriver ett soci-

alt bevis som något som talar om hur andra i samma situation agerat, vilket kan fun-

gera som en indikator på att vi får/kan göra samma sak.                 

5.2 Information som en nudge 

Att använda information som en knuff för att påverka människors beteende innebär 

att en viss typ av information presenteras i en viss situation och som är riktad till en 

utvald målgrupp. Tanken bakom riktad information är att budskapet ska fungera un-

dermedvetet och puffen ska se till att målgruppen blir mer benägen att bete sig på 

ett visst sätt utan att ändra på deras valfrihet (Lindahl & Stikvoort, 2015).   

Att presentera lång och faktabaserad information som efter noggrant överläggande 

och utvärdering av alternativen leder till en förändring, kan enligt Lindahl och 

Stikvoort (2015) inte kallas för en nudge.  

Lindahl och Stikvoort skriver att informationsknuffar inte ska få människor att över-

väga ett val, och menar att huruvida puffen är en nudge beror på hur informationen 

fungerar, om den ändrar valalternativen eller fungerar som något slags hot eller för-

bud kan det inte kallas för en nudge.  
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En affisch som på ett tydligt och målande sätt visar riskerna man utsätter sig för ge-

nom att korsa ett järnvägsspår med bommen nere och denna affisch leder till männi-

skor medvetet omprövar alternativen och väljer att inte riskera sin hälsa – kan vara 

ett effektivt sätt att hantera ett riskfyllt beteende, men det kan inte enligt Lindahl 

och Stikvoort (2015) kallas för en nudge. Om affischen däremot är en subtil finger-

visning som påminner att det är säkrast att passera järnvägsspåren när bommen är 

uppe och människor reagerar på affischen utan att egentligen behöva överväga alter-

nativen kan det kallas för en nudge. Lindahl och Stikvoort (2015) betonar att det 

ibland på förhand kan vara svårt att avgöra om informationen som utformas är en 

knuff eller inte. 

Vi ser på oss själva på ett visst sätt och tilldelar oss olika sociala roller. Rollen kan 

vara student, mamma, barn eller som ansvarsfulla och miljömedvetna individer. 

Detta leder till att hjärnan skapar ett schema där dessa roller placerar oss i olika fack. 

Beteendet styrs till viss mån av bilden vi har på oss själva (Lindahl och Stikvoort, 

2015). Information kan fungera som en påminnelse och för stunden aktivera ett sär-

skilt fack, informationen kan påminna oss om rollen som mamma och då påverka oss 

till att göra ett val som vi annars inte hade tänkt på.   
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S.M.A.R.T 

Janson och Laninge (2017) berättar om närmande mål och undvikande mål som två 

olika angreppssätt för att nå ett mål. Undvikande mål kan vara sådant som ”jag ska 

sluta röka” eller ”jag ska sluta kasta mat”. Dessa mål är väldigt vanliga, dock påpekar 

Janson och Laninge att dessa mål inte är speciellt effektiva, bland annat för att sådana 

målsättningar har få instruktioner som faktiskt berättar hur målet ska angripas för att 

ge resultat. Undvikande mål kallar Janson och Laninge (2017) för passiva mål och 

rekommenderar att istället arbeta med närmande mål som de menar är aktiva.  

Ett exempel som ges är att istället för och be kollegorna att sluta lämna disk i köket 

går det att be kollegorna och tömma diskmaskinen en gång om dagen. För att upp-

maningen (målet) ska uppfyllas behöver målgruppen aktivt jobba för att komma dit, 

vilket inger en känsla av att de kan påverka utgången själva (Janson & Laninge, 

2017).  

För att underlätta att nå ett mål talar Janson och Laninge (2017) om S.M.A.R.T som 

står för specifikt, mätbart accepterat, realistiskt och tidsbestämt.  

Specifikt – Ett mål ska vara specifikt, ju mer specifikt och konkret desto bättre. Ge-

nom att eliminera så mycket otydlighet kring ett mål som möjligt desto lättare blir 

de val som behöver tas. Konkreta mål som till exempel ”jag ska röka max 5 cigaret-

ter om dagen” har en större sannolikhet att uppfyllas än mål som lyder ”jag ska göra 

mitt bästa för att röka färre cigaretter”. 

Mätbart – Ett mål som inte är mätbart gör det svårt att veta i vilken riktning resulta-

tet är på väg eller när målet har nåtts. Feedback gör det lättare att hålla motivationen 

uppe. Om målet är att minska matsvinnet jämfört med förra terminen, är det viktigt 

att veta hur mycket matsvinnet var förra terminen och hur det ligger till idag.  

Accepterat – För att målet ska få så bra förutsättningar som möjligt att lyckas är det 

viktigt att målet är förankrat och accepterat hos de berörda intressenterna.  

Realistiska – Målet bör inte vara så pass ambitiöst att det i praktiken blir omöjligt att 

uppnå, samtidigt bör det inte vara för lätt att nå målet. Målet bör vara realistiska 

men samtidigt vara utmanande för att höja motivationsnivån. 

Tidsbestämt – För att undvika att målet skjuts upp är det viktigt med att ha en dead-

line för när målet är tänkt att uppnås (Janson och Laninge, 2017). 
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5.3 Tidigare matsvinnsprojekt 

Det genomsnittliga matsvinnet i svenska skolkök ligger på 62,4 gram per portion 

framhäver Naturvårdsverket (2014), men det finns möjligheter att halvera matsvin-

net i många av de svenska skolköken. Matsvinnsfrågan har blivit allt mer aktuellt på 

senare år och flertalet matsvinnsprojekt har utförts i olika delar av landet. Enligt Ka-

talin (2016) visar dessa mätningar att ungefär 20 procent av den tillagade maten kas-

tas, detta motsvarar 60 gram per portion och är i linje med Naturvårdsverkets upp-

fattning om mängden mat som kastas i de svenska skolköken.  

För att nå uppsatta mål kopplade till matsvinn betonar Priefer et.al (2016) vikten av 

att det genomförs effektiva förebyggande åtgärder riktade mot matsvinn. EU:s med-

lemsländer genomför förbyggande åtgärder, där de flesta åtgärderna är mjuka medel 

i forma av workshops, medvetenhetskampanjer och informationskampanjer. För att 

kampanjerna ska vara framgångsrika bör de skräddarsys för olika målgrupper (Prie-

fer, Jörissen, Bräutigam, 2016). 

Genom att utföra mätningar av matsvinn går det att synliggöra mängderna och där-

med öka medvetenheten om matsvinn vilket Derqui och Fernandes (2017) tycker är 

viktigt då de anser att bristande medvetenhet om matsvinn varit en av orsakerna till 

att arbetet med att reducera svinnet gått långsamt. Vidare menar Derqui och Fer-

nandes att utbildning av elever och personal gällande matsvinn och dess påverkan på 

miljön är åtgärder som kan ändra elevers beteende mot reducerat matsvinn. Detta 

resonemang går ihop med Priefer et.al (2016) som tycker att utbildning och konsu-

mentinformation kan fungera som instrument för att påverka beteende.  

Ekomatcentrum är en ideell förening som arbetar med mat och hållbarhetsfrågor i 

syfte att verka för en bättre miljö och hållbar produktion av livsmedel (Ekomatcent-

rum, 2019). Ekomatcentrum har tillsammans med Stockholmsstad utfört ett pilot-

projekt där syftet var att sänka tallriks- och produktionssvinnet med 10 procent mätt 

i kronor (Dekker & Fröman, 2014). Resultatet av projektet visade en genomsnittlig 

minskning med 23 procent. 

Dekker och Fröman (2014) nämner vikten av att i ett tidigt skede involvera led-

ningen i projektet. Författarna tipsar om tävlingsmål som en motiverande faktor. 

Dessa mål kan göra genom procentuella mål anpassade till respektive skola. Kam-

panjmaterialet som användes för att påverka eleverna beteende bestod av affischer 

och bordspratare (Dekker & Fröman, 2014).  
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Shanks, Banna och Serrano (2017) har i en sammanställning av flertalet rapporter 

noterat att äldre studenter kastar mer mat än yngre. Eriksson, Osowski, Malefors, 

Björkman, Eriksson (2017) utförde en fältstudie i Sala kommun och även där kom 

det fram att matsvinnet hos yngre elever skiljer sig från äldre elever. Dessa resultat 

visar att det finns skillnader i konsumtionsmönster när det gäller livsmedelavfall och 

att detta bör övervägas vid framtagande av informationskampanjer (Shanks et.al, 

2017; Eriksson et.al 2017). 

På några skolor som arbetat med att reducera matsvinn har åtgärder som synliggö-

rande av matsvinn använts för att påverka elevers beteende i syfte att kasta mindre 

mat. Informationskampanjer som är konkreta och rak på sak är framgångsfaktorer 

som bidragit till att elever tagit till sig budskapet och kastat mindre mat (Rytterstedt 

et.al, 2009). 

En annan studie utfördes i Falun 2016 under 2 månader och gick ut på att minska 

matsvinnet på 9 utvalda skolor i kommunen. Kampanjmaterialet bestod av affischer, 

bordspratare och hängande skyltar samt av knappar med kampanjens emblem (Kata-

lin, 2016). Kampanjmaterialet fokuserade på att vara anpassat till rätt åldersgrupp, 

informativt samt lades fokus på en positiv ton istället för en avskräckande ton. Re-

sultatet visade på en genomsnittlig minskning för samtliga skolor med 14 procent 

(Katalin, 2016). 
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6 Resultat av matsvinnsmätningar 

Nedan presentas resultat från matsvinnsmätningarna under vecka 8 och vecka 20  

 

Figur 6 visar resultatet från mätningarna som utfördes under vecka 8 samt vecka 20 på Järvsö skolan. 

Figuren visar att den mängd mat som serverats på har minskat med 56 kg från vecka 

8 till vecka 20. Figuren visar även att serveringssvinnet har minskat under vecka 20 

jämfört med vecka 8. Tallrikssvinnet har däremot ökat under vecka 20 jämfört med 

vecka 8 och även antal ätande var fler under vecka 20 jämfört med vecka 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar att det uppkomna tallrikssvinnet på Järvsö skola under vecka 8 låg på 

24,6 gram/portion och under vecka 20 var det uppkomna tallriksvinnet uppe i 26,9 

gram/portion. Det är en skillnad med 2,3 gram/portion vilket motsvarar en ökning 

med 9 %.  

1142

376

91,1 63 28,1

1310

320

81,2 45,9 35,3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Antal ätande Mängd serverad
mat kg

Totalt svinn kg Serveringssvinn kg Tallrikssvinn kg

Resultat från matsvinnmätningarna från Järvsö skola

V.8 V.20

24,6

26,9

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

V.8 V.20

Tallrikssvinn gram/portion på Järvsö skola

Tallrikssvinn gram/portion

Figur 7 visar det uppkomna tallrikssvinnet från vecka 8 och vecka 20 på Järvsö skola. 
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Figur 8 visar resultatet från mätningarna som utfördes under vecka 8 samt vecka 20 på Gärdeåsskolan 

Figuren visar att den mängd mat som serverats på Gärdeåsskolan har ökat med 55,6 

kg från vecka 8 till vecka 20. Figuren visar även att serveringssvinnet har ökat under 

vecka 20 jämfört med vecka 8. Tallrikssvinnet har däremot minskat under 20 och 

även antal ätande är färre under vecka 20 jämfört med vecka 8.  

 

 

Figur 9 visar det uppkomna tallrikssvinnet från vecka 8 och vecka 20 på Gärdeåsskolan. 

Figuren visar att det uppkomna tallrikssvinnet på Gärdeåsskolan låg på 22,6 

gram/portion under vecka 8 och att tallrikssvinnet under vecka 20 låg på 20,7 

gram/portion. Det är minskning med 1,9 gram/portion vilket motsvarar en minsk-

ning med 8,5 %.   
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Figur 10 visar resultatet från mätningarna som utfördes under vecka 8 samt vecka 20 på 
Stenhamreskolan. 

Figuren visar att den totala mängden mat som serverats på Stenhamreskolan har 

minskat från 798 kg vecka 8 till 741 kg under vecka 20. Serveringssvinnet har mins-

kat med 20,5 kg under vecka 20 jämfört med vecka 8. Tallrikssvinnet har även det 

minskat under vecka 20 jämfört med vecka 8. Det har varit färre antal ätande under 

vecka 20 jämfört med vecka 8. 

 

Figur 11 visar det uppkomna tallrikssvinnet från vecka 8 och vecka 20 på Stenhamreskolan. 

Figuren visar att det uppkomna tallrikssvinnet på Stenhamreskolan låg på 20,8 

gram/portion under vecka 8 och att tallrikssvinnet under vecka 20 låg på 14,7 

gram. Det är en minskning med 6,1 gram/portion vilket motsvara en minskning 

med 29 %.  
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7 Analys och Diskussion 

7.1 Analys av resultatet 

Enligt Rytterstedt et. al (2009) står serveringssvinnet för en stor del av det totala 

matsvinnet i de svenska skolköken. Resultatet från mätningarna visade att det totala 

serveringssvinnet från samtliga skolor både under vecka 8 och vecka 20 var dubbelt 

så stor som tallrikssvinnet, vilket är linje med Rytterstedt et. al (2009) påstående 

om att mat som gått ut till serveringen och som inte gått åt står för en stor del av det 

totala matsvinnet. En anledning till varför serveringssvinnet genererade mer svinn 

än tallrikssvinnet kan vara att skolköken i de tre skolorna som ingick i detta pilotpro-

jekt har upplägget av en bufféservering där eleverna får ta maten själv. För att inte 

riskera att kön till maten blir för lång och eleverna därmed måste stressa under 

lunchrasten finns det två led i varje matsal. Bägge leden är identiska i upplägget, se 

figur 12.  

 

Figur 12 visar upplägget för bufféservering på Järvsö skola. 

Att det finns två led att ta ifrån innebär att maten behöver fyllas på kontinuerligt på 

två ställen och att serveringssvinnet genereras från två platser. Detta kan anses på-

verka mängden serveringssvinn. För Stenhamreskolan som har två matsalar kan detta 

har en extra påverkan på matsvinnet då maten kontinuerligt behöver fyllas på i fyra 

led istället för två. 
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Matsvinnsmätningarna visade även att det fanns en tendens till att serveringssvinnet 

var högre på den skola där den genomsnittliga portionsstorleken var högre än de 

andra skolorna. Resultatet från vecka 8 visade att den genomsnittliga portionsstorle-

ken på Järvsö skola låg på 329 gram och under vecka 20 hade Järvsö skola minskat 

den genomsnittliga portionsstorleken till 244 gram. Serveringssvinnet minskade 

med 36 % under experimentveckan. För att ta del av hur dessa resultat räknats ut, 

se bilaga E.  

Tendens var likadan för Gärdeåsskolan där resultatet från vecka 8 visade att den ge-

nomsnittliga portionsstorleken på Gärdeåsskolan var 278 gram. Mätningarna från 

vecka 20 visade att den genomsnittliga portionsstorleken på Gärdeåsskolan hade ökat 

till 337 gram/portion och att serveringssvinnet samma vecka ökade med 57 %.  

Det finns en koppling mellan tallrikssvinnet och serveringssvinnet. Ju mer mat ele-

ver, kastar desto mindre mat blir det över från serveringen och därmed påverkas 

serveringssvinnet av tallrikssvinnet. Utöver portionsstorleken som ökade från vecka 

8 till vecka 20 på Gärdeåsskolan kan minskningen av tallrikssvinnet bidragit till att 

serveringssvinnet ökade.  

På Stenhamreskola var den genomsnittliga portionsstorleken ungefär densamma un-

der bägge veckorna som mätningarna utfördes och där var det inte någons större 

skillnad på serveringssvinnet.  

När det kommer till tallrikssvinnet på Järvsö skola, som var kontrollskola under ex-

perimentet, visade resultatet från matsvinnsmätningarna en ökning av tallrikssvinnet 

under experimentveckan jämfört med blindmätningen. Tallrikssvinnet på denna 

skola ökade med 9 % under experimentveckan. Vad som orsakat denna ökning är 

svårt att säga och ingen efterföljning i form av intervjuer eller liknande har utförts. 

Det kan spekuleras i att maten och årstiden kan påverkat tallrikssvinnet. Maten från 

de olika veckorna var inte exakt likadana. Samt var det kallt i februari jämfört med 

maj och lunchrasten är tidsbegränsat, vilket kan påverkat eleverna till att prioritera 

lek ute under vecka 20 snarare än att äta upp allt som fanns på tallriken. 

Gärdeåsskolan, som var en experimentgrupp och fick ta del av kampanj 2, visade en 

liten skillnad i tallrikssvinnet under experimentveckan jämfört med då blindmät-

ningarna skedde. Under vecka 20 då displayskylten och affischerna var placerade i 

närheten samt i matsalen sänktes matsvinnet med 8,5 %. Informationskampanjen 

tros ha bidragit till att tallrikssvinnet sänktes på denna skola. Däremot är det svårt 

att med säkerhet påstå att endast tallrikssvinnet bidragit till denna sänkning. Tidigare 

studier av Eriksson et.al (2017) har visat att det finns en konsumtionsskillnad mellan 

olika åldersgrupper och att yngre elever kastar mindre mat än äldre elever. Att tall-

rikssvinnet minskat på Gärdeåsskolan kan berott på att eleverna är yngre på denna 

skola jämfört med vår kontrollskola.  
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På den här skolan går det elever från förskola upp till mellanstadiet, på kontrollsko-

lan går det elever från mellanstadiet till högstadiet. Att det är unga elever på Gär-

deåsskolan kan även bidragit till att de yngste inte kunnat ta in informationen som 

kampanjen velat förmedla. Författaren kunde tagit mer hänsyn till att eleverna är 

unga på denna skola och förmedlat budskapet på ett sätt som är lättare för dem 

yngsta att ta till sig. Ett förslag är att kampanjen kunnat använt ett lättare språk i 

syfte att få de yngsta att förstå budskapet samt använt mer visuella medel, som bilder 

istället för text. Genom att vinkla informationen så att den är anpassad till rätt mål-

grupp, hade resultat kunnat sett annorlunda ut (Norén, 2015). 

Den allra största skillnaden på tallriksvinnet mättes på Stenhamreskolan. Denna 

skola fick ta del av kampanj 1 som bestod av en lärarledd lektion en vecka innan 

mätningarna samt displayskyltar och affischer under samma vecka som mätningarna 

ägde rum. Resultat från vecka 8 visade att tallriksvinnet på Stenhamreskolan låg på 

20 gram/portion. Resultatet från mätningar under vecka 20 visade att tallrikssvinnet 

på Stenhamreskolan minskade till 14 gram/portion. Detta är en minskning med 29 

%. 

Att engagera lärare och vuxna kan anses varit en bidragande orsak till att beteendet 

hos eleverna på Stenhamreskolan påverkats, vilket resulterat i mindre mängd mat 

som eleverna kastat. Dekker och Fröman (2014) betonar vikten av att involvera led-

ningen och vuxna som en framgångsfaktor i arbetet med att minska matsvinn. Det 

var synligt inte minst då eleverna i årskurs 3 på eget initiativ ritade egna affischer 

som placerades ut i matsalen där lågstadiet och mellanstadiet äter lunch. Detta enga-

gemang tros vara en följd av den lärarledda lektionen och bidragit till att eleverna på 

lågstadiet och mellanstadiet varit mer uppmärksamma på matsvinnet under experi-

mentveckan. Högstadiet som äter i en annan matsal tros inte blivit påverkade av affi-

scherna som eleverna i årskurs 3 placerade ut.  

Ytterligare en faktor som kan bidragit till att resultatet på Stenhamreskolan varit po-

sitivt kan berott på att kampanjen på denna skola var längre än kampanjen på Gär-

deåsskolan. Informationskampanjerna på Stenhamreskolan sträcktes över en två 

veckors period, medan kampanjen på Gärdeåsskolan endast sträcktes över en veckas 

tid.  

Derqui och Fernandes (2017) påpekar att utbildning av personal och elever gällande 

matsvinn och dess påverkan på miljön kan ändra beteende hos elever mot reducerat 

matsvinn. Resultatet från Stenhamreskolan styrker dessa påstående, då minskningen 

av tallrikssvinnet antas vara en konsekvens av kampanj 1, där både lärare och elever 

fått ta del av information om matsvinnets påverkan på miljön.   
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Enligt Rytterstedt et.al (2009) kastas det generellt mer mat i de skolor som har mot-

tagningskök än de skolor som har tillagningskök. I detta arbete har detta påstående 

inte kunnat styrkas. Vid blindmätningen konstaterades att Järvsö skola, som har till-

lagningskök, generade mer svinn än både Gärdeåsskolan och Stenhamreskolan, där 

båda har mottagningskök. Även under experimentveckan genererade Järvsö skola 

mer svinn än Stenhamreskolan.   

7.2 Metoddiskussion 

Metodvalet ansågs passande till att besvara studies syfte och hypotes. Valet att utföra 

ett experiment var relevant och nödvändigt för att besvara hypotesen. Genom att 

designa ett experiment gavs det en möjlighet till att undersöka hur information på-

verkar beteende. Blindmätningen som utfördes vid ett tidigare tillfälle bidrog till en 

utgångspunkt för experimentet och erbjöd jämförbara data. Då studien var tidsbe-

gränsad till 10 veckor designades experimentet på ett sätt som var riktad till att på-

verka beteende hos elever och fokuserade endast på att undersöka hur tallrikssvinnet 

påverkas av information. Inga åtgärder riktades mot serveringssvinnet, däremot väg-

des även serveringssvinnet. Detta ansågs relevant för att kunna svara på studiens ena 

syfte som var att bidra med kunskap om matsvinn till Ljusdals kommun samt för att 

kunna rekommendera åtgärder som kan leda till att reducera matsvinnet.  

Svagheter med experimentet var att det utfördes utanför ett laboratorium och att 

det därmed kan funnits ovidkommande variabler som författaren till denna studie 

inte kunnat kontrollera och som i sin tur kan påverkat elevernas beteende. I en skol-

miljö kan det tänkas finnas hel del som påverkar eleverna utöver den variabel som 

experimentet manipulerat. Ett exempel på sådan ovidkommande variabel kan tänkas 

vara att det för dagen finns en aktivitet som lett till att den beroende variabeln på-

verkats. Författaren till denna studie har litat på serveringspersonalen som tillhanda-

hållit med data från matsvinnsmätningarna. Författaren har ingen anledning att tro 

att denna data på något sätt manipulerats eller inte varit sanningsenlig, men då data 

kommit från en annan part kan den inte heller till hundra procent säkerställas.  

Andra svagheter med experimentet har varit att matsvinnet generaliserats till antal 

ätande elever på respektive skola. Antal ätande elever har i sin tur baserats på hur 

många elever som är inskrivna i skolan och inte hur många som faktiskt ätit. Det 

händer att elever avviker från skolmatsalen av olika anledningar. Det kan handla om 

sjukfrånvaro, att eleverna inte är sugna på maten och äter någon annanstans eller att 

vissa elever inte har några eftermiddagslektioner och då väljer att gå hem tidigare 

istället för att äta i skolmatsalen.  
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Dessa avvikelser kan ha lett till att de genomsnittliga uträkningarna kan vara något 

missvisande då de baserats på hur många elever som är inskrivna i skolan och inte 

hur många som faktiskt ätit i skolmatsalen. Men då detta är ett faktum i alla skolor 

som experimentet riktats mot ansågs resultatet ändå vara trovärdigt och relevant.  

Kritik som riktas mot experiment som utförs i laboratorium är att dessa inte speglar 

verkligheten, en fördel med detta experiment, som utfördes i fält, kan vara att 

undersökningen speglar verkligheten och ger mer trovärdiga resultat än mätningar 

som utförs i strikt kontrollerade miljöer. 

7.3 Rekommendationer för minskat matsvinn på skolor 

Att sätta ett uttalat mål för hur mycket matsvinn som är acceptabelt är nödvändigt i 

arbetet med att minska matsvinn. Målet ska helst vara så specifikt som möjligt och 

dessutom helst vara mätbart så att det kan följas upp. Att ha målet ”matsvinnet ska 

minska i grundskolor” är för vagt, istället bör ett mer specifikt mål formuleras. Må-

let kan till exempel vara ”matsvinnet på våra grundskolor ska inte överstiga 15 % av 

den totala mängden serverad mat”. Ett konkret mål underlättar enligt Janson och La-

ninge (2017) att nå det uppsatta målet.  

För att nå målet om reducerat matsvinn är regelbundna mätningar av matsvinn nöd-

vändigt. Att mäta matsvinnet bidrar till att visa i vilken riktning resultatet är på väg 

och vilka justeringar som kan tänkas behöva göras under arbetets gång. Förslagsvis 

kan det utföras mätningar under 2–3 veckor på höstterminen och 2–3 veckor under 

vårterminen. Ju oftare mätningarna utförs desto bättre koll på matsvinnet.  

Information om matsvinnets påverkan på miljön till elever och lärare är enligt Prie-

fer et. al (2016) en åtgärd som kan påverka elevers beteende. På Stenhamreskolan, 

där informationskampanj gått ut till elever, visade resultatet av mätningarna att tall-

rikssvinnet reducerats med 29 %. Att jobba med mjuka medel har visat sig vara 

framgångsrikt och fördelen med att jobba med sådana åtgärder är att de är kostnads-

effektiva och kan relativt snabbt implementeras.  

Enligt Rytterstedt et. al (2009) utgör serveringssvinnet den större delen av matsvin-

net i skolmatsalar, vilket även resultatet från dessa mätningar visade. En koppling 

mellan den genomsnittliga portionsstorleken och serveringssvinnet kunde anas i 

detta experiment. En rekommendation är att hålla den genomsnittliga portionsstor-

leken nere. Ett mer konkret tips är att förhålla sig till en genomsnittlig portionsstor-

lek som inte överskrider 260 gram/portion och gradvis minska det vid behov.     
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För att arbeta med att reducera matsvinnet på grundskolor krävs att det arbetas fram 

en plan. För att denna plan ska vara framgångsrik bör den sedan utföras, följas upp 

och förbättras. Detta är inget arbete som kommer att göras per automatik och att 

utse en ansvarig för detta arbeta är högst relevant. 

Sammanfattning av åtgärder: 

• Formulera ett specifikt mål 

• Regelbundna mätningar 

• Höj medvetenheten om matsvinn via informationskampanjer 

• Håll den genomsnittliga portionsstorleken nere 

• Utse en ansvarig för arbetet med att reducera matsvinnet 

7.4 Avslutande diskussion 

Matavfall och matsvinn var inget som tänktes på förr i tiden då det uppkomna 

matavfallet inte ansågs vara ett problem. Dels för att maten som producerades be-

handlades på sådant sätt som innebar att den skulle räcka till nästa skörd eller slakt. 

Loxbo (2011) beskriver hur maten som kom från den egna gården omhändertogs på 

ett sätt som skulle få maten att räcka så länge som möjligt. Idag är det få människor 

som produceras sin egen mat istället har industrialiseringen tagit över och maten 

som produceras kommer från världen alla hörn. Detta leder till att mat har i en 

större utsträckning kommersialiserats där producenternas intresse ligger i vinstmaxi-

mering.  

Det här sättet att förhålla sig till livsmedel innebär att påverkan på miljön åsidosätts. 

Europaparlamentet (2011) påpekar att för varje kilo livsmedel som produceras ham-

nar 4,5 kilo koldioxid i atmosfären och enligt FAO (2011) kastas en tredje del av 

den mat som produceras årligen. I en tid med klimatförändringar som ett hot mot 

våra samhällen och en global överenskommelse mellan världens regerings- och stats-

chefer om att begränsa den globala temperaturökningen med mindre än 2 grader 

Celsius jämfört med förindustrielltid, anses dagens livsmedelsproduktion och kon-

sumtion inte hållbar.  

Genom att minska på matsvinnet går det att påverka mängden koldioxid som ham-

nar i atmosfären via livsmedelsindustrin och därmed bidra till att begränsa den glo-

bala temperaturökningen. Resultatet från denna studie visade på en total minskning 

av matsvinnet med 9 % för samtliga tre skolor. Det motsvarar en minskning med 21 

kg under den veckan som mätningarna utfördes. I koldioxidbesparing innebär det att 

94,5 kilo koldioxid inte hamnade i atmosfären.  
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Nu går det inte att generalisera detta resultat till alla skolor eller ens över ett år, då 

studien enbart utfördes under en veckas tid på tre utvalda skolor. Men Naturvårds-

verket (2014) anser att det finns möjligheter till att halvera matsvinnet i vissa av de 

svenska skolorna. Att reducera matsvinnet innebär inte endast mindre koldioxid i at-

mosfären utan även en möjlighet till besparing av värdefulla resurser som vatten av 

högkvalitet och naturmarker. 

Det finns både internationella som nationella ramverk att förhålla sig till när det 

kommer till livsmedelsproduktion och hantering av livsmedel. Vissa av dessa ram-

verk har en direkt eller indirekt påverkan på den mat som kastas. EG-förordningen 

852/2004 ställer bland annat krav på hygien och kontroll av livsmedel, vilket kan 

resultera i att mat som stått framme längre än vad som godkänns i förordningen 

måste kastas även om den hade kunnat användas vid ett senare tillfälle. Avfallstrap-

pan är ett EG-direktiv som fastställer hur avfall ska omhändertas för att skydda män-

niskors hälsa och miljö där förebyggande av avfall är högst upp på prioriteringsord-

ningen. Och i miljöbalken ställs det krav på hushållning med råvaror och resurser 

(SFS 1998:808). Både avfallstrappan och kraven i miljöbalken kan användas som ar-

gument och en laglig grund för att ställa högre krav på verksamheter där ett högt 

flöde av matsvinn genereras. 

Att införa nya lagar kan däremot vara tidskrävande och dyrt, och att förbjuda upp-

komsten av matsvinn anses inte lämpligt eller troligt. Något som däremot kan kom-

plettera de existerande ramverken är att kraven skulle kunna ställas i form av åtgär-

der riktade mot beteendeförändring. Här kan mjuka medel som informationskam-

panjer spela en avgörande roll. 

Informationskampanjer har i tidigare matsvinnsprojekt visats vara framgångsrikt där 

reducering av matsvinnet i skolkök uppmätts till över 20 % (Dekker och Fröman 

(2014). Resultatet av denna studie skulle kunna styrka tidigare resultat om att in-

formationskampanjer kan användas i syfte att påverka beteende hos elever. Mät-

ningar från denna studie visar på möjligheter att kunna reducera tallrikssvinnet med 

upp till 29 %. Matsvinnet har hamnat allt mer i fokus medialt och flertalet kommu-

ner har börjat adressera problemet kring matsvinnet. Norén (2018) påpekar att den 

sociala normen kan vara en stor påverkansfaktor och att människor helst inte vill av-

vika från det som anses vara normen. Att matsvinnet blivit aktuellt och får medial 

fokus är positivt och inger ett tillfälle att belysa att mat som är fullt tjänligt inte är 

normalt att kasta. Genom att framhäva att mat är en livsnödvändig resurs för alla 

människor och trycka på att det är onormalt att kasta fullt tjänlig mat, skulle man 

eventuellt kunna få igång en trend som kan vara avgörande för hur det uppkomna 

matsvinnet i framtiden sker.    
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Skulle vi spinna vidare på en tidigare idé och leka med tanken att de tre skolor som 

ingick i detta pilotprojekt håller sig till en reducering av matsvinnet på 9 % skulle 

det innebära en koldioxidbesparing på motsvarande 3,3 ton årligen.  

Om vi fantiserar ännu ett steg längre och påstår att ytterligare 100 skolor i Sverige 

sänker matsvinnet i deras skolkök med samma mängd som de tre skolorna på Ljus-

dals kommun, reduceras mängden koldioxid som hamnar i atmosfären med 330 

ton/årligen. Detta kanske låter som tagit ur luften vilket det i viss mån också är, 

men det ger en fingervisning på hur mycket matsvinnet bidrar till klimatförändring-

arna och andra miljömål om det inte görs något åt problemet.  

En fråga att ta ställning till är om vi verkligen har råd med status quo? 
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8 Slutsatser 

Resultatet av mätningarna visade att bägge experimentgrupperna genererade mindre 

tallrikssvinn än kontrollgruppen. I den ena experimentgruppen hade tallrikssvinnet 

minskat med 29 %, medan tallrikssvinnet i kontrollgruppen hade ökat med 9 %. Då 

denna studie endast utfördes på tre skolor under en veckas tid är det svårt att dra 

några konkreta slutsatser huruvida hypotesen stämde eller inte. Däremot visar denna 

studie att det finns potential att använda informationskampanjer i syfte att påverka 

beteendet hos skolelever till förmån för minskade matsvinnmängder.   
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9 Framtida studier 

Stenhamreskolan lyckades reducera tallrikssvinnet med 29 % under vecka 20, då in-

formationskampanjerna var ute och matsvinnsmätningarna utfördes, men hur ser 

tallrikssvinnet ut en eller två veckor efter själva mätningsveckan? I framtida studier 

hade det varit intressant att följa upp med ytterligare en blindmätning ett par veckor 

senare, för att undersöka hur länge beteendeförändringen håller i sig efter att en in-

formationskampanj gått ut. 
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Bilaga A 

Kampanjmaterial för Stenhamreskolan inför Matsvinnsmätning vecka 

20 

 

Vad går projektet ut på? 

Vi kan börja med att tydliggöra vad skillnaden på matavfall och matsvinn är för nå-

got. 

Matavfall är all mat som kastas och inkluderar till exempel benrester, äggskal och 

bananskal, såväl som mat vars utgångsdatum gått ut och mat som man har kvar på sin 

tallrik efter en måltid som man inte orkar äta upp och kastar.  

Matsvinn är den del av matavfallet som hade kunnat användas om det omhänderta-

gits annorlunda. Det vill säga mat som är fullt tjänligt men som går till spillo ändå. 

Exempel på matsvinn kan vara mat som elever inte orkar äta upp och kastar, eller 

mat som köket förbereder men som inte går åt och kastas av den anledningen.  

Krav på avfallshierarki vid lagstiftning när det kommer till hur avfall 

ska prioriteras.  

I Följande ordning ska avfallet prioriteras: 

1. Förebyggande 

2. Förberedelse för återanvändning 

3. Materialåtervinning 

4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 

5. Bortskaffande (Deponering) 

Det är främst det första steget (förebyggande) av prioriteringsordningen som 

kan tillämpas för matsvinn. Då det som kastas är fullt tjänligt bör det i första ta-

get förbyggas så att det inte uppkommer som avfall 

Agenda 2030 

Världens stats- och regeringschefer har tillsammans genom Agenda 2030 beslutat 

om 17 mål för hållbar utveckling och 169 tillhörande delmål 

I delmål 12.3 står skrivet att det globala matsvinnet ska till 2030 halveras per person 

i butiks- och konsumentledet. 

Kommunen har i sina avfallsplaner ett mål om att aktivt jobba för att reducera mat-

svinnet i de offentliga verksamheterna. Kommunen har tillsammans med mig, som 
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är student på Högskolan i Gävle, påbörjat ett pilotprojekt riktat mot tre skolor som 

syftar till att ta reda på hur mycket mat som kastas i grundskolorna samt undersöka 

hur vi kan arbeta för att reducera matsvinnet.  

Deltagande skolor 

Skolorna som ingår i projektet är Järvsö skola, Gärdeåsskolan och Stenhamreskolan.  

I samtliga skolor utfördes det under vecka 8 mätningar på hur mycket mat som kas-

tades. Resultatet visade att det sammanlagt serverades mat motsvarande 1523,4 kg 

under den veckan som mätningarna utfördes. Av detta kastades 361,2 kg, vilket 

motsvarar 23,7 procent.   

Matsvinnet från dem tre skolorna under den veckan uppskattades räcka till för 1279 

portioner (1 portion = 282,3 gram).  

Om vi ska omvandla detta till en ekonomisk analys, framkom det att dessa tre skolor 

tillsammans under vecka 8 kastade mat till ett inköpsvärde av 13,041 kronor 

(10,9*1279).  

Skulle detta slås ut genom ett läsår som enligt skolverket består av 178 dagar, vilket 

ger 35,6 veckor hade matsvinnet för dessa tre skolor hamnat på ett inköpsvärde 

motsvarande 496,299 kronor (13,041*35,6). 

• Syfte med projektet 

Syftet med detta projekt är som tidigare sagt att undersöka hur vi kan jobba för att 

påverka eleverna till att kasta mindre mat. Syftet är även att kommunen ska börja 

jobba aktivt för att reducera matsvinn och upprätta mätmetoder för att följa upp ar-

betet och för att vara i linje med de nya miljömålen som är uppsatta av EU och Sve-

riges regering.  

För att ta reda på hur detta ska kunna gå till har vi designat 3 experiment som riktas 

mot de skolorna som ingår i pilotprojektet.  

Vecka 20 kommer vi att utföra ytterligare mätningar, men denna gång kommer vi 

att gå ut med informationskampanjer på varje skola. Målet med informationskam-

panjerna är att se om de påverkar elevernas beteende till att kasta mindre mat under 

den veckan vi utför mätningarna.  

Kampanjerna kommer att se olika ut på varje skola, detta för att se hur olika inform-

ation påverkar eleverna.  
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Järvsö skola ska fungera som en kontrollskola där det inte kommer att göras något 
i den skolan överhuvudtaget. Inga displayer eller affischer kommer att gå ut till den 
skolan.  
 
Vi vill se om själva perioden för mätningarna är en faktor som påverkar utan att vi 
manipulerar på något sätt. Det vill säga om elevernas beteende skiljer sig i maj jäm-
fört med i februari. Sånt som man kan tänka sig påverka utan att vi lägger oss i är att 
det är varmt ute och eleverna stressar lite mer i matsalen för att de vill ut och leka. 
Annat som kan påverka, kan vara att det inte är samma mat som serveras vecka 20 
jämfört med vecka 19. 

a)  

På Gärdeåsskolan kommer att vi att placera ut displayer intill matsalen och affi-

scher i matsalen. På dessa kommer det stå hur mycket mat som kastades på Gär-

deåsskolan under februari månad, samt vad målet är att komma ned till under maj 

månad.   

(Här vill vi se om man genom att sätt upp ett konkret mål kan motivera eleverna till 

att ändra på sitt beteende). 

 

På Stenhamreskolan vill vi undersöka hur information om matsvinnets påverkan 

på miljön och ekonomin påverkar elevernas beteende. 

Här är det meningen att ni mentorer under vecka 19, en vecka innan mätningarna 

utförs, ska under en lärarledd lektion kort gå igenom vad projektet handlar om och 

att målet är att reducera matsvinnet på skolan. Därefter ska eleverna svara på 7 frå-

gor som har med matsvinn att göra. Och när de har svarat klart och ni samlat in 

frågeformulären, är det meningen att ni ska gå igenom svaren på tavlan för att ge di-

rekt feedback till eleverna.  

Den faktabaserade informationen om hur matsvinnet påverkar miljön handlar i grun-

den om 4 saker:  

b)  

1. Att naturmarker tas i anspråk till förmån för odlingsmarker.  

2. Att det går åt otroliga mängder vatten för att odla mat 

3. Att livsmedelsproduktion står för ca 25 procent av allt koldioxidut-

släpp i världen. För att lägga det i relation så är det mer än vad alla 

bilar, bussar och flyg släpper ut tillsammans.  

4. Att matsvinnet kostar mycket pengar då det inte kommer till använd-

ning.   



 

A4 

Därefter kommer vi att vecka 20 ha displayer i matsalen som ska fungera som en på-

minnelse till eleverna om att vi nu börjat mäta den mängd mat som kastas i Sten-

hamreskolan.  

På Displayerna kommer vi även hänvisa till att andra skolor i Sverige redan börjat 

jobba med att reducera matsvinnet och att de lyckats minska sitt matsvinn. Detta för 

att visa eleverna att det finns andra skolor som börjat jobba med att reducera mat-

svinnet på deras skola samt för att visa på att det går att lyckas att minska på matsvin-

net.   

c)  

• Tid för informationskampanjen att gå ut till eleverna på Sten-

hamreskolan: Vecka 19. 

• Det spelar ingen roll om ni har lektionen på måndag eller på fre-

dag, det viktiga är att det sker under vecka 19.  

• Mätningar av matsvinn: Vecka 20 

Projektet kommer att avslutas den 5:e juni då det ska redovisas och opponeras på i 

Högskolan i Gävle. Därefter kommer arbetet att offentligt publiceras på Diva.  

Kommunen kommer att få ta del av arbetet och resultat när det har godkänts och 

publicerats. Kommunen kommer i sin tur återkoppla till respektive skola hur det har 

gått. 

Faktabaserad information om matsvinn. 

Vad är matsvinn: 

Matsvinn är mat som hade kunnat användas om det omhändertagits annorlunda. 

Det vill säga mat som är fullt tjänligt men som går till spillo ändå. Exempel på mats-

vinn kan vara mat som elever inte orkar äta upp och kastar, eller mat som köket för-

bereder men som inte går åt och kastas av den anledningen.  

 

Hur mycket mat kastas det årligen globalt? 

En 1/3 del av all mat som produceras i världen kastas. I runda siffror finns det be-

räkningar som visar på att det kastas mat motsvarande 1,3 miljarder ton. Om denna 

mat istället kom till användning skulle det räcka för att bekämpa hunger och svält i 

hela världen.  
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Hur påverkas miljön av maten som kastas? 

För att producera mat så behöver vi omvandla naturmark till jordbruksmark.  

Det som händer när vi gör det är att många djur, växter och andra arter förlorar sina 

hem och försvinner. När vi sen kastar maten för att vi inte orkar äta upp den eller på 

grund av andra anledningar har vi använt värdefull mark i onödan.  

För att odla mat behöves det även massvis med vatten. Utan vatten får vi ingen mat. 

I en perfekt värld räcker allting till alla både människor, djur och växter. Men på 

den senaste tiden har vi märkt hur det har blivit varmare och varmare och på många 

håll i Sverige har grundvattnet minskat. När det inte längre finns lika mycket vatten 

som förut, behöver vi använda det vatten som finns effektivt och sparsamt. Om vi 

kastar 1/3 av all mat som produceras så kastar vi inte enbart maten utan vi förbrukar 

(kastar) även all den vatten som har använts för att producera fram maten.  

 

Koldioxidutsläpp 

För varje kilo mat som produceras hamnar 4,5 kilo koldioxid i atmosfären och livs-

medelsproduktionen står för ca 25 procent av all koldioxid som släpps ut i atmosfä-

ren. Koldioxid är en gas som förstärker växthushuseffekten, det vill säga att den bi-

drar till att klimatet blir varmare på våran jord. Det som i praktiken händer är att 

gaserna, för att de väger så lite, åker upp i luften och hamnar uppe bland molnen. 

Det blir som att man får ett extra tjockt täcke över jorden. Det är det som gör att vi 

får det varmare. Gaserna är dessutom giftiga för oss människor.   I många fall så kan 

man tycka att det här något positivt då vi får det varmare, men det innebär också att 

vi får mindre regn dem perioderna vi behöver regn, till exempel under sommarperi-

oderna.  

 

Det hela slutar i en ond spiral där vi tar bort viktigt naturmark för att odla nödvän-

dig mat. Men när vi istället kastar maten så bidrar vi till att vi för varje år som går får 

det svårare att odla mat på grund av det till exempel inte regnar lika mycket som 
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förut och för att vattnet på många ställen blir mindre och mindre. Det här leder till 

att de odlingsmarker som finns blir torra och ger dåliga skördar. Det leder i sin tur 

till att vi eventuellt behöver omvandla ännu mer naturmark till jordbruksmark. 

Detta sätt att bedriva jordbruk är i längden inte hållbar. Vi kan alla hjälpa till och bi-

dra till en hållbar framtid på något sätt, litet som stort. Ett sätt att hjälpa till är att 

inte kasta den mat som finns, så att inte naturmarker försvinner, vi kommer behöva 

naturmarkerna i framtiden.  

För att vi i framtiden ska kunna äta det vi vill behöver vi idag tänka på vad vi gör 

med maten som vi tar fram. Det allra viktigaste är att maten kommer till användning 

och att den inte kastas. 

Svar på frågorna som eleverna ska svara på: 

 

Hur mycket kostar maten som slängs det i de svenska skolorna? 

Enligt naturvårdsverket finns det en uppfattning om att matsvinnet uppgår till ca 

23 000 ton i de svenska skolorna. Omvandlat i kronor betyder det att skolorna till-

sammans kastar mat till ett ekonomiskt värde av ca 600 miljoner kronor. För att 

lägga det i relation till eleverna skulle man kunna säga att dessa pengar skulle kunna 

räcka till ca 75 000 datorer.  

Hur många kilo mat kastades det i din skola under februari månad?         

Under vecka 8 i februari månad kastades det 203,9 kilo mat på Stenhamreskolan. 

Om vi antar att alla veckor ungefär ser likadana ut när det kommer till den mängd 

mat som kastas så kastades det under februari månad ca 815 kilo mat. Denna mat 

kostar ca 31 468 kronor i inköpspris.  

Andra skolor i Sverige har minskat maten som kastas i deras skola med 

20 procent. Hur många kilo mat behöver din skola kasta mindre varje 

månad för att vara i linje med dem andra skolorna?         

Flertalet skolor runt om i Sverige har börjat jobba för att minska matsvinnet. Viktiga 

faktorerna som har bidragit till att skolorna har lyckats reducera matsvinnet har varit 

att: 1 börja mäta matsvinnet, 2 sätta upp mål, 3 följa upp arbetet. 

Andra lika viktiga faktorer som har bidragit till skolorna lyckats i sitt arbete är enga-

gemang från ledningen, lärare och vuxna i skolmiljön.  
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Målet som Stenhamreskolan har är att minska matsvinnet med 163 kilo/månad.  

 

Tack så mycket för att ni hjälper till. Det här känns väldigt spännande och det ska bli 

intressant och se vad för resultat vi får under vecka 20.   

/ Enver 

Kontaktuppgifter om det skulle vara så att det är något som är oklart eller om ni har 

andra frågor eller funderingar angående projektet.  

 

Student: Enver Pekin 

Email: enver_pekin@hotmail.com 

Telefon: 0709-320 477 
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Bilaga C 

Generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål 

Sveriges miljömålssystem består av ett generations-mål, 16 miljökvalitetsmål samt 

ett tjugotal etappmål (Naturvårdsverket, 2019 a). Generationsmålet handlar om 

vilka värden som ska skyddas samt vilka samhällsomställningar som krävs för att nå 

önskade resultat. Den svenska riksdagens definition av generationsmålet lyder:  

” Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser” (Abresparr et.al, 2013 s. II).  

Vidare går det att läsa att målet med generationsmålet är att det ska finnas förutsätt-

ningar för att lösa miljöproblemen på plats inom en generation.  

Generationsmålet och miljökvalitetsmålen är breda begrepp, för att underlätta att nå 

dessa mål kan det av regeringen fastställas etappmål (Naturvårdsverket, 2013). I ett 

regleringsbrev från 2013 gavs uppdraget om etappmål för minskat matavfall till Na-

turvårdsverket. Det förslagna etappmålet för minskat matavfall lyder att matavfallet 

ska minska med 20 procent jämfört med jämförelseåret 2010, sammantaget för hela 

livsmedelskedjan utom primärproduktion (Naturvårdsverket, 2013).  

Etappmålet riktas mot matavfallet i sin helhet, dock betonar Naturvårdsverket 

(2013) att det är den del av matavfallet som går att undvika, det vill säga matsvinnet, 

till exempel genom ändrade rutiner eller beteende som ska minska. Med fokus på 

detta har även de förslagna åtgärderna och styrmedlen som ämnar till att uppnå 

etappmålet riktats in på att minska matsvinnet.  

Globala hållbarhetsmål 

Världens stats- och regeringschefer har tillsammans genom Agenda 2030 beslutat 

om 17 mål för hållbar utveckling och tillhörande 169 delmål (Regeringen, 2019).  

Matsvinn kan koppla till flertalet av dessa mål, men ett mål sticker ut och är direkt 

kopplat till matsvinn. Hållbarhetsmålet 12 i Agenda 2030 handlar om säkerställandet 

av en hållbar konsumtion och produktion. Delmål 12.3 syftar till att halvera det glo-

bala matsvinnet till år 2030 per person i butiks- och konsumentledet (Regeringen, 

2019).   

  

http://www.naturvardsverket.se/
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EU 2011/2175 (INI) 

EU-utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling har i ett betänkande (EU 

2011/2175(INI)) föreslagit strategier för att förbättra livsmedelkedjans effektivitet 

inom EU. I betänkandet framhävs en oro över den mängd mat som kastas och slösas 

bort trots att den är fullt tjänlig för människor. Det handlar både om miljömässiga 

och etiska problem som ekonomiska och samhällsmässiga kostnader och parlamentet 

uppmanar kommissionen att analysera orsaker och följderna av bortfallet. Kommiss-

ionen uppmanas även att föreslå tydliga och konkreta åtgärder som ska leda till att 

halvera slöseriet till 2025 (EU-parlamentet, 2011). 

KOM 2011/571  

Ett annat initiativ att förhålla sig till inom EU är den europeiska kommissionens färd-

plan för ett resurseffektivt Europa, KOM 2011/571. I den färdplanen går att läsa 

flera milstolpar om hur EU ska arbeta resurseffektivt för att nå sin vision till 2050 

(EU-kommissionen, 2011). En av dessa milstolpar har med matavfall och matsvinn 

att göra och lyder:  

”Senast 2020 kommer incitament för hälsosammare och mer hållbar produktion och 
konsumtion av livsmedel användas allmänt, och de har lett till en 20 procentig 
minskning av livsmedelskedjans användning av insatsvaror. Mängden ätbara livsme-

del som slängs bör halveras i EU” ((EU-kommissionen, 2011 s. 18.) 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/98EG 

I Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/98EG 1 kap artikel 1 om syfte och 

tillämpningsområde går att läsa: 

” I detta direktiv fastställs åtgärder som syftar till att skydda miljö och människors 
hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av generering och han-
tering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till 
stånd en effektivisering av denna användning” (EG-direktiv 2008/98. s. L 
312/8).  

Främst är det 1 kap artikel 4 där krav på avfallshierarki ska gälla som prioriterings-

ordning för lagstiftning och politik som kan hänvisas till matsvinnet. I följande ord-

ning bör avfallet prioriteras:  
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Figur 13 visar prioriteringsordningen på avfallshierarkin. Källa: (Byggpall, 2019). 

Det är främst det första steget, förebygga uppkomst, av prioriteringsordningen som 

kan tillämpas för matsvinn. Då det som kastas är fullt tjänligt bör det enligt avfallshi-

erarkin i första hand förebyggas så att det inte uppkommer som avfall.  

Även kap 5 artikel 24 om avfallsförebyggande program kan tillämpas för att minska 

matsvinnet. I det programmet beskrivs att medlemsstaterna i enlighet med artikel 1 

kap 4 ska upprätta avfallsförebyggande program senast 12 december 2013.     

EG-förordningar 

När det kommer till förordningar inom EU är det främst EG-förordningen 

852/2004 och EG-förordningen 178/2002 om hygien och kontroll för livsmedel 

som kan påverka mängden matsvinn som uppstår.  

EG-förordningen 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstift-

ning, reglerar bland annat grundläggande skyldigheter för livsmedelsföretag i alla 

stadier i produktion, bearbetnings- och distributionskedjan skall ha ansvar för och se 

till att livsmedel uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för 

respektive livsmedelsföretagens verksamhet, samt kontrollera att dessa krav uppfylls 

(EG-förordningen 178/2002 (2002). 

Huvudsyftet med EG-förordningen 852/2004 är att säkerställa en hög nivå på kon-

sumentskyddet med avseende på säkerheten runt livsmedel (EG-förordningen 

852/2004 (2004). I förordningen är det bland annat reglerat vikten av att upprätt-

hålla en kylkedja, att det primära ansvaret för livsmedelssäkerhet ligger hos livsme-

delsföretagarna samt krav på godkända anläggningar EG-förordningen 852/2004 

(2004). 
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Miljöbalken   

I miljöbalken 1 kap 1§ står: 

” Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som inne-
bär att nuvarande och kommande generation tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och 
att människors rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl” 
(SFS 1998:808 s.3). 

De delar av miljöbalken som kan kopplas till matsvinn och tillämpas för att minska 

svinnet är främst 2 kap om Allmänna hänsynsregler 2, 5och 7§§ och 26 kap om Till-

syn 19 § (SFS 1998:808).  

 

2 kap 2 § handlar om att verksamhetsutövare skall skaffa sig den kunskap som behövs 

för att förebygga skador mot människor hälsa och förbygga skador och olägenheter 

mot miljö (SFS 1998:808). 

 

2 kap 5§ ställer krav på hushållning med råvaror och energi. 7 § i kap 2 handlar om 

en rimlighetsavvägning där nyttan för skyddsåtgärder och andra försikthetsmått ställs 

kostnaden av införandet för sådana åtgärder. I samma paragraf framkommer att av-

vägningen inte får medföra att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap åsidosätts (SFS 

1998:808).  

 

I 26 kap 19 § ställs det krav på att utövaren både ska planera och kontrollera verk-

samheten för att motverka olägenheter mot människors hälsa och miljö, Vidare ska 

utövaren göra egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om hur 

verksamheten påverkar miljön och lämna förslag till kontrollprogram till tillsyns-

myndigheten om denne begär det (SFS 1998:808).  

 

Skollagen 

Elever i för och grundskola är enligt skollagen (SFS 2010:800) berättigade till nä-

ringsrika och avgiftsfria måltider. Vad som menas med näringsrika är inte specifice-

rat i lagen och kan därmed tolkas olika beroende på vem som ansvarar för skolmål-

tiden. 
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Ljusdals kommuns avfallsplan 

Avfallsplanen för Ljusdals kommun 2015–2020 innehåller åtaganden, mål och åt-

gärdsprogram och är framtagen tillsammans med kommunerna i Hälsingland. Avfall 

Hälsingland, som är den regionala projektgruppen, ska tillsammans med den lokala 

arbetsgruppen i Ljusdal under den överenskomna perioden (2015–2020) driva pro-

cessen genom att sammanställa mål och åtgärder och löpande bearbeta samt komma 

med förbättringsförslag till åtgärdsprogrammet (Ljusdals kommun, 2018).  

I Avfallsplanen står att kommunen aktivt ska arbeta för att minska svinnet av matav-

fall i kommunala offentliga verksamheter inklusive mätmetoder för uppföljning.  

Kommunen och länsstyrelsen har kommit överens om att kostservice ska arbeta för att nå 

25 procent ekologiska produkter respektive 10 procent närproducerat livsmedel till år 

2020 (Ljusdals kommun, 2018). 
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Bilaga E 

Formel för uträkning av matsvinnmängder 

Antal ätande = ä 

Mängd serverad mat = m 

Portion = P 

Serveringssvinn = s 

Tallrikssvinn = t 

Totalt svinn = o 

 

Den genomsnittliga portionen har räknats ut genom att dividera den totala mängden 

mat som serverats med totalt antal ätande (m/ä=p) 

 

För att ta reda på hur många gram/portion som genererade i form av serveringss-

vinn har serveringssvinnet dividerats med antal ätande; s/ä 

 

För att ta reda på hur många gram/portion som genererade i form av tallrikssvinn 

har tallrikssvinnet dividerats med antal ätande; t/ä 

 

För att ta reda på hur många gram/portion som genererade i form av totalt svinn har 

det totala matsvinnet dividerats med antal ätande: o/ä  

 

För att ta reda på hur många portioner matsvinnet motsvarade, dividerades den to-

tala mängden matsvinn med den genomsnittliga portionen: o/p 

 

Exemplet nedan visar hur mycket gram/portion tallrikssvinnet genererade på Järvsö 

skola under vecka 8 respektive vecka 20. 

 

Exempel V.8 (t/ä) 28100/1142 = 24,6 (tallrikssvinnet genererade i snitt 

24,6 gram/portion)  

Exempel V.20 (t/ä) 35300/1310=26,9 (tallrikssvinnet genererade i snitt 

24,6 gram/portion) 
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      Järvsö skola       
         

  

Uträkning gram/port-
ion tallrikssvinn vecka 
8      

Uträkning gram/port-
ion tallrikssvinn vecka 
20   

t ä gram/portion  t ä gram/portion 

28100 1142 24,6  35300 1310 26,9 

         

  

Uträkning gram/port-
ion Serveringssvinn 
vecka 8      

Uträkning gram/port-
ion Serveringssvinn 
vecka 20   

s ä gram/portion  s ä  Gram/portion 

63000 1142 55,1  45900 1310 35 

         

  

Uträkning gram/port-
ion totalt svinn vecka 
8    

Uträkning gram/port-
ion totalt svinn vecka 
20   

o ä gram/portion  o ä gram/portion 

91100 1142 79,7  81200 1310 61,9 

         

  
Antal portioner som 
kastades vecka 8    

Antal portioner som 
kastades vecka 20   

o p antal portioner  o p 
antal por-
tioner 

91100 329,2 276,7   81200 244,2 332,5 

      Gärdeåsskolan     
         

  

Uträkning gram/port-
ion tallrikssvinn vecka 
8      

Uträkning gram/port-
ion tallrikssvinn vecka 8   

t ä gram/portion  t ä gram/portion 

28400 1257 22,5  24900 1200 20,7 

         

  

Uträkning gram/port-
ion Serveringssvinn 
vecka 8      

Uträkning gram/port-
ion Serveringssvinn 
vecka 20 gram/portion 

s ä gram/portion  s ä   

37400 1257 29,7  56100 1200 46,7 

         

  

Uträkning gram/port-
ion totalt svinn vecka 
8    

Uträkning gram/port-
ion totalt svinn vecka 
20   

o ä gram/portion  o ä gram/portion 

65800 1257 52,3  81000 1200 67,5 

         

  
Antal portioner som 
kastades vecka 8    

Antal portioner som 
kastades vecka 20   

o p antal portioner  o p antal portioner 
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65800 277,9 236,7   81000 337,5 240 

      Sammanställning samtliga skolor   

    
      

  
Uträkning gram/portion 
tallrikssvinn vecka 8 

 
     

Uträkning gram/portion 
tallrikssvinn vecka 20   

t ä  gram/portion  t ä gram/portion 

119100 5396  22  102800 5403 19 

    
      

  
Uträkning gram/portion 
Serveringssvinn vecka 8 

 
     

Uträkning gram/portion 
Serveringssvinn vecka 20 gram/portion 

s ä  gram/portion  s ä   

242100 5396  44,8  223200 5403 41,3 

    
      

  
Uträkning gram/port-
ion totalt svinn vecka 8 

 

   

Uträkning gram/portion 
totalt svinn vecka 20   

o ä  gram/portion  o ä gram/portion 

361200 5396  66,9  326000 5403 60,3 

    
      

  
Antal portioner som 
kastades vecka 8 

 

   

Antal portioner som kasta-
des vecka 20   

o p  antal portioner  o p antal portioner 

361200 282,3  1279,4   326000 271,3 1201,6 

      Stenhamreskolan     
         

  
Uträkning gram/portion 
tallrikssvinn vecka 8      

Uträkning gram/portion 
tallrikssvinn vecka 20   

t ä gram/portion  t ä gram/portion 

62600 2998 20,8  42600 2893 14,7 

         

  
Uträkning gram/portion 
Serveringssvinn vecka 8      

Uträkning gram/portion 
Serveringssvinn vecka 20 gram/portion 

s ä gram/portion  s ä   

141700 2998 47,2  121200 2893 41,8 

         

  
Uträkning gram/portion 
totalt svinn vecka 8    

Uträkning gram/portion 
totalt svinn vecka 20   

o ä gram/portion  o ä gram/portion 

203900 2998 68  163800 2893 56,6 

         

  
Antal portioner som 
kastades vecka 8    

Antal portioner som kas-
tades vecka 20   

o p antal portioner  o p antal portioner 

203900 266,1 766,2   163800 256,1 639,5 


