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Sammanfattning 
Livsmedelsproduktion har en stor miljöpåverkan och orsakar försurning, störning av den 

biologiska mångfalden, det kräver stora mängder vatten och sprider gifter. Idag produceras och 

kastas mycket mat som hade kunnat sparas om den hade behandlats annorlunda Den största 

mängden matavfall står hushållen för, men det uppstår matavfall i hela produktionskedjan.   

Det finns ett forskningsbehov gällande matavfall, om orsaker och mängder samt vilka möjliga 

åtgärder som kan vidtas för att matsvinnet ska minska. Det finns få undersökningar om 

matsvinn i skolkök vilket inkluderar förskolekök, det är därför oklart hur mycket svinn som 

uppstår i denna del av kedjan. Enligt Naturvårdsverket uppstod det år 2012, 43 000 ton 

matavfall i skolkök varav 52 procent var onödigt svinn, det motsvarar ett matsvinn på 62,4 

g/portion. 

Fokus i denna uppsats är förskoleverksamhet i Oskarshamns kommun och syftet är att 

undersöka mängder och orsaker till matsvinn samt vilka möjliga åtgärder som kan vidtas för att 

minska svinnet. I detta arbete har det endast fokuserats på det matsvinn som uppstår i samband 

med förskolornas lunchservering. För att få svar på arbetets frågeställningar har det genomförts 

20 intervjuer med både pedagoger och kökspersonal från verksamheten vidare har det även 

utförts vägning av matsvinn. Vägningen skedde på två förskolor under fem dagars tid, en 

förskola med tillagningskök och en förskola med mottagningskök. 

Under mätperioden uppkom det mer matsvinn än förväntat, den totala mängden svinn på de 

båda förskolorna var 99,60 kg. I genomsnitt kastades det 149,77 g/portion. I mottagningsköket 

kastades det 59,91 kg mat och medelvärdet var 185,7 g/portion. I tillagningsköket kastades det 

39,69 kg mat och medelvärdet var 112,76 g/portion. Orsakerna till att matsvinn uppstår är att 

det är svårt att beräkna hur många portioner som ska beställas/tillagas, mottagningsköken får 

ofta för mycket mat levererad till sig p.g.a. att de har svårigheter att komplettera med mat under 

lunchen, det är brister i kommunikationen mellan vårdnadshavare, pedagoger och kökspersonal 

samt att det saknas resurser för att ta tillvara på matrester. 

För att minska mängden matsvinn i förskoleverksamhet behöver medvetenheten öka kring 

mängder och orsaker. Mottagningsköken kunde ges möjlighet att göra i ordning vissa tillbehör 

såsom koka pasta, potatis och bereda grönsaker, då det är lättare för dem att beräkna hur mycket 

mat som går åt eftersom de känner barnen och därför vet hur mycket de brukar äta. För att 

underlätta måltidsplaneringen behövs ett väl fungerande frånvarosystem. Det är även viktigt att 

undersöka möjligheten att ta tillvara på överbliven mat, genom att erbjuda den till försäljning 

eller att den kan serveras vid ett senare tillfälle.  
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Abstract  
Food production affects the environment and causes acidification, affect biodiversity, requires 

large volumes of water and spread toxins. A copious amount of food produced today is thrown 

away, food that could have been eaten if treated differently. It is the households that throw away 

the largest amount of food, but food waste is present in the entire food-chain. 

There is a need for research about food-losses throughout the entire food-chain including 

knowledge about the causes and quantities. Few scientific studies have been concerned with 

school canteens, which include kindergarten kitchens, therefore there are uncertainties about 

the food losses in this part of the chain. According to the Swedish Environmental Protection 

Agency the food waste in school canteens the year 2012 was 43 000 tonnes whereof 52 percent 

(62,4 g/portion) was unnecessary food losses. 

The purpose of this thesis is to investigate both the quantities of and causes of food waste. 

Further this thesis aims to investigate appropriate measures. The focus of this study is food 

losses from lunches in kindergarten kitchens in the municipality of Oskarshamn. The method 

used was firstly interviews with personnel from kindergartens. Secondly, food waste was 

measured in two different kindergartens during a period of five days. One kindergarten received 

food from a nearby school and the other one had canteens. 

The total food loss during the period was 99,60 kg. The mean value was 149,77 g/portion. In 

the receiving kitchen, the total amount of food loss was 59,91 kg and the mean value was 185,7 

g/portion. The one with canteens had a total amount of food loss that was 39,69 kg the mean 

value was 112,76 g/portion. The main causes to food losses were the difficulties to order and 

cook the right quantity of portions. Too much food was delivered to the receiving kitchens. It 

was difficult to calculate number of portions due to faults in the absence reporting and it was 

difficult for kindergarten kitchens to take care of leftovers. 

To reduce food-losses it is necessary to increase knowledge about causes and quantities. The 

receiving kitchens could have had an opportunity to cook some food e.g. potatoes, pasta and 

vegetables as it would have been easier for them to cook the right amount as they have the 

knowledge about the appetite of the children. Further, the importance of having effective 

communication between the legal guardians, teachers and kitchen personnel was identified. The 

kitchen personnel need to have knowledge about the quantity of people eating so they can plan 

the meals. Here it might be necessary to investigate the opportunities to take care of leftovers, 

by selling lunchboxes to personnel and legal guardians or serve the leftovers another time. 
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1 Inledning 
Att producera livsmedel som sedan inte äts upp är ett onödigt slöseri med naturresurser. 

Livsmedelsförluster sker i hela kedjan från produktion till konsumtion, vilket är ett omfattande 

globalt problem. Det har tidigare genomförts en del studier om livsmedelsförluster, de flesta 

har dock fokuserat på förluster som uppstår i produktionsfasen. Enligt Engström och Carlsson-

Kanyama (2004) sker dock en stor del av livsmedelsförlusten i konsumtionsfasen. I FN:s 

globala hållbarhetsmål finns ett matsvinnsmål som innebär att mellan år 2015 till 2030 ska 

mängden matavfall halveras i hela livsmedelskedjan -från jord till bord (Elander, Viklund, 

Sörme & Stenmarck, 2016). Det finns ett forskningsbehov gällande uppkomsten av matavfall, 

att öka kunskaper om orsaker, mängder och möjliga åtgärder. Denna kunskap är nödvändig för 

att få en beteende-, och attitydförändring i livsmedelskedjans alla led. Som en del i 

livsmedelskedjan ingår storkök, begreppet innefattar kök i skolor, förskolor, fängelser, häkten, 

sjukhus och äldreboenden (Naturvårdsverket, 2012).  

Detta arbete fokuserar på det matsvinn som uppkommer i förskolor. Den vanligaste orsaken till 

matsvinn i förskolor är att det lagas för många portioner. Svinnet kan även ha ekonomiska 

orsaker, om det budgeteras för en viss summa är det möjligt att den beräknade mängden resurser 

förbrukas för att inte riskera minskade anslag följande år. Naturvårdsverket bedömer att 

matsvinnet i skolkök kan halveras med hjälp av rimliga åtgärder (Naturvårdsverket, 2012).  

Luncherna som serveras i förskolan ska ge alla barn möjlighet att få hållbara matvanor, vilket 

är viktigt för en god folkhälsa. För att uppmuntra och stödja det arbetet har Livsmedelsverket 

(2013) tagit fram en modell med sex områden, vilka är näringsriktig, säker, god, trivsam, 

integrerad och hållbar. God och trivsam innebär att barnen ska få god mat i en stimulerande 

miljö, hållbar syftar på att maten som serveras ska ta hänsyn till miljö och klimat och med 

integrerad menas det att barnen genom pedagogerna ska få en positiv inställning till mat. 

Pedagogerna ska stimulera till samtal kring maten och uppmuntra barnen till att testa nya saker, 

det är viktigt att barnen har vuxna förebilder (Livsmedelsverket, 2013). År 2011 blev det 

dessutom ett lagkrav att maten som serveras i förskolan ska vara näringsriktig (SFS 2010:800).  

Maten som serveras i förskolan omfattas av hygienförordningen, och den som serverar maten 

har en skyldighet att se till att den är säker. När maten har lämnat köket kan varmhållning inte 

längre ske vid de +60°C som krävs av hygieniska och säkerhetsmässiga orsaker, därför måste 

denna mat kasseras efter lunchens slut. En längre varmhållningstid orsakar även en försämring 

av näringsvärde och minskad smaklighet (Livsmedelsverket, 2013). 

 

1.1 Livsmedelsproduktionens miljöpåverkan 

Livsmedelsproduktion har en stor miljöpåverkan, den orsakar försurning, stör den biologiska 

mångfalden, kräver stora mängder vatten, sprider gifter som bekämpningsmedel och den står 

för ca 50 procent av den totala övergödningen (Naturvårdsverket, 2014, s.4).  

Det är hushållen som kastar den största mängden matavfall, men det uppstår även matavfall hos 

producenter, grossister, leverantörer, restauranger, storkök och butiker. Om alla livsmedel som 

produceras äts upp skulle detta resultera i stora miljövinster, med en minskad energianvändning 

och råvaruförbrukning som följd. Dessutom skulle utsläppen som sker vid produktion, 

hantering och transporter minska. För att kunna veta vilka åtgärder som behövs sättas in är det 

därför mycket viktigt att det finns kunskap om hur stora matavfallsmängderna är och i vilka 

delar av kedjan de uppstår. 

Ur ett miljöperspektiv är det upp till tio gånger bättre att äta maten som producerats än att 

utnyttja den för biologisk behandling. Men det kommer alltid att uppstå matavfall, såväl onödigt 
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som oundvikligt, det är därför viktigt att det matavfall som uppstår sorteras ut och behandlas 

biologiskt (Naturvårdsverket, 2014). Regeringen har fastställt ett etappmål inom systemet för 

miljökvalitetsmål vilket är att år 2018 ska minst 50 procent av allt matavfall behandlas 

biologiskt för att ta vara på växtnäring, minst 40 procent av matavfallet ska dessutom behandlas 

på ett sätt så att även energi tas tillvara, detta för att öka resurshushållningen. År 2014 var det 

38 procent av matavfallet som behandlades biologiskt på ett sådant sätt att växtnäring kunde tas 

tillvara och från 27 procent av matavfallet togs det även tillvara på energin. Den biologiska 

behandlingen av matavfallet har ökat på senare år men det krävs mer åtgärder för att nå 

etappmålet (Elander et al., 2016). 

Flera av Sveriges miljömål kan kopplas till livsmedelsproduktion däribland: Begränsad 

klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Ett rikt 

odlingslandskap. Gemensamt för dessa miljömål är att de uppsatta målen inte bedöms att kunna 

nås med aktuella styrmedel och åtgärder (Naturvårdsverket, 2014). Miljömålen behöver nås nu 

för att Sverige ska kunna lösa sina miljöproblem och inte lämna över dem till kommande 

generationer. Det är därför av största vikt att matavfallsmängderna minskar i livsmedelskedjans 

alla led. För att få en förståelse för hur möjligheterna att nå miljömålen gynnas av ett minskat 

matsvinn beskrivs därför nedan kortfattat de miljömål som är kopplade till 

livsmedelsproduktion. 

 

Begränsad klimatpåverkan 

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan 

på klimatsystemet inte blir farlig.  

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 

mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för 

att det globala målet kan uppnås." (Miljömål, 2017). 

Mat som produceras i Sverige för att sedan kastas ger upphov till utsläpp av ca två miljoner ton 

koldioxid varje år, vilket motsvarar ca 3 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av 

växthusgaser. För att målet ska nås behöver utsläppen av koldioxid på sikt hamna på noll, det 

är därför av stor betydelse att minska mängden onödigt matavfall (Naturvårdsverket, 2014).  

 

Bara naturlig försurning 

"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 

för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka 

korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, 

arkeologiska föremål och hällristningar." (Miljömål, 2016a) 

Försurning påverkar växter och djur, den kan även ha en negativ effekt på människans hälsa. 

Det är svaveldioxid, kväve och ammoniak som bidrar till försurningen. Utsläppen kommer 

främst från väg- och sjötrafik, värme- och elkraftverk, industrier samt jordbruk. Nedfallet av 

försurande ämnen har minskat de senaste åren, men det tar lång tid för naturen att återhämta 

sig, andelen försurade sjöar och vattendrag har bara förbättrats marginellt. För att nå 

miljökvalitetsmålet behövs det därför fler åtgärder (Miljömål, 2016a).  
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Ingen övergödning 

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten."(Miljömål, 2016b) 

Övergödning påverkar marker, sjöar, vattendrag och hav. Arter som kräver näringsfattiga 

miljöer trängs undan, vilket hotar den biologiska mångfalden. I hav och sjöar orsakar 

övergödning igenväxning, detta kan leda till syrebrist vilket kan innebära att både djur och 

växter dör. Ammoniak, fosfor och kväve bidrar till övergödningen och kommer i många fall 

från jordbruket, men även från industrier, reningsverk och atmosfäriskt avfall (Miljömål, 

2016b). 

 

Giftfri miljö 

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna." (Miljömål, 2016c) 

I produkter, varor och byggnader finns farliga kemiska ämnen som riskerar att tas upp av 

människor, djur och växter. Många av ämnena är hormonstörande och kan orsaka 

följdsjukdomar. För vissa av ämnena saknas det dock kunskaper om risker och långsiktiga 

negativa effekter. I livsmedelsproduktionen är det främst användning av växtskyddsmedel i 

jordbruket som påverkar miljömålet (Miljömål, 2016c). 

Ett rikt odlingslandskap 

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” (Miljömål, 2016d) 

Krav på effektiviseringar leder till förändringar även i jordbruket, detta har lett till att en del 

gårdar läggs ner och brukas därför inte längre, samtidigt som det på andra gårdar lett till ett 

intensivt och specialiserat jordbruk. Båda alternativen är ett hot mot arter och naturtyper i 

odlingslandskapet. Det är viktigt att ha betesdjur och att markerna brukas på ett sätt som bevarar 

natur-, och kulturvärdena samtidigt som jordbruket måste kunna drivas på ett effektivt och 

lönsamt sätt (Miljömål, 2016d). 
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1.2 Ordförklaringar 

• Skolkök – I begreppet ingår även förskolekök. 

• Mottagningskök – Får varm lunch levererad från ett tillagningskök. Bereder frukost och 

mellanmål. 

• Tillagningskök – Bereder frukost, mellanmål och lunch. 

• Tallrikssvinn – Den mat som skrapas av från tallrikarna efter avslutad måltid. 

• Serveringssvinn – Den mat som är kvar i karotter, uppläggningsfat och bläck efter 

avslutad lunch. 

• Matavfall – I begreppet ingår såväl oundvikligt matavfall som matsvinn. 

• Oundvikligt matavfall – Matsvinn som uppkommer i samband med tillagning skinn, 

ben, skal etc.  

• Matsvinn – Mat som kastas men hade kunnat ätas om det behandlats på ett annat sätt.  

 

1.3 Tidigare studier 

I Sverige uppstod det år 2014 1,3 miljoner ton matavfall, det motsvarar 134 kg per person. Den 

största mängden matavfall uppstår i hushållen följt av livsmedelsindustrin och jordbruket. 

Matavfall uppkommer även i fiskeindustri, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker. 

Plockanalyser som gjorts visar att matsvinnet som uppstår i hushållen främst består av frukt, 

grönsaker, matrester och bröd (Elander et al., 2016). 

Den totala mängden matsvinn som uppstår i skolkök är inte helt känt, det är få skolor och ännu 

färre förskolor som genomfört mätningar av matsvinn. Avfall Sverige har tagit fram nyckeltal 

för matavfall som uppkommer i skolkök vilka ligger på 20–200 g/portion och typvärdet är 60 

g/portion. Intervallet är stort och med tanke på hur många portioner som serveras i våra skolkök 

varje dag är siffrorna på den totala mängden matavfall osäkra (Rytterstedt et al., 2009).  

Storleken på en normalportion avgörs av vilken mat det är som serveras, eftersom vikten 

varierar mellan olika livsmedel. Ett barn mellan 1–2 år bör få en lunch serverad vars 

energiinnehåll är ca 265 kcal, som ett exempel väger en lunch med köttbullar, kokt potatis, sås, 

lingonsylt, morot, vitkål och ett knäckebröd med smör 160 gram. Äldre barn som är 2–5 år 

behöver en lunch vars energiinnehåll är ca 300 kcal, som ett exempel väger en lunch med 

fiskpinnar, kokt potatis, spenat och ett knäckebröd med smör 210 gram (Folkhälsoguiden, 

2015). 

Enligt Naturvårdsverket (2014) var den totala mängden matavfall i skolkök år 2012, 43 000 ton 

varav 52 procent var onödigt svinn. Dessa data är framtagna med hjälp av plockanalyser, där 

ett antal skolkök har sorterat ut sitt matavfall för att sedan väga det, matavfallsfaktorn som fås 

fram av detta multipliceras sedan med antal elever i skolköken, vilket innebär 120 g/portion 

varav 62,4 (52%) g/portion var onödigt svinn. Siffrorna går inte att jämföra med tidigare år, då 

man i tidigare mätningar inte räknade med matavfallet som hamnade i soppåsarna. Flytande 

produkter såsom mjölk, fil, sås etc. hälls ofta ut i avloppet och är inte inräknat. 

Naturvårdsverkets rapport visar att det uppstår mer matavfall ju längre upp i förädlingskedjan 

vi kommer, Naturvårdverket menar att en anledning till detta kan vara att vi i denna del av 

världen inte har problem med att förvara och lagra mat utan att det är i konsumentsteget som 

det finns ett överflöd av mat, detta för att tillfredsställa kundens tänkta behov.  

Även miljöpåverkan blir större ju längre upp i förädlingskedjan vi kommer, främst på grund av 

transporter, det är därför viktigt att minska matavfallet i dessa steg (Naturvårdverket, 2014). 

Om matsvinnet i skolköken halverades skulle det motsvara ca 10 000 – 30 000 ton 

koldioxidekvivalenter per år (Naturvårdsverket, 2009). Det finns en osäkerhet i skolköken 



  

 

5 

 

angående livsmedelslagstiftningen, personalen kan själva anse att de har ett livsmedelssäkert 

system men de vågar trots detta inte spara någon mat. Det kan därför finnas ett behov av 

kunskap kring lagstiftning och egenkontroll. Lagerberg Fogelberg et al. (2014) genomförde på 

uppdrag av Naturvårdsverket en studie där fokus ligger på Norden, Storbritannien och 

Nederländerna där nämns några av orsakerna till matsvinn. Av dessa orsaker kan följande 

relateras till förskoleverksamhet:   

• Låg motivationsnivå och utbildning hos personalen. 

• Mottagningsköket beställer för mycket mat. 

• Barnens frånvaro anmäls inte till köket. 

• Måltidsmiljön är stressig. 

• Svårigheter att laga mat i omgångar, gäller främst mottagningskök men det kan även 

finnas en tidsbrist i tillagningskök. 

• Bristande rutiner för att ta tillvara på matrester. 

• Bristande förvaringsmöjligheter för matrester. 

• Mat som tillagas i överskott, det blir portioner över som inte kan användas till annat. 

• Bortglömd mat som passerat ”bäst före datum” p.g.a. för stora beställningar, brister i 

hanteringen FIFU (Först In Först Ut). 

 

Vidare i rapporten beskrivs möjliga åtgärder för att minska andelen matsvinn, följande anses 

vara möjliga att tillämpa i förskoleverksamheten: 

• Planering av inköp. 

• Att det förs statistik över uppäten mängd för de rätter som serveras för att få ett underlag 

till nästa gång maträtten ska lagas. 

• Möjlighet för tillagningskök att snabbt kunna komplettera med extra portioner efter 

hand. 

• Se till att frånvarorapporteringen fungerar. 

• Se till att maten anpassas efter barnen, ta bort maträtter som inte äts. 

• Se till att det finns möjligheter till att ta tillvara på överbliven mat. 

• Information och utbildning till personalen. 

Goda exempel kommer från Trollhättans kommun som minskat sitt tillagningssvinn genom att 

centralköket istället för att skicka färdigkokt potatis till mottagningsköken skickat oskalad rå 

potatis så mottagningsköken själva får beräkna och tillaga. Det ger en bättre kontroll på plats 

samtidigt som matkvaliteten ökar. På Guldhedsskolan i Trollhättan har man valt att fylla på 

med lite mat åt gången i serveringen för att på så vis kunna använda överbliven mat som finns 

kvar i köket till alternativrätter och sallader nästkommande dag. Det beräknas att kommunen 

tack vare dessa relativt enkla åtgärder sparat ca 10 000 lunchportioner på ett år, vilket motsvarar 

ca en miljon kronor. Det är viktigt att det utförs riktiga mätningar då personalen i verksamheten 

ofta uppfattar att matsvinnet är lägre än vad det faktiskt är (Lagerberg Fogelberg et al. 2014). 

   

Oskarshamns kommun 

I denna uppsats är det matsvinnet i förskolorna i Oskarshamns kommun som har undersökts, 

genom intervjuer med personal från verksamheten i kombination med vägning av det matsvinn 

som uppkommer. Enligt avdelningschef och enhetschef på måltidsverksamheten i Oskarshamns 

kommun har det tidigare genomförts vägning av hur mycket tallrikssvinn som uppkommer i 

skolorna, det har inte skett någon mätning på förskolorna. När dessa mätningar genomfördes så 

var det personal på respektive skola som utförde det praktiska arbetet med att genomföra själva 

vägningen. Resultat från två av de mätningar som utfördes under en veckas tid år 2012 visar att 

grundskola 1 (årskurs 1–6) hade ett tallrikssvinn på 11,18 g/elev och dag, grundskola 2 (årskurs 

1–9) hade ett tallrikssvinn på 18,16 g/elev och dag, mätningarna utfördes under en veckas tid. 
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Mätningar utfördes även år 2015 i kommunens gymnasieskola, där minskade tallriksvinnet 

under mätperioden från 34 g/elev och dag till 25 g/elev och dag, en minskning med 26 procent. 

(A. Ouvrard & L. Persson, personlig kommunikation, 27 februari 2017). 

I kommunen finns det en del förskolor som har mottagningskök och en del förskolor med 

tillagningskök. I Oskarshamn är det en matsedel för förskolan och en matsedel för grundskolan, 

i grunden är dessa två matsedlar lika varandra men vissa dagar kan det vara olika rätter. Detta 

innebär att vissa dagar kan det vara olika mat som serveras i kommunens förskolor, beroende 

på om förskolan har tillagningskök eller mottagningskök. Eftersom förskolorna med 

mottagningskök ofta får sin mat levererad från skolkök. 

I Oskarshamns kommun samlas allt matavfall in av KSRR (Kalmarsundsregionens Renhållare). 

Matavfallet läggs i en speciell grön påse. De gröna påsarna körs tillsammans med övrigt 

hushållsavfall till Moskogens avfallsanläggning strax väster om Kalmar. Med hjälp av 

kamerateknik sorteras de gröna påsarna ut, varefter de mals ned till ett substrat för att sedan 

rötas, slutprodukten blir biogas och biogödsel. Restavfallet används som bränsle i 

cementindustrin på Öland (KSRR, u.å.). 

 

 

Högsby kommun 

I ett samtal med Persson och Ouvrard (personlig kommunikation, 27 december 2016) framgick 

det att Högsby kommun har ett aktivt arbete för att minska mängden matsvinn, att genomföra 

detta kan bli aktuellt även i Oskarshamn. Persson och Ouvrard vill dock gärna se en utvärdering 

av Högsbys resultat innan de själva anammar arbetssättet. 

Högsby är en grannkommun till Oskarshamns kommun. Högsby, Hultsfred och Vimmerby 

kommuner har ett gemensamt arbete för att minska matsvinnet, då kommunerna har en 

gemensam avfallsplan som gäller år 2015 – 2025. Målet är att matsvinnet ska minska med 15 

procent till år 2018, målet ska nås genom informationskampanjer, mätning av matsvinn och ett 

väl fungerande frånvarosystem (Hultsfred, Högsby & Vimmerby kommuner, 2014).  

De åtgärder som vidtagits är, enligt Katarina Asp enhetschef måltidsverksamheten i Högsby 

kommun (personlig kommunikation, 12 april 2017), införande av ett nytt frånvarosystem 

(Infomentor), vårdnadshavare anmäler frånvaron på dator eller mobil, centralköket är kopplat 

till programmet och kan direkt reglera antalet måltider. På en skola tog man samma år bort 

sopkärlet i matsalen vilket ledde till en minskning av matsvinnet från 20 kg till 7 kg. I Högsby, 

Hultsfred och Vimmerby kommuner har det utförts vägning av tallrikssvinn och 

serveringssvinn åren 2014, 2015 och 2016. Andelen svinn har minskat sedan de första 

vägningarna utfördes (se tabell 1.1). I Högsby har det minskat med 27 g/elev (29%), i Hultsfred 

med 14 g/elev (33%) och i Vimmerby med 23 g/elev (26%) 

 
Tabell 1.1 Medelvärde av tallrikssvinn och serveringssvinn (g/elev) i skolor i Högsby, Hultsfred och Vimmerby 

kommuner mellan åren 2014–2016 

Kommun 2014 2015 2016 

Högsby 94 g/elev 68 g/elev 67 g/elev 

Hultsfred 43 g/elev 33 g/elev 29 g/elev 

Vimmerby 89 g/elev 87 g/elev 66 g/elev 
 

Enligt Asp har svinnet dock ökat igen något hon tror är kopplat till måltidsmiljön, det är många 

elever som ska äta under en relativt kort tid. 
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1.4 Syfte  

Eftersom det utförts få studier och därmed saknas kunskap om hur mycket matsvinn som 

uppkommer i förskoleverksamhet, är syftet med examensarbetet att undersöka detta. 

Undersökningen är gjord i Oskarshamns kommun, det är möjligt att resultatet kan användas 

som exempel på förskolor även i andra kommuner. Vidare undersöks även orsakerna till varför 

det uppkommer matsvinn, och vilka möjliga åtgärder som kan vidtas för att minska uppkomsten 

av matsvinn. För att få svar på detta kombineras kvalitativa och kvantitativa metoder.  

   

1.5 Frågeställningar 

Frågeställningarna följer syftet och är formulerade på följande vis. 

• Hur mycket matsvinn uppkommer i förskolan? 

• Varför uppkommer det matsvinn? 

• Vilka möjliga åtgärder finns för att minska matsvinnet? 

 

1.6 Avgränsning 

Det är endast matsvinnet som uppkommer i samband med lunchen på förskolan som står i fokus 

för detta arbete. På förskolorna serveras det även frukost, mellanmål och frukt. Under tillagning 

av mat uppkommer även oundvikligt matavfall som skal och ben, detta ingår inte i arbetet. Det 

innebär att det i studien endast ingår mat som hade kunnat ätas men som av olika anledningar 

blivit kasserad. På förskolorna serveras det mjölk eller vatten som måltidsdryck till lunchen, 

det har inte gjorts några mätningar av mjölksvinn. I denna studie genomfördes mätningen under 

kort tid och endast på två förskolor, för att få ett objektivt resultat behövs det ett större antal 

mätningar på fler förskolor. Det skulle även behöva genomföras mätningar på övriga måltider 

som serveras på förskolorna. 

 

2 Metoder och material 
Vid många tidigare studier av matsvinn har antingen kvalitativ eller kvantitativ metod använts. 

Papargyropoulou, Wright, Lozano, Steinberger, Padfield & Ujang (2016) beskriver i sin studie 

att matsvinnet är ett komplext problem som med fördel kan studeras med användning av s.k. 

”mixed methods”, där en kombination av både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. 

Att enbart mäta matsvinnet ger ingen lösning på problemet, det krävs även vetskap om orsaker 

till varför matsvinn uppkommer. Metoder som använts är därför både intervjuer med personal 

från verksamheten och mätningar av matsvinn. Dessa två metoder beskrivs nedan.   

 

2.1 Vägning av matsvinn 

Vägning av matsvinn genomfördes på två förskolor. Förskolorna fick information angående 

vägningen ca en vecka innan den genomfördes (se bilaga 3). Den ena förskolan (förskola 1) är 

ett mottagningskök och den andra förskolan är ett tillagningskök (förskola 2). De båda 

förskolorna har mellan 80 – 100 inskrivna barn. Andelen ätande barn är dock lägre, vissa barn 

har endast allmän förskola de vistas då i förskolan tre timmar om dagen, dessa barn äter ej lunch 

på förskolan samt att vissa barn har föräldrar med skiftarbete/deltidsarbete dessa barn äter då 

inte lunch på förskolan varje dag. Förskolorna i kommunen har pedagogisk måltid vilket 

innebär att pedagoger under arbetstid äter tillsammans med barnen (tabell 2.1). 

 
Tabell 2.1 Pedagogisk måltid, andel vuxna som äter med barngruppen. 

Barngrupp 1 vuxen 2 vuxna 3 vuxna 

1 - 3 år 1–4 barn 5 – 9 barn >10 barn 
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3 - 5 år 1–7 barn 8 – 15 barn >16 barn 

 

Vägningen utfördes vid fem olika tillfällen på respektive förskola. För att minimera risken att 

mätningarna utfördes under en sjukdomsperiod spreds tillfällena ut, detta för att få ett så 

representativt resultat som möjligt. 

Mätningen skedde i samband med lunchen, på en köksvåg med intervallet 0–3000 gram. 

Mätningarna antecknades i ett mätprotokoll (se bilaga 4 & bilaga 5) vilket sammanställdes efter 

mätperiodens slut. Förskolorna har fem respektive sex avdelningar, en svårighet med metoden 

var att många personer, både pedagoger och kökspersonal, behövde informeras om mätningen. 

Det krävdes en viss hjälp från dem med att separera matsvinnet från lunchen med matsvinnet 

från övriga måltider, vidare krävdes det också en separation av tallrikssvinn och 

serveringssvinn. Separation av tallrikssvinn och serveringssvinn gjordes för att få en 

uppfattning om var den största mängden svinn uppstår, vilka åtgärder som ska vidtas kan sedan 

anpassas efter resultatet.  

Vid en av mätningarna som utfördes på förskolan med mottagningskök missades det att mäta 

det serveringssvinn som fanns kvar i köket. Resultatet är därför inte korrekt den dagen. Enligt 

hen som arbetar i köket var det en relativt stor mängd mat kvar som kastades denna dag. För att 

kompensera för detta utfördes det en sjätte mätning på förskolan med mottagningskök. Den 

första mätningen är därför inte med i rapporten. Vid den tredje mätningen som utfördes i 

mottagningsköket var det endast vikarier på en avdelning, de hade inte fått information 

angående vägningen och hade inte sorterat matavfallet enligt anvisningarna och vägningen 

kunde därför inte utföras på den avdelningen.  

I samband med att vägningen utfördes räknades även den faktiska andelen ätande, siffrorna 

jämfördes sedan med det anmälda antalet ätande för att se hur pass väl denna rapportering 

fungerar. Denna kontrollräkning utfördes sju av mätperiodens dagar varav fyra dagar i 

tillagningsköket och tre dagar i mottagningsköket. Anledning till att det inte finns siffror för 

hela provperioden är att det inte gick att få tillgång till detta i efterhand, då denna fråga var 

något som väcktes under arbetets gång. 

 

2.2 Intervjuer 

Intervjufrågorna (se bilaga 2) är till viss del framtagna genom att studera tidigare forskning om 

matsvinn i storkök. Frågorna har även anpassats för att ge svar på arbetets frågeställningar. 

Intervjuer genomfördes med både pedagoger och kökspersonal, det var en liten variation mellan 

frågorna som ställdes till de olika yrkesgrupperna eftersom deras kunskaper och inblick i 

verksamheten skiljer sig från varandra.  

Via telefon etablerades det kontakt med 13 förskolekök i Oskarshamn, 10 personer som arbetar 

i köken valde att delta i intervjuerna. För att få en helhetsbild av situationen kontaktades även 

pedagoger, då det totalt är 54 avdelningar på dessa 13 förskolor valdes e-post som kontaktväg 

(se bilaga 1), i första skedet valde fem pedagoger att delta, för att få fler respondenter skickades 

det därför ut en påminnelse efter ca två veckor, till dem som tidigare inte svarat, ytterligare fem 

stycken pedagoger valde då att delta i studien. Intervjuerna bokades in och genomfördes på 

plats på respektive förskola. De som intervjuades fick själva välja tidpunkt för intervjun, detta 

för att störa verksamheten så lite som möjligt. Intervjuerna tog mellan 15–40 minuter att 

genomföra, anledningen till att tidsspannet varierade berodde på intresse och engagemang hos 

den intervjuade. 

Under tre veckors tid genomfördes det totalt 20 stycken intervjuer med både kökspersonal och 

pedagoger. Detta antal är tillräckligt i denna studie då det enligt Kvale & Brinkman (2014) ska 

genomföras det antal intervjuer som krävs för att få den information som behövs tills en 
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brytpunkt nås där varje ny intervju inte tillför någon ny kunskap. De intervjuade utlovades full 

anonymitet. Alla respondenter godkände att intervjun spelades in digitalt, inspelningen gjordes 

för att kunna transkribera intervjuerna efter genomförandet. För att kunna analysera materialet 

studerades transkriberingen samt inspelningen ytterligare efter genomförda intervjuer. Detta 

gjordes för att kunna se eventuella likheter och olikheter i de olika intervjuerna så att resultatet 

kunde kategoriseras. 
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3 Resultat 
I denna del av arbetet presenteras resultatet av studien. I kapitel 3.1 presenteras först ett 

övergripande resultat av de mätningar som utförts i förskolorna, resultatet beskrivs sedan mer 

detaljerat. I kapitel 3.2 presenteras intervjustudiens resultat som även i denna del först görs 

övergripande för att sedan beskriva resultaten i detalj. 

 

3.1 Övergripande resultat av mätning 

Totalt uppkom det 99,60 kg matsvinn på de båda förskolorna under perioden, varav 

serveringssvinnet var 80,40 kg och tallrikssvinnet var 19,20 kg, antalet serverade portioner var 

665 stycken, det genomsnittliga svinnet var 149,77 g/portion. Varav 120,91 g/portion var 

serveringssvinn och 28,86 g/portion var tallrikssvinn.  

Den relativa fördelningen av tallrikssvinn respektive serveringssvinn var ungefär lika stor i 

mottagningsköket och tillagningsköket. I mottagningsköket var tallrikssvinnet 19 procent och 

serveringssvinnet 81 procent, i tillagningsköket var tallrikssvinnet 20 procent och 

serveringssvinnet 80 procent. Den största andelen svinn uppkom i mottagningsköket (se figur 

3.1), den största anledningen till det tros vara att mottagningsköken ofta får lite extra mat 

levererad till sig för att inte riskera att maten tar slut. I tillagningsköken har de även en större 

möjlighet att ändra på antalet portioner närmare lunchen, mottagningsköken måste göra sin 

beställning relativt tidigt på morgonen. 

I tillagningsköken får de som arbetar i köken en möjlighet att lära känna barnen och deras aptit 

och kan på så vis lättare beräkna hur mycket mat de ska laga. En orsak till matsvinnet var att 

det fanns svårigheter med att beräkna hur många portioner som skulle lagas/beställas då det 

faktiska antalet ätande skiljde sig från det förväntade antalet ätande. 

 

 
Figur 3.1 Relativ fördelning av det totala matsvinnet i mottagningskök och tillagningskök. 
 
3.1.1 Resultat mätning förskola 1 (mottagningskök) 

Det totala svinnet under perioden var 59,91 kg varav 11,40 kg var tallrikssvinn och 48,51 kg 

var serveringssvinn, antalet serverade portioner var 313 stycken. Medelvärdet för andelen svinn 

var 185,7 g/portion varav tallrikssvinn stod för 36,43 g/portion och serveringssvinn för 151,76 

g/portion. Tallrikssvinnet låg i intervallet 28,48 - 52,7 g/portion och serveringssvinnet låg i 

intervallet 64,04 – 193,66 g/portion. Dagen när det uppstod mest matsvinn serverades det stek, 
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potatisgratäng, broccoli och vitkålssallad. Dagen då det uppkom minst svinn serverades det 

färssoppa, brödbulle och morötter (se figur 3.2). 

 

 
Figur 3.2 Andelen matsvinn g/portion i förskolan med mottagningskök. 
 

Tallrikssvinnet stod för 19 procent och serveringssvinnet stod för 81 procent av det totala 

svinnet (se figur 3.3). 

 
Figur 3.3 Relativ fördelning av tallrikssvinn och serveringssvinn i förskolan med mottagningskök. 
 

Kökspersonalen i mottagningsköket beställer antal portioner utifrån uppgifter de får från 

pedagogerna. Beställningen rings in ca 07:30, det finns dock möjlighet att göra ändringar fram 

till ca 09:15, maten kommer till förskolan mellan 10:00 och 11:30. Det faktiska antalet ätande 

var varje dag färre än det förväntade antalet ätande. Två av dagarna var antalet ätande 25 procent 

lägre än vad som var förväntat, den sista dagen var det 8,6 procent färre än förväntat (se figur 

3.4). 
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Figur 3.4 Det anmälda antalet ätande och det faktiska antalet ätande. 

 
3.1.2 Resultat mätning förskola 2 (tillagningskök) 

Under perioden uppkom det totalt 39,69 kg matsvinn, 7,79 kg tallrikssvinn och 31,89 kg 

serveringssvinn. Det totala antalet serverade portioner var 352 stycken. Medelvärdet för 

andelen matsvinn var 112,76 g/portion varav tallrikssvin stod för 22,14 g/portion och 

serveringssvinn för 90,60 g/portion. Tallriksvinnet låg i intervallet 15,93 – 30,14 g/portion och 

serveringsvinnet låg i intervallet 25,46–177,33 g/portion. Den dagen det uppstod mest svinn 

serverades det pasta, baconsås och kokta gröna ärtor, ordinarie kökspersonal var ledig denna 

dag och det var därför en vikarie i köket. Den dagen det uppstod minst svinn serverades det 

köttsoppa (se figur 3.5).  

 

 
Figur 3.5 Andelen matsvinn g/portion i förskolan med tillagningskök 
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Tallrikssvinnet stod för 20 procent av den totala andelen svinn och serveringssvinnet stod för 

80 procent (se figur 3.6). 

 

 
Figur 3.6 Relativ fördelning av tallrikssvinn och serveringssvinn i förskolan med tillagningskök. 
 

Kökspersonalen lagar det antal portioner utifrån uppgifter de får från pedagogerna gällande hur 

många barn som är på förskolan. Det faktiska antalet ätande var varje dag färre än förväntat. 

Den dagen den största skillnaden noterades var det en minskning av 28 procent de övriga tre 

dagarna var det 21 procent, 17 procent respektive 6 procent färre antal ätande än förväntat (se 

figur 3.7). 

 

 
Figur 3.7 Det anmälda antalet ätande och det faktiska antalet ätande. 
 

3.2 Övergripande resultat intervjuer 

Analysen av intervjuerna resulterade i olika teman som var av betydelse för mängden matsvinn 

och orsakerna till det. De teman som har kategoriserats är barnens förväntningar och matglädje, 

kommunikation, utmaningar och åtgärder. Barnens förväntningar och matglädje beskriver 

vikten av att barnen har en positiv inställning till maten, här har pedagoger och kökspersonal 

en viktig uppgift att servera och presentera mat som tilltalar barnen. Att ha en väl fungerande 
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kommunikation behövs för att få vetskap om det matsvinn som uppstår för att kunna ha en 

möjlighet att förhindra uppkomsten. Det finns många utmaningar när det kommer till planering 

och tillagning av maten mycket beror på svårigheter att beräkna portionsstorlekar och antal 

lagade/beställda portioner. I dagsläget är det p.g.a. resursbrister svårt att ta tillvara på och spara 

överbliven mat, för att åtgärda detta behövs ett förändrat arbetssätt. 

 
3.2.1 Barnens förväntningar och matglädje 

Förskolans och grundskolans matsedel kan ibland skilja sig lite från varandra vilket innebär att 

mottagningsköken kan få annan mat än vad som står på förskolans matsedel, eftersom 

mottagningsköken i flera fall får mat levererad till sig vilken är tillagad på en grundskola. 

Eftersom förskolorna i kommunen har pedagogiska måltider innebär det att barnen är delaktiga 

i arrangemanget kring lunchen, bland annat dukning. En pedagog berättade att vid varje lunch 

får ett eller ett par barn vara måltidsvärdar, i uppgiften ingår bland annat att de får presentera 

dagens rätt för de andra barnen på avdelningen.  

 

”Barnen får turas om att vara måltidsvärdar, vilket innebär att de hjälper till att 

duka och berätta för de andra barnen vilken mat de ska få idag. Ibland står det på 

matsedeln att vi ska få en viss rätt men sen får vi något helt annat. Det är synd för 

då har barnen förberett sig på en rätt och detta kan innebära att de äter mindre” 

(pedagog, mottagningskök) 

 

Pedagogen menar att problemet med detta är att barnen blir inställda på att en viss maträtt ska 

serveras, när det ibland sker en förändring av vad som serveras mot vad som står på matsedeln 

kan detta innebära att barnens matlust minskar. I det stora hela är både barn och personal nöjda 

med maten som serveras. Personalen upplever att barnen för det mesta äter med god aptit. De 

pedagogiska måltiderna anses vara mycket viktiga för att ge barnen en positiv och sund syn till 

mat. De vuxna har en betydande roll i barnens inställning till mat och det är viktigt att 

personalen inte låter sina egna känslor och tyckande styra. De vill uppmuntra och stimulera 

barnen till att äta, och ge varje barn en chans att skapa sin egen uppfattning om maten.  

När det serveras blandningar som t.ex. grytor och gratänger uppkommer det mer matsvinn. Små 

barn är överlag inte vidare förtjusta i denna typ av mat. De vill att maten ska ligga separerad på 

tallriken för att de ska kunna få en snabb överblick av vad de förväntas äta.   

 

”Blandat, när det är grytor gratänger olika lasagner, dom vill ha allt för sig, det 

är mer sånt som kastas.” (kökspersonal, tillagningskök) 

 

”Köttgrytor och sånt som dom kanske inte riktigt känner igen, det är bättre när det 

är rena produkter, dom vill ha potatis där och grönsaker där.” (kökspersonal, 

tillagningskök) 

 

”När det är hoprörda grejer som fiskgratäng, potatisgratänger och sånt slänger vi 

mycket, i fredags slängde vi ett jättebläck med en jättegod potatisgratäng som inte 

var rörd.” (pedagog, tillagningskök) 

 

Citaten ovan speglar den allmänna uppfattningen angående denna typ av blandad mat. Men 

även om det av såväl pedagoger som kökspersonal ansågs att det ibland serveras mat som inte 

är så omtyckt eller anpassad för mindre barn t.ex. kryddad mat, annorlunda grönsaker som 

bönor, ärter etc., så är det många som betonar vikten av att servera barnen nya rätter, mat och 
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grönsaker de kanske inte äter hemma. Det finns typiska barnrätter som de alltid äter mer av som 

t.ex. pastasås, korv och fiskpinnar.  

 

”Det är ögat som äter, ser det inte gott ut så äter man inte, de törs inte smaka. Men 

det är bra att vi får lite konstiga grejer som ex. bönor och kikärter så barnen får 

pröva. Nu har man ändå en chans att lära dom. När de kommer till skolan sen är 

det försent.” (kökspersonal, mottagningskök) 

 

Både personal och pedagoger menade därför att även om barnen är skeptiska till nya och 

annorlunda smaker, så är det när de är små som den största möjligheten finns till att påverka 

och uppmuntra dem till att prova nya rätter. På en förskola använde de begreppet ”tittmat”, 

vilket kan innebära en ny sås eller grönsak som barnet inte sett förut. Barnet får då lägga lite av 

det på sin tallrik, de behöver inte äta av den utan tanken är att de ska vänja sig vid att det finns 

där. Efter några tillfällen med likadan ”tittmat” brukar barnet smaka det och ofta lär de sig att 

tycka om det. I intervjuerna betonades det hur viktigt det är att maten ser god och inbjudande 

ut, barnen äter mycket med ögonen det ska se trevligt ut. I många mottagningskök upplever 

man detta som ett problem då varmhållningstiden ofta är ett par timmar och i många fall 

påverkar det matens utseende. 

 

”Det är inte så gott att äta makaroner som har geggat ihop sig, för då är de kokta 

kanske någon gång vid 9:00, hit kommer dom 10.15 och så har de då legat i den 

här värmeugnen här, så det är ganska ihop kletat när vi ska äta” (pedagog, 

mottagningskök) 

 

Det är dock svårt att minska varmhållningstiden i mottagningsköken, maten behöver lagas och 

paketeras tidigt på förmiddagen för att den ska hinna skickas ut till de olika förskolorna. Alla 

de förskolor som besöktes under studien påpekar vikten av att måltidsmiljön är stimulerande, 

barnen behöver få lugn och ro för att kunna koncentrera sig på måltiderna. Många förskolor har 

flera rum de kan använda sig av och de delar upp barnen mellan rummen så att det inte ska vara 

för stort antal barn i varje rum. En del barn blir stressade av att andra barn runt omkring ätit 

färdigt och går ifrån bordet, vilket resulterar i att de barnen också avslutar sina måltider. 

Pedagogerna uppmuntrar därför barnen till att sitta kvar tills de flesta är färdiga, många 

upplever att det går lättare när det är färre barn i rummet. En nackdel med bufféservering som 

sker i en gemensam matsal kan därför vara att det blir svårare att få en bra måltidsmiljö. 

Bufféservering kan även bidra till att det blir mer spring och därför föredrar en del förskolor att 

ha bordsservering sett från den aspekten. 

 

”Det är öppen planlösning och ibland lite hög volym, det kunde vara bättre. Vissa 

barn behöver lite mer lugn och ro men vi har några smårum som vi kan ta med dom 

till. Men vi är många vuxna vid maten, vi har lagt vårat schema så vi kan vara 

många under lunchen.” (pedagog, tillagningskök) 

 

Citatet kommer från en pedagog som arbetar på en förskola där bufféserveringen sker i ett större 

rum. Hen tyckte att bufféservering är bra för att barnen får lära sig att ta själva, det är 

skolförberedande och barnen får känna delaktighet i lunchserveringen. Hen tyckte att nackdelen 

är att ljudvolymen blir högre och matron är något sämre jämfört med traditionell 

bordsservering. På den aktuella förskolan har pedagogerna dock lärt sig att utforma sitt 

arbetssätt efter matsituationen.  
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De förskolor som deltog i studien anser att de pedagogiska måltiderna är en viktig del i 

förskolornas arbete, det stimulerar barnen att äta när även de vuxna äter. De vuxna får även en 

förståelse till varför barnen äter mycket eller lite, beroende på hur maten smakar. 

För att barnen ska ha en god aptit är det av största betydelse att de blir fysiskt aktiverade på 

förskolan, det är även viktigt att lunchen serveras vid en lämplig tidpunkt så att barnen hunnit 

bli hungriga. Många av de intervjuade, i såväl mottagningskök som tillagningskök, tog upp 

fördelen med att ha ett tillagningskök gällande att få en ökning av barnens aptit. När maten 

tillagas känner barnen doften, vilket personalen menar vara något som främjar barnens aptit 

ytterligare. 

 
3.2.2 Kommunikation 

Det allmänna problemet med matsvinn är något som både kökspersonal och pedagoger är 

medvetna om. Den gemensamma inställningen är att de alla önskar att inget matsvinn ska 

uppkomma. Den generella uppfattningen är att uppkomsten av matsvinn är högre i 

mottagningsköken än vad det är i tillagningsköken. Många av de intervjuade och då främst 

pedagoger tycker att det kastas mycket mat och de upplever detta som besvärande.  

 

”Det hände vid ett tillfälle att jag slängde tre sådana gröna påsar med mat och det 

tycker jag är förskräckligt.” (pedagog, mottagningskök) 

 

Pedagogen på den aktuella förskolan arbetar på en avdelning där det brukar vara ca 15 barn 

som äter, hen tycker att det ofta kastas mycket mat. Hen upplever att det är ett problem, dock 

hör det till extremfallen att de kastar så mycket som tre påsar. Hen tog ändå upp det som ett 

exempel på att det ibland kastas väldigt stora mängder av mat som det inte är något fel utan att 

problemet är att det inte finns några möjligheter att spara den överblivna maten. 

Både pedagoger och kökspersonal ansåg att det var svårt att minska uppkomsten av matsvinn. 

Det var ett större problem i mottagningsköken eftersom det är flera led inblandade i hur många 

portioner som förskolan behöver beställa. Vårdnadshavare måste rapportera barnens frånvaro, 

pedagogerna anmäler antal barn till köket, som sedan gör en beställning av tillagningsköket 

som i sin tur lagar och paketerar maten. 

Något som av de intervjuade upplevs fungera väldigt varierande är frånvarorapporteringen, 

vissa vårdnadshavare och pedagoger är noggranna med att meddela förändringar, andra inte. 

En del vårdnadshavare hör endast av sig första dagen barnet är frånvarande, det blir då svårt att 

veta när barnet åter är i förskolan, i sin planering måste förskolorna därför utgå ifrån att barnet 

kommer. De vårdnadshavare som pratar ett annat språk kan uppleva det som besvärande att 

ringa in frånvaroanmälan sina barn, de kanske då hellre väljer att inte höra av sig.  

Många av mottagningsköken får sin lagade mat från skolor, en del av förskolorna upplever att 

de tillagningskök som de beställer sin mat ifrån inte lyssnar så mycket på mottagningskökens 

önskan om att få mindre portioner, då lunchen till förskolan är en så liten del av skolkökens 

matlagning. En pedagog hade haft tanken att anmäla färre barn för att få mindre mat.  

 

”Jo men det slängs ganska mycket mat här det tycker jag. Vi har tänkt att vi kanske 

inte ska skriva upp lika många barn för att få lite mindre mat, men vi tänker att det 

inte är vi som ska behöva kontrollera det, dom som skickar maten vet ju hur små 

barnen här är. Men jag tycker att det slängs lite för mycket, det är synd.” (pedagog, 

mottagningskök) 

 

Hen tyckte dock inte att det var pedagogernas uppgift, eftersom det köket som lagar deras mat 

vet hur små barnen är på förskolan, och de borde därför inte göra så stora portioner. Det var en 
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viss skillnad i uppfattningen angående andelen matsvinn, beroende på om pedagoger eller 

kökspersonal tillfrågades. Pedagogerna upplevde i vissa fall att uppkomsten av matsvinn var 

högre än vad kökspersonalen gjorde.  

 

”Jag tycker inte att vi kastar mycket mat här, jag har frågat på avdelningarna och 

dom har inget att rapportera till mig.” (kökspersonal, tillagningskök) 

 

”Jag det slängs mycket, det gör det. Även bröd, pålägg och grönsaker, inte varje 

dag, men i slutet på veckan då ska allt bort.” (pedagog, tillagningskök) 

 

Citaten ovan kommer från kökspersonal och en pedagog som arbetar på samma förskola. 

Liknande resultat angående kommunikation kom fram på en del övriga förskolor. Detta trots 

att många av de intervjuade påpekade vid flertalet tillfällen hur viktigt det är att ha en 

fungerande kommunikation mellan kök och pedagoger. Och de flesta upplevde även att de hade 

en mycket bra dialog sinsemellan. Pedagogerna som arbetar i de förskolor med mottagningskök 

upplevde att det var svårt att ha en kommunikation med de som lagar maten, det är enklare att 

ansikte mot ansikte prata med den personen som faktiskt lagat maten än vad det är att behöva 

ringa till ett annat ställe.  

På de flesta förskolorna som deltog i undersökningen kastas all mat som blir över av pedagoger 

på avdelningarna, detta på grund av livsmedelshygieniska skäl. I många fall får därför inte köket 

vetskap om hur mycket svinn som uppstår ute på avdelningarna. Om det blir mycket svinn på 

avdelningarna rapporterar vissa pedagoger det till köket, men en del pedagoger upplevde att det 

inte blev någon märkbar skillnad i mängden mat de får levererad, d.v.s. de upplever att det inte 

spelar någon roll om de säger till köket att de kastat mycket en viss dag. Detta har därför 

resulterat i att en del pedagoger inte ser något syfte med att rapportera mängden matsvinn till 

köket. På en del förskolor har de valt att skicka tillbaka allt serveringssvinn till köket då 

kökspersonalen vill ha kontroll över hur mycket mat som blivit över, samtidigt handlar det även 

om att pedagogerna inte vill visa för barnen att de kastar maten som är kvar. Pedagogerna 

upplever att det känns omoraliskt att säga till barnen att de inte får lägga upp mer mat på 

tallrikarna än vad de orkar äta, samtidigt som de efter lunchens slut ändå kastar allt som är kvar. 

 

”I höstas slängde vi allt på avdelningarna. Men vi har önskat att inte slänga på 

avdelningarna det känns inte så pedagogiskt att visa för barnen att vi slänger mat.” 

(pedagog, tillagningskök) 

 

På en förskola var hen som arbetade i köket intresserad av hur mycket mat som slängdes ute på 

avdelningarna, responsen från pedagogerna var ganska sval. Trots att hen vid upprepade 

tillfällen bett pedagogerna att rapportera om det kastas mycket mat, men hen upplevde att 

pedagogerna endast sa till om det lagats för lite mat. 

 

”Jag har påpekat flera gånger. Är det mycket, lite eller lagom? Dom säger bara 

om det är för lite inte om det är för mycket.” (kökspersonal, tillagningskök) 

 

Hen tyckte därför att det är svårt att genomföra förändringar gällande att minska andelen 

matsvinn, utebliven respons från pedagogerna har resulterat i att hen slutat fråga. 

 
3.2.3 Utmaningar 

Under intervjuerna framkom det att det finns en del utmaningar när det gäller barn och mat. 

Barn är väldigt ojämna i sitt ätande, vilken mat som serveras och vilket humör barnen är på just 
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den dagen är något som påverkar deras aptit. Det är även stor skillnad mellan olika individer, 

en del barn äter mycket och en del äter lite. Om flera av de barnen som äter mycket är 

frånvarande en dag kan det enligt pedagogerna orsaka ett större matsvinn just den dagen. 

Barnen påverkar även varandra i ganska stor utsträckning det kan vara så att om ett barn inte 

vill äta så vill helt plötsligt inget barn äta, men grupptrycket kan även ha positiva effekter genom 

att barnen vågar smaka på det som bordsgrannen äter. Flera av de intervjuade kokerskorna 

upplever att det är svårt att beräkna hur mycket mat som går åt i mottagningsköken. 

 

”Jag var i ett annat tillagningskök tidigare, mottagningsköket jag hade sa att jag 

kunde skicka mindre potatis men jag vågade inte, det får inte ta slut.” 

(kökspersonal, tillagningskök)  

 

Det är svårt och i många fall omöjligt för mottagningsköken att komplettera med mat under 

lunchen. De som lagar mat till mottagningsköken skickar därför ofta lite mer mat än vad som 

går åt, eftersom de är rädda för att maten ska ta slut, och det är något som de upplever inte får 

hända. I tillagningsköken kan kökspersonalen i många fall ha lite extra mat redo för tillagning 

om det skulle behövas, detta beroende på vilken maträtt som serveras. Maträtter som kräver en 

längre tillagningstid är svåra att komplettera.   

I mottagningsköken är det heller inte möjligt att anpassa portionsstorlekarna efter de barn som 

går på förskolan, kökspersonalen kan inte styra hur mycket mat som kommer på annat sätt än 

att de kan beställa ett visst antal portioner, hur stora dessa portioner ska vara är upp till 

tillagningsköket som levererar maten. Kökspersonalen på de förskolor med tillagningskök lär 

känna barnen och hur mycket de äter på de olika avdelningarna, de har därför lättare att anpassa 

hur mycket mat som behöver lagas. Mottagningsköken måste dessutom beställa sin mat tidigt 

på förmiddagen, senast ca klockan 9, det kan bli förändringar i antalet ätande barn även efter 

denna tid, barn blir plötsligt sjuka alternativt barn som skulle kommit men av någon anledning 

inte kommer.  

I ett av tillagningsköken som deltog i studien lagas även mat som skickas till andra förskolor, i 

början av varje termin skickade kökspersonalen ut listor till mottagningsköken för att få en 

uppfattning om hur mycket mat som kastas, hen som arbetar i köket tyckte att det var ett väl 

fungerande system.  

 

”Det är svårt, speciellt de jag skickar till, här kan jag ha lite koll på hur mycket 

mat som slängs och går åt. De jag skickar till tänker nog inte alltid på att de ska 

ringa tyvärr. Det fungerar lite sådär, men det är svårt. Men det är bättre att skicka 

för mycket, men det är hemskt att slänga.” (kökspersonal, tillagningskök) 

 

Hen upplevde att responsen den övriga tiden på året var liten, vetskapen om hur mycket mat 

som kastas utöver de listor som skickas ut var obefintlig. Hen hade dock en förståelse för att 

den informationen inte kommer fram till hen p.g.a. att pedagogerna har ett tidspressat schema 

och att de inte hinner med att återkoppla. 

 
3.2.4 Personalens förslag på förbättringar  

I kommunen sker det just nu inget aktivt arbete för att minska matsvinnet. Många, både 

pedagoger och kokerskor, känner dock att de själva vill förhindra uppkomsten. Alla som arbetar 

i förskoleköken har tillgång till en central lathund, där finns det beräkningar på hur mycket mat 

ett barn förväntas äta, många av de som arbetar i tillagningsköken har även utarbetat egna 

lathundar för just de förskolorna som de jobbar på. Detta för att de ska ha egen statistik över 

hur mycket mat de lagat av olika maträtter vid tidigare tillfällen, så att de kan justera mängden 
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mat de behöver laga nästa gång. Det underlättar även när det kommer vikarier till köken p.g.a. 

sjukdom eller ledighet. Systemet kräver att kökspersonalen får vetskap om hur mycket mat som 

kastas på förskolans olika avdelningar. 

Flera av de intervjuade upplevde att bufféservering är bättre när det handlar om att minska 

mängderna matsvinn. Anledningen till det är att när avdelningarna har bordsservering får de 

fler karotter med likadan mat för att kunna sätta ut på borden, är det få barn på en avdelning 

behöver skålarna inte vara fyllda. I ett tillagningskök upplevde kökspersonalen att pedagogerna 

tyckte att hen var snål om det bara ligger lite mat i botten av karotterna.  

 

”Lägger jag upp för lite i skålarna, tycker de att det ser för lite ut även om det 

kanske skulle räcka, och då klagar de på att jag är snål.” (kökspersonal, 

mottagningskök)  

 

Hen lägger då hellre på lite mer mat för att pedagogerna ska tycka att det ser bättre ut, vilket 

resulterar i att mer mat kastas. De avdelningar som istället har bufféserveringen är det ett högre 

antal barn som tar mat ur samma karotter och det upplevs därför inte vara lika lite mat. Ett 

problem är att det är svårt att spara mat som blivit över, ofta finns inte den utrustning som 

behövs t.ex. avsvalningskyl och förvaringsmöjligheter, dessutom saknas ofta den tid som 

kökspersonalen behöver för att hantera rester. Många av de intervjuade tycker det borde vara 

enklare att spara mat som blivit över, det kunde finnas en möjlighet att frysa ned den för att 

kunna servera vid ett senare tillfälle.  

 

”Vi känner oss väldigt omoraliska när vi slänger mat. Ingen av oss tycker att det 

känns bra, det känns inte naturligt, här står hon och lagar mat en hel förmiddag 

och så slänger vi det. Det känns otacksamt. Mat ska inte slängas, det är ingen dålig 

mat, men reglerna är ju sådana.” (pedagog, tillagningskök) 

 

Många både pedagoger och kökspersonal tycker att det ofta känns som om de slänger mat i 

onödan, många upplever att de regler som finns kring detta är onödigt hårda.  

 

”Det är hemskt att det slängs så mycket, det hade kunnat gå att spara mer. Det går 

till överdrift med reglerna kring hygien och vad vi måste kasta för mat.” 

(kökspersonal, mottagningskök) 

 

Hen som citerats är medveten om att reglerna är svåra att ändra på, hens förslag på att undvika 

matsvinn var därför att i den mån det går tillverka så mycket av lunchen som möjligt på plats 

på förskolan. Som t.ex. att koka pasta och potatis samt beredning av grönsaker. Hen kan då 

själv avgöra hur mycket av dessa tillbehör som behövs, vilket kan innebära bättre anpassade 

portioner vilket resulterar i mindre svinn. 

Matsedeln i kommunen är centralt styrd det är bra för att föräldrar, personal och barn vet vad 

som ska serveras under veckan som kommer, men det bidrar till att ännu mindre mat kan sparas. 

De som arbetar i köken uppger att det oftast inte finns någon anledning att spara maten, för den 

kommer inte att kunna serveras vid ett senare tillfälle.  

 

”Förr hade vi en kokerska här och hon kunde spara lite mat och ta fram det under 

loven. Det tycker jag att man på något sätt kunde göra.” (pedagog, tillagningskök) 

 

Den pedagogiska lunchen innebär att ett visst antal pedagoger får äta i varje barngrupp. På en 

förskola hade personalen frågat sin chef om de inte kunde få äta av den maten som var kvar 

efter lunchens slut.   
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”Det är ju ett visst antal pedagoger per barngrupp som får äta, och även om det 

finns mat kvar så får inte några andra pedagoger äta, för då har cheferna sagt att 

det är bättre att vi slänger maten än att vi äter, och det är ju jättelustigt tänkt.” 

(pedagog, tillagningskök)   

 

Idag slängs det därför mycket mat som hade kunnat ätas. Pedagogen ansåg att de åtminstone 

kunde få chansen att köpa maten som blivit över till ett rabatterat pris. Idag finns det förskolor 

runt om i Sverige som erbjuder försäljning av lunchmat som blivit över. Det var ett antal både 

pedagoger och kökspersonal som tog upp detta och tyckte att det var en bra idé. Några av de 

intervjuade trodde dock att det kanske innebär svårigheter att genomföra detta i kommunala 

förskolor, då de har andra riktlinjer och regler de måste följa.  

Ett par gånger per år anordnas matråd då träffas representanter från förskolorna, både 

kökspersonal och pedagoger, tillsammans med chefer. Där utvärderas den maten som serverats 

och alla får chansen att säga vad de tycker är bra respektive mindre bra.  

 

”Nja, dom är lite envisa, men vi framför det och vi kan inte göra med än så. Men 

det brukar inte bli någon direkt förändring. Men överlag är vi väldigt nöjda med 

maten.” (kökspersonal, mottagningskök) 

 

Hen som citerats ovan tyckte att matrådet var en viktig del i måltidsplaneringen. De som 

beslutar bör känna till personalens åsikter och ta tillvara på deras kunskap gällande det praktiska 

kring måltiderna. Detta för att kunna planera förskolans måltider på bästa sätt. Hen upplevde 

dock att deras åsikter och önskemål inte alltid prioriterades. Eftersom menyn är centralt styrd 

är det många som berörs av förändringar, det kan därför vara svårt för personalen att få 

lyhördhet för sina förslag.  

 
3.2.5 Sammanfattning av intervjuer 

I intervjuerna framkom det att barnens inställning till maten är viktig för att de ska ha matglädje, 

här har pedagogerna en viktig roll till att inspirera och uppmuntra. Kökspersonalen har även en 

viktig roll så att maten presenteras på ett trevligt och inbjudande sätt, matsedeln är dock svår 

för dem att påverka då den bestäms centralt i kommunen, ett par gånger per år är det matråd 

angående den mat som serveras, då får alla chansen att framföra sina åsikter såväl chefer, som 

pedagoger och kökspersonal.  

För att minska matsvinnet är det även viktigt att ha en väl fungerande kommunikation mellan 

föräldrar, pedagoger och kökspersonal. Mycket av det matsvinn som uppstår idag går att 

förhindra om detta steg skulle fungera. Det finns många utmaningar och svårigheter med att 

minska matsvinnet. Barn kan ha ojämn aptit från dag till dag, vissa rätter som serveras är barnen 

mindre förtjusta i men samtidigt behöver barnen vänja sig vid nya smaker tidigt i livet. Om det 

fanns möjligheter att spara och använda sig av mat som inte gått åt skulle matsvinnet kunna 

minskas men det är svårt att genomföra då det saknas resurser för nedkylning och hantering 

samt att det inte finns något utrymme i matsedeln att servera rester.  
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4 Diskussion 
Det var ett relativt stort intresse bland förskolorna att delta i studien, många av de intervjuade 

såg matsvinnet som ett stort problem och tyckte att det kändes besvärande att behöva slänga 

mat. Det tyder på att det finns ett stort engagemang för ämnet och därmed också goda chanser 

till att införa framgångsrika arbetssätt för att minska matsvinnet. I Oskarshamns kommun finns 

det i dagsläget inga speciella riktlinjer för hur personalen ska arbeta för att minska matsvinnet.  

Studien har visat på att det uppkommer matsvinn men det har även kommit fram en del förslag 

på möjliga lösningar för att minska detta. Ett minskat matavfall kan innebära större möjligheter 

att snabbare nå miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen 

övergödning, Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap. Dessa miljömål bedöms inte kunna nås 

i dagsläget (Naturvårdsverket, 2014), det är därför nödvändigt att införa åtgärder. 

Lagerberg Fogelberg et al. (2014) genomförde en studie angående orsaker till matsvinn, de tog 

även upp möjliga åtgärder. Orsakerna stämmer väl överens med de orsaker som denna studie 

kommit fram till b.la att det beställs för mycket mat, att frånvarorapporteringen brister och att 

det är svårt att ta hand om överbliven mat. Möjliga åtgärder som även kommit fram i denna 

studie är: införande av ett fungerande frånvarosystem, statistik över matsvinn, anpassa maten 

efter barn och att det finns möjligheter att ta tillvara på matrester. Lagerberg Fogelberg et al. 

(2014) nämner även i sin studie att personalen behöver få information och utbildning för att bli 

motiverade och därmed aktivt arbeta för att minska matsvinnet. 

Undersökningen visar att såväl barn som personal överlag är väldigt nöjda med maten som 

serveras på förskolorna, den anses vara god och näringsrik. Förskolorna som har tillagningskök 

är något mer nöjda än de som har mottagningskök. De flesta förskolor med mottagningskök får 

mat som är lagad på en skola, maten är då även anpassad för att även passa äldre barn. De 

upplever därför att maten ibland är lite starkt kryddad. Förskolorna med mottagningskök anser 

även att matens smak och konsistens ibland blir försämrad på grund av att varmhållning sker 

en längre tid.  

Uppfattningen i hur mycket svinn som faktiskt uppkommer kan skilja sig en del beroende på 

om det är pedagoger eller kökspersonal som intervjuas. En orsak till detta kan vara bristande 

kommunikation, om det är mycket svinn på avdelningarna är det inte säkert att kökspersonalen 

får vetskap om det. En annan möjlig orsak till att uppfattningarna skiljer sig kan även bero på 

att de som arbetar i köken i flera fall tidigare har arbetat i skolkök där det serveras lunch till 

flera hundra elever. Det kan upplevas som att det blir mer svinn när en stor säck blir full med 

matrester jämfört med en liten påse. Det är lätt att glömma att säcken kommer från hundratalet 

barn och påsen är från ett femtontal barn. Andelen matsvinn räknat i g/portion kan vara samma.  

Vid två olika mätningar som utfördes två dagar i följd i mottagningsköket upplevdes matsvinnet 

som betydligt mer dag ett än dag två, trots att det endast var 15,99 g/portion mer svinn dag ett 

än dag två, detta tros bero på att det dag ett var en relativt stor andel mat kvar i köket men desto 

mindre matsvinn ute på avdelningarna. Dag två var andelen mat kvar i köket nästintill obefintlig 

men det var desto mer kvar ute på de olika avdelningarna. Det intressanta med detta är hur 

mycket det visuella påverkar upplevelsen. Det visar även hur viktigt det faktiskt är att utföra 

denna typ av mätningar för att få rättvisa och korrekta resultat. 

Resultaten av studien visar att en av de främsta anledningarna till att matsvinn uppstår är att det 

är svårt att beräkna hur mycket mat som behöver tillagas. I tillagningsköken upplevs det vara 

lättare att beräkna hur mycket mat som går åt. Kökspersonalen i tillagningsköken lär känna 

barnen på förskolan och får på så vis vetskap över hur mycket barnen på de olika avdelningarna 

äter, de kan då reglera mängden mat efter individerna på förskolan. I mätningen som utfördes i 
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tillagningsköket var det en vikarie i köket mätperiodens sista dag. Det var den dagen som den 

största mängden matsvinn uppkom. Slutsatser kan inte dras efter en mätning, men det indikerar 

ändå på vikten av att den som lagar mat till förskolan väl känner till hur mycket barnen brukar 

äta.  

I mottagningsköken finns det ingen möjlighet att anpassa portionsstorlekarna, det är endast 

antal beställda portioner som går att påverka. I tillagningsköken finns det ibland en möjlighet 

att lägga till eller ta bort några portioner närmare i tid då lunchen ska serveras, detta beroende 

på vilken mat som serveras.  En annan bidragande orsak till att det uppstår matsvinn är att det 

är svårt att beräkna hur mycket barnen äter, även om barnen på en förskoleavdelning är i ungefär 

samma ålder kan det vara stora variationer mellan hur mycket de olika individerna äter. När det 

då är flera barn som är frånvarande kan det vara svårt att planera för mängden mat, detta för att 

kökspersonalen inte vet om det är de barnen som äter mycket eller lite som är frånvarande. 

Ett barns aptit kan även variera mycket mellan olika dagar. Ena gången en maträtt serveras kan 

barnet äta mycket och nästa gång likadan mat serveras kan det vara så att barnet bara sitter och 

petar i maten. När matlagningen ska planeras måste därför storleken på portionerna beräknas 

efter förutsättningarna att barnen har en dag då de äter som mest. Maten som serveras på 

förskolorna är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, och hur stora 

portionerna ska vara är något som grundas på dessa näringsberäkningar, men det är viktigt att 

ha koll på hur mycket mat som faktiskt hamnar i magen (Livsmedelsverket, 2013). 

Generellt sett kastas det mer av den typen av mat som kategoriseras som blandningar, i övrigt 

finns det ingen vetskap om vissa maträtter eller tillbehör genererar i ett högre matsvinn. För att 

få vetskap om detta kan förskolorna införa rutiner för kommunikation mellan pedagoger och 

kökspersonal samt att mottagningsköken har en bra dialog med de kök som de får sin mat från. 

Om det sker en god kommunikation och uppföljning skulle det kunna resultera i att mindre mat 

skulle behöva lagas/beställas av förskolorna.  

En viss andel matsvinn som uppkommer i förskolorna kan anses vara nödvändig då många av 

barnen introduceras för ny mat. Det är inte hållbart att i längden endast servera den typen av 

mat som många små barn föredrar som t.ex. köttbullar och korv. Barnen måste få chanser att 

testa nya smaker och det tar ofta ett tag innan barn lär sig att acceptera och tycka om ny mat.  

För att kökspersonalen ska veta hur många portioner de ska laga/beställa har förskolorna i 

kommunen en whiteboardtavla i varje kök, där skriver pedagogerna upp antal barn och vuxna 

som ska äta de olika måltiderna. Denna tavla uppdateras av pedagogerna varje morgon. Trots 

detta varierade det faktiska antalet ätande ganska mycket mot det förväntade antalet. En 

anledning till detta kan vara att vårdnadshavare inte anser att det är viktigt att göra en 

frånvaroanmälan av sina barn, en del vårdnadshavare frånvaroanmäler endast första dagen som 

barnet är borta, det är då svårt att veta när barnet åter kommer att vara i förskolan och personalen 

måste därför utgå från att barnet kommer nästföljande dag. Systemet att ha en tavla i köket gör 

att pedagogerna vid förändrat antal ätande måste gå ifrån avdelningarna för att göra en notering. 

Det kan därför hända att något annat kommer emellan t.ex. ett barn som behöver hjälp eller 

dylikt. En möjlig lösning är att införa någon form av elektroniskt system, liknande Infomentor 

som används av Högsby kommun (personlig kommunikation K, Asp, 12 april 2017) där 

pedagoger eller vårdnadshavare kan registrera frånvaro, dessa data går sedan direkt till köket 

och kökspersonalen får hela tiden uppdaterade siffror och kan planera matlagningen efter det. 

Då en del vårdnadshavare tycker att det är besvärande att kommunicera via telefon, särskilt om 

man inte behärskar det svenska språket helt, måste det vara enkelt att göra en frånvaroanmälan 

av sitt barn. Förutom att det går att ringa underlättar det om det även finns möjlighet att skicka 

sms eller mail. Vårdnadshavare behöver få information om vikten av att göra en 

frånvaroanmälan, detta för att kökspersonalen ska kunna göra en effektiv måltidsplanering. 
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I förskolan finns det till skillnad från skolan goda förutsättningar att få vetskap över antalet 

ätande/dag. I skolköken kan det vara svårt att beräkna hur många portioner som ska tillagas och 

då främst när det gäller lite äldre elever, eftersom de kan välja att inte äta lunch alternativt köpa 

lunch någon annanstans, om det är mat som inte lockar dem. I skolan serveras det även 

alternativrätter vilket ytterligare försvårar portionsberäkningen då man inte riktigt kan förutsäga 

vilken rätt det kommer att ätas mest av. 

Då det tidigare inte gjorts några mätningar av matsvinn i förskolorna i Oskarshamn jämförs 

därför resultatet från denna undersökning med de mätningar som utförts i skolorna i 

Oskarshamn, Högsby, Hultsfred och Vimmerby. I Oskarshamn är det endast tallrikssvinnet som 

tidigare undersökts. I Högsby, Hultsfred och Vimmerby är det den totala andelen onödigt svinn 

som har undersökts, d.v.s. tallrikssvinn och serveringssvinn. Resultaten från de två grundskolor 

i Oskarshamn som år 2012 genomförde undersökningar visar att tallrikssvinnet var 11,18 g/elev 

respektive 18,16 g/elev. På gymnasieskolan var tallrikssvinnet vid första mätningen 34 g/elev 

för att sedan minska till 25 g/elev. Förskolan med mottagningskök hade ett tallrikssvinn på 

36,43 g/portion vilket är mer än både grundskolan och gymnasiet. Förskolan med tillagningskök 

hade ett tallrikssvinn på 22,14 g/portion vilket är mer än grundskolan men mindre än gymnasiet. 

En anledning till att förskolan med mottagningskök har ett högre tallrikssvinn kan vara att de 

totalt sett kastar mer mat, ingen mat som blir över kan sparas vilket kan påverka personalens 

inställning till att kontrollera hur mycket mat barnen lägger på sina tallrikar, om all mat ska 

kastas kan det kännas oväsentligt att säga till barnen att de inte får ta för mycket mat. 

När de första mätningarna utfördes i Högsby, Hultsfred och Vimmerby hade de ett totalt svinn 

på 94 g/elev, 43 g/elev respektive 89 g/elev, de åtgärder som vidtagits innebar att matsvinnet 

minskade till 67 g/elev, 29 g/elev respektive 66 g/elev. Både förskolan med tillagningskök och 

förskolan med mottagningskök hade högre totalt matsvinn än vad de tre kommunerna hade, 

112,76 g/portion respektive 185,7 g/portion. Förskolornas matsvinn är även betydligt högre än 

Naturvårdsverkets (2014) beräknade medelvärde gällande matsvinn i storkök, vilket beräknas 

vara 120 g/portion, i detta ingår både onödigt och oundvikligt svinn. Det beräknas att 62,4 

g/portion (52%) är onödigt svinn. 

Den totala mängden matsvinn under mätperioden var 99,6 kg varav 59,91 kg uppkom i 

mottagningsköket och 39,69 kg uppstod i tillagningsköket. Det innebär att förskolan med 

mottagningskök hade 20,22 kg mer matsvinn än förskolan med tillagningskök, vilket stämmer 

väl överens med personalens uppfattning om att den största andelen matsvinn uppkommer i 

mottagningskök. Orsaken till detta är troligtvis att förskolorna med mottagningskök får för 

stora/många portioner levererade till sig. Maten måste räcka till alla barnen och får därför inte 

ta slut, det fås därför en förståelse för att antalet portioner överdrivs.    

Möjliga åtgärder att vidta för att minska matsvinnet skulle kunna vara att det finns större 

möjligheter att ta hand om resterna, genom att den överblivna maten kunde sparas och serveras 

vid ett annat tillfälle. Många av de mindre köken har svårigheter att spara mat eftersom de inte 

har de resurserna som krävs som t.ex. avsvalningskylar och kylskåp. Flera av de köken som 

idag är mottagningskök har tidigare varit tillagningskök, de köken är överlag lite större och där 

finns det en teoretisk möjlighet att ta tillvara på mer matrester. För att genomföra detta skulle 

kökspersonalen behöva ha större möjligheter att påverka matsedeln. I dagsläget är dock menyn 

i kommunen centralt styrd vilket ger svårigheter att genomföra det.  

Om vissa moment såsom att koka potatis och pasta, samt bereda sallader och grönsaker, kunde 

göras av mottagningsköken själva istället för att de beställer detta, kunde kökspersonalen 

anpassa mängderna efter individerna på förskolan, det har blivit framgångsrikt i Trollhättans 

och resulterat i mindre mängder matsvinn (Lagerberg Fogelberg et al. 2014).  En annan åtgärd 

som anses vara rimlig är att maten som är kvar i köken efter lunchens slut kan säljas till föräldrar 
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och personal, systemet finns på några förskolor i Sverige b.la Dalby hage förskola i Uppsala 

där kokerskan sedan hösten 2015 paketerar och fryser ned överbliven mat som säljs till föräldrar 

och personal, pengarna går sedan tillbaka till verksamheten (Dalby hage förskola, u.å.). Den 

nämnda förskolan i Uppsala är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att de har en annan 

möjlighet att styra över sin verksamhet. Förskolorna som deltagit i denna studie är kommunala 

och är därför styrda på ett annat sätt, försäljning av matlådor är något som skulle kunna utredas. 

För att ha möjlighet att ta hand om överbliven mat behöver det avsättas tid för detta, i dagsläget 

kan det innebära svårigheter då de som arbetar i köken har ett tidspressat schema. Då det är 

många kilo mat som kastas varje år borde det ligga i kommunens intresse att utreda olika 

åtgärder för att minska matsvinnet, eftersom det kan innebära stora ekonomiska fördelar. 
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5 Slutsats 
Det finns lite kunskap om mängden matsvinn som uppstår i förskolan, vidare forskning krävs 

för att fylla i de kunskapsluckor som finns. Detta arbete tyder på att matsvinnet i förskolan är 

högre än förväntat. Detta arbete kan ligga som grund för kommande forskning. För att komma 

fram till resultat som kan tillämpas på fler förskolor behövs det genomföras fler studier av 

matsvinn på ett större antal förskolor under en längre period. Detta arbete har fokuserat på 

matsvinn från lunchservering. På förskolorna serveras det även frukost och mellanmål, för att 

få ett representativt resultat behövs det även utföras mätningar av svinn från dessa måltider. För 

att kunna hantera matsvinn i förskoleverksamhet och hitta åtgärder för att minska problemet 

behöver kostansvariga, pedagoger och kökspersonal få information om mängder som uppstår 

samt vilken påverkan detta har på miljö såväl som ekonomi. Det krävs ett samarbete mellan 

dessa yrkesgrupper för att få ett bra resultat. Om kökspersonalen i samråd med pedagoger fick 

mer utrymme att påverka matsedeln och på så vis fick en möjlighet att anpassa den för små barn 

kunde detta eventuellt resultera i ett minde matsvinn. Detta kräver dock att den som planerar 

matsedeln är väl påläst om hur mycket näring och energi det ska vara i en portion, eftersom 

näringsriktig mat är ett lagkrav sedan 2011. 

 

Mängd matsvinn som uppstår i förskoleverksamhet. 

• Det uppstod mer matsvinn än förväntat. Både i jämförelse med tidigare studier som 

genomförts i Oskarshamns kommun och närliggande kommuner, samt Naturvårds-

verkets beräknade medelvärde. 

• Under mätperioden uppstod det 99,6 kg matsvinn vilket ger ett medelvärde på 149,77 

g/person. 

• Pedagogerna upplevde att matsvinnet var större än vad kökspersonalen gjorde. 

 

Orsaker till att matsvinn uppstår i förskoleverksamhet. 

• Det är svårt att beräkna rätt antal portioner. 

• Mottagningsköken får ofta lite extra mat levererad till sig för att inte riskera att den tar 

slut. 

• Portionsstorlekarna är för stora. 

• Frånvarosystem som inte fungerar. 

• Bristande kommunikation gällande matsvinn mellan kökspersonal och pedagoger. 

 

Åtgärder vilka skulle kunna vidtas för att minska matsvinnet. 

• Större möjlighet att kunna ta vara på överbliven mat. 

• Försäljning av överbliven mat till personal och vårdnadshavare. 

• Införa rutiner att föra statistik över hur mycket som äts/kastas av de olika maträtterna. 

• Mottagningsköken skulle kunna laga vissa tillbehör på plats t.ex. pasta och potatis samt 

att de bereder grönsaker och sallader själva. 

• Införa ett system för att få en väl fungerande frånvarorapportering. 

  

Förutom att matsvinnet påverkar miljön på ett negativt sätt resulterar det även i onödiga 

ekonomiska utgifter. Det borde därför ligga i allas intresse att införa ett aktivt arbete för att få 

ett minskat matsvinn.
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7 Bilagor 
Bilaga 1. E-mail till förskolornas avdelningar 

 
Hej, 
Jag heter Kajsa Högström och studerar mitt tredje år på miljöanalytikerprogrammet på Linnéuniversi-
tetet. 
Nu i vår ska jag göra mitt examensarbete som handlar om "Matsvinn i förskola" 
 
För att få en inblick i verksamheten skulle jag vilja genomföra en kortare intervju med minst 1 person 
från varje förskola, och det är här jag behöver eran hjälp. 
 
Intervjun beräknas ta 20–30 minuter, jag är mycket flexibel tidsmässigt och kan komma den tiden det 
fungerar bäst med er verksamhet.  
Jag planerar för att genomföra intervjuerna under vecka 5.  
Era svar kommer att behandlas anonymt. 
 
Ta gärna en diskussion er kollegor emellan ifall det är någon som känner sig intresserad av att hjälpa 
mig. Återkoppla sedan till mig så fort som möjligt (gärna innan denna veckan är slut) med ett namn på 
den som kan tänka sig ställa upp och vilken avdelning personen arbetar på så ringer jag upp för att 
bestämma tid.  
Om ni har några frågor kan ni kontakta mig via denna mailadress eller telefon nummer 073 36 27 709. 
 
Jag hoppas att ni har lite tid över för att hjälpa mig. Tack på förhand! 
Med Vänlig Hälsning Kajsa Högström 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Intervjufrågor kökspersonal 

• Hur många barn går det på förskolan? 

• Är det ett mottagningskök eller tillagningskök? 

• Hur fungerar frånvarorapporteringen, d.v.s. kommunikation mellan pedagoger 

och kök?  

• Är maten anpassad till mindre barn? 

• Får köket vetskap om hur mycket matsvinn som uppkommer på avdelningarna? 

• Är det viss typ av mat det slängs mer av, i så fall vilken? 

• Upplever du att det svinnas mycket mat här? 

• Vad händer med matresterna? 

• Vad påverkar mängden matsvinn enligt dig? 

• Hur arbetar ni i nuläget för att minska matsvinnet?  

• Har du några egna reflektioner och idéer angående att minska mängden matsvinn? 

• Har du några övriga funderingar innan intervjun avslutas? 

Intervjufrågor pedagoger 

• Hur många barn går det i förskolan? 

• Hur fungerar frånvarorapporteringen, d.v.s. kommunikation mellan pedagoger 

och kök? 

• Hur går serveringen till, får barnen ta själva?  

• Påverkar måltidsmiljön (ex ljudvolym, barnen lämnar sina platser när de ätit klart 

vilket resulterar i mer spring och stök, antal barn i samma rum, för få pedagoger 

som äter med barnen) andelen svinn? 

• Rapporterar ni till köket hur mycket matsvinn som uppkommer? 

• Vad händer med matresterna? 

• Är det viss typ av mat det slängs mer av, i så fall vilken? 

• Upplever du att det svinnas mycket mat här? 

• Vad påverkar mängden matsvinn enligt dig? 

• Introduceras barnen för problemet med matsvinn? 

• Har du några egna reflektioner och idéer angående att minska mängden matsvinn? 

• Har du några övriga funderingar innan intervjun avslutas? 

 



  

 

III 

Bilaga 3. Information angående vägning 

Vägning av matsvinn (mottagningskök) 

Hej! 

Jag gör just nu ett examensarbete om matsvinn i förskolan. Jag har 
tidigare intervjuat personal från olika förskolor och tänkte nu 
genomföra vägningar av matsvinnet i verksamheten. (Jag kommer 
inte att nämna förskolans namn i min slutrapport). 

Jag tänker genomföra mätningarna här under vecka 9 och vecka 10. 
Totalt kommer jag att vara här vid fem tillfällen. 

Vecka 9 kommer jag att vara här måndag, tisdag och onsdag.  

Vecka 10 kommer jag att vara här torsdag och fredag. 

Det matsvinnet jag fokuserar på är det från lunchen. Så det jag önskar 
få hjälp med är att ni till varje lunch tar NYA gröna påsar att skrapa 
rester från tallrikarna i, för att jag på ett enkelt sätt ska kunna utföra 
vägningen.  

Jag tänker väga tallrikssvin respektive serveringssvinn för sig så jag 
önskar att ni inte kastar det som är kvar i karotter och bläck 
tillsammans med skrapet från tallrikarna innan jag varit inne på er 
avdelning och vägt.  

I övrigt är min tanke att detta INTE ska innebära något merarbete för 
er.  

Vid eventuella frågor kontakta mig på 073 36 27 709 alt 
kh222kz@student.lnu.se 

Tack på förhand! 

Med Vänlig Hälsning Kajsa Högström 



  

 

IV 

Vägning av matsvinn (tillagningskök) 

Hej  

Jag gör just nu ett examensarbete om matsvinn i förskolan. Jag har 
tidigare intervjuat personal från olika förskolor och tänkte nu 
genomföra vägningar av matsvinnet i verksamheten. (Jag kommer 
inte att nämna förskolans namn i min slutrapport). 

Jag tänker genomföra mätningarna under vecka 9, vecka 10 och 
vecka 11. Totalt kommer jag att vara här vid 5 tillfällen. 

Vecka 9 kommer jag att vara här torsdag och fredag.  

Vecka 10 kommer jag att vara här tisdag och onsdag.  

Vecka 11 kommer jag att vara här på måndag. 

Det matsvinnet jag fokuserar på är det från lunchen så det jag önskar 
få hjälp med är att ni tar NYA gröna påsar att slänga resterna från 
lunchen i, för att jag på ett enkelt sätt ska kunna utföra vägningen. 

Jag tänker väga tallrikssvin respektive serveringssvinn för sig så jag 
önskar att ni inte kastar det som är kvar i karotter och bläck 
tillsammans med skrapet från tallrikarna innan jag varit inne på er 
avdelning och vägt.  

I övrigt är min tanke att detta INTE ska innebära något merarbete för 
er.  

Vid eventuella frågor kontakta mig på 073 36 27 709 alt 
kh222kz@student.lnu.se 

Tack på förhand! 

Med Vänlig Hälsning Kajsa Högström 
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Bilaga 4. Mätprotokoll Tillagningskök 

Förskola 2 Tillagningskök    

2/3 2017 Köttsoppa, brödbulle, smör, ost     

  
Antal 
ätande 

Tallrikssvinn 
(gram) 

Serveringssvinn 
(gram) 

Mat kvar i köket 
(gram) 

Totalt svinn 
(gram) 

Avd 1 10 258 231    

Avd 2 12 372 425    

Avd 3 12 128 468    

Avd 4 19 450 791    

Avd 5 18 660     

Avd 6 11 486 173    

        

Totalt  82 2354 2088 0 4442 

Svinn/pers (gram) 28,71 25,46   54,17 

      

3/3 2017 Stekt kyckling, hasselbackspotatis, sås, gelé, grönsallad med fruktcocktail 

  
Antal 
ätande 

Tallrikssvinn 
(gram) 

Serveringssvinn 
(gram) 

Mat kvar i köket 
(gram) 

Totalt svinn 
(gram) 

Avd 1 10 150 440    

Avd 2 13 185 229    

Avd 3 8 79 1121    

Avd 4 13 250 549    

Avd 5 14 309 357    

Avd 6 10 256 369    

        

Totalt 68 1229 3065 2336 6630 

Svinn/pers   18,07 45,07 34,35 97,49 

      

7/3 2017 Raggmunk, fläsk, lingon, rivna morötter     

  
Antal 
ätande 

Tallrikssvinn 
(gram) 

Serveringssvinn 
(gram) 

Mat kvar i köket 
(gram) 

Totalt svinn 
(gram) 

Avd 1 8 45 530    

Avd 2 11 171 313    

Avd 3 11 217 401    

Avd 4 13 214 116    

Avd 5 18 313 259    

Avd 6 10 171 452    

        

Totalt 71 1131 2071 675 3877 

Svinn/pers   15,93 29,17 9,51 54,61 



  

 

VI 

 

      

8/3 2017 Laxbiffar, kokt potatis, kall sås, ärtor, citron     

  
Antal 
ätande 

Tallrikssvinn 
(gram) 

Serveringssvinn 
(gram) 

Mat kvar i köket 
(gram) 

Totalt svinn 
(gram) 

Avd 1 9 186 1732    

Avd 2 10 216 546    

Avd 3 10 191 892    

Avd 4 11 251 1589    

Avd 5 14 775 458    

Avd 6 5 159 924    

        

Totalt 59 1778 6141 1599 9518 

Svinn/pers   30,14 104,08 27,1 161,32 

      

13/3 2017 Pasta, baconsås, kokta gröna ärter     

  
Antal 
ätande 

Tallrikssvinn 
(gram) 

Serveringssvinn 
(gram) 

Mat kvar i köket 
(gram) 

Totalt svinn 
(gram) 

Avd 1 10 190 2308    

Avd 2 13 185 2327    

Avd 3 15 345 1628    

Avd 4 12 117 2385    

Avd 5 12 246 1947    

Avd 6 10 218 2173    

        

Totalt 72 1301 12 768 1152 15 221 

Svinn/pers   18,07 177,33 16 211,4 

      

Totalt svinn under 5 dagars tid       

  portioner 
Tallrikssvinn 
(gram 

Serveringssvinn 
(gram) Total andel svinn   

Totalt 352 7793 31 890 39 683   
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Bilaga 5. Mätprotokoll Mottagningskök 

Förskola 1 Mottagningskök    

28/2 2017 Potatisbullar, skinkfräs, lingonsylt, vitkålssallad, majs, pastasallad med oliver 

  Antal ätande 
Tallrikssvinn 
(gram) 

Serveringssvinn 
(gram) 

Mat kvar i köket 
(gram) 

Total andel svinn 
(gram) 

Avd 1 14 142 791    

Avd 2 14 400 921    

Avd 3 16 435 3012    

Avd 4 9 476 732    

Avd 5 11 370 1616    

        

Totalt 64 1823 7072 5322 14 217 

Svinn/pers (gram) 28,48 110,5 83,16 222,14 

      

29/2 2017 Stekt fisk, potatis, kall currysås, haricots verts, morot, broccoli   

  Antal ätande 
Tallrikssvinn 
(gram) 

Serveringssvinn 
(gram) 

Mat kvar i köket 
(gram) 

Total andel 
svinn(gram) 

Avd 1 i.u i.u i.u    

Avd 2 13 591 2428    

Avd 3 14 582 1752    

Avd 4 10 418 1575    

Avd 5 13 407 2238    

        

Totalt 50 1998 7993 675 10 666 

Svinn/pers (gram) 39,96 159,86 13,5 213,32 

      

9/3 2017 Färssoppa, brödbulle, morötter     

  Antal ätande 
Tallrikssvinn 
(gram) 

Serveringssvinn 
(gram) 

Mat kvar i köket 
(gram) 

Total andel svinn 
(gram) 

Avd 1 16 200 934    

Avd 2 15 590 100    

Avd 3 20 648 1092    

Avd 4 13 906 1063    

Avd 5 7 357 334    

        

Totalt 71 2701 3523 1024 7248 

Svinn/pers   38,04 49,62 14,42 102,08 
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10/3 2017 Potatisgratäng, stek, kokt broccoli, vitkålssallad     

  Antal ätande 
Tallrikssvinn 
(gram) 

Serveringssvinn 
(gram) 

Mat kvar i köket 
(gram) 

Total andel svinn 
(gram) 

Avd 1 14 184 1853    

Avd 2 9 1491     

Avd 3 16 420 3172    

Avd 4 10 520 2047    

Avd 5 5 231 702    

        

Totalt 54 2846 7774 2007 12 627 

Svinn/pers   52,7 143,96 37,17 233,83 

      

      

21/3 2017 Köttfärslimpa, kokt potatis, brunsås, lingonsylt, morot, vitkål, majs   

  Antal ätande 
Tallrikssvinn 
(gram) 

Serveringssvinn 
(gram) 

Mat kvar i köket 
(gram) 

Total andel svinn 
(gram) 

Avd 1 14 332 1183    

Avd 2 14 298 1396    

Avd 3 17 290 3290    

Avd 4 12 559 1689    

Avd 5 17 555 2164    

        

Totalt 74 2034 9722 3401 15 157 

Svinn/pers   27,49 131,38 45,96 204,83 

      

      

Totalt svinn under 5 dagars tid       

  
Serverade port-
ioner 

Tallrikssvinn 
(gram 

Serveringssvinn 
(gram) Total andel svinn   

Totalt 313 11 402 48 513 59 915   

 

 

 


