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Fenomenet matsvinn har blivit ett ämne som alltmer har fått utrymme i debatten på nationell och 

internationell nivå. På nationell nivå så rapporterar Jordbruksverket, Livsmedelsverket och 

Naturvårdsverket om nyttan med att komma till rätta med problemet. När vi blickar ut mot ett 

internationellt perspektiv så har EU, matsvinn på agendan i rapporter och yttranden. Jag har själv arbetat 

inom restaurangbranschen i över tjugo år och sett och varit delaktig i resursslöseri i form av matsvinn. I 

min nya yrkesroll, där jag utbildar morgondagens kockar, är det av stor vikt att jag skapar medvetenhet hos 

mina elever i matsvinnsproblematiken.  

Syftet med den här uppsatsen är att genom en strukturerad enkät med både öppna och slutna frågor 

undersöka vilka tankar som gymnasieelever har om att slänga mat? Fokus i studien ligger på elevernas 

tankar, funderingar och upplevelser om matsvinn i konsumentledet och om eleverna ser några samband 

mellan matsvinn och den ekologiska hållbara utvecklingen (HUT)? Ett annat syfte med studien är att 

belysa ämnet matsvinn ur ett ekologiskt hållbart utvecklingsperspektiv. 

Min studie visar att gymnasieelever slänger livsmedel i varierande mängd. Anledningar deanger till att de 

gör det är problem med att portionera till sig själv eller att maten inte är god. Eleverna har tankar om att 

det påverkar miljön och ekonomin men flertalet verkar inte kunna koppla samman det med ekologisk 

hållbar utveckling. Det finns tankar hos eleverna om att det är fel att slänga mat, men de gör det ändå. 

Skolan och samhället i övrigt bör arbeta aktivt med att uppmärksamma eleverna på den hållbara 

utvecklingen ur alla vinklar. 

I matsvinnsfrågan visar min belysning av ämnet att det inte finns någon gemensam definition. Detta anses 

problematiskt i att kunna arbeta effektivt med attityder och lösningar i frågan. Slutsatsen som bör dras i 

matsvinnsfrågan är att det är angeläget och nödvändigt, för ett framtida effektivt arbete i att förminska 

livsmedelsslöseriet, att en harmoniserad definition fastslå 
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SAMMANFATTNING 

Fenomenet matsvinn har blivit ett ämne som alltmer har fått utrymme i debatten på nationell 

och internationell nivå. På nationell nivå så rapporterar Jordbruksverket, Livsmedelsverket 

och Naturvårdsverket om nyttan med att komma till rätta med problemet. När vi blickar ut 

mot ett internationellt perspektiv så har EU matsvinn på agendan i rapporter och yttranden. 

Jag har själv arbetat inom restaurangbranschen i över tjugo år och sett och varit delaktig i 

resursslöseri i form av matsvinn. I min nya yrkesroll, där jag utbildar morgondagens kockar, 

är det av stor vikt att skapa medvetenhet hos mina elever i matsvinnsproblematiken.  

Syftet med den här uppsatsen är att genom en strukturerad enkät med både öppna och slutna 

frågor undersöka vilka tankar som gymnasieelever har om att slänga mat? Fokus i studien 

ligger på elevernas tankar, funderingar och upplevelser om matsvinn i konsumentledet och om 

eleverna ser några samband mellan matsvinn och den ekologiska hållbara utvecklingen 

(HUT)? Ett annat syfte med studien är att belysa ämnet matsvinn ur ett ekologiskt hållbart 

utvecklingsperspektiv. 

Min studie visar att gymnasieelever slänger livsmedel i varierande mängd. Anledningar de 

anger till att de gör det är problem med att portionera till sig själv eller att maten inte är god. 

Eleverna har tankar om att det påverkar miljön och ekonomin men flertalet verkar inte kunna 

koppla samman det med ekologisk hållbar utveckling. Det finns tankar hos eleverna om att 

det är fel att slänga mat, men de gör det ändå. Skolan och samhället i övrigt bör arbeta aktivt 

med att uppmärksamma eleverna på den hållbara utvecklingen ur alla vinklar. 

I matsvinnsfrågan visar min belysning av ämnet att det inte finns någon gemensam definition. 

Detta anses vara problematiskt för att kunna arbeta effektivt med attityder och lösningar i 

frågan. Slutsatsen som bör dras i matsvinnsfrågan är att det är angeläget och nödvändigt, för 

ett framtida effektivt arbete i att minska livsmedelsslöseriet, att en harmoniserad definition 

fastslås. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Fenomenet matsvinn är ett ämne som alltmer har uppmärksammats de senaste åren. 

 Syftet med den här uppsatsen är att genom en strukturerad enkät med både öppna och slutna 

frågor undersöka vilka tankar som gymnasieelever har om att slänga mat? Ett annat syfte med 

studien är att belysa ämnet matsvinn ur ett ekologiskt hållbart utvecklingsperspektiv. 

Uppsatsens studie visar att gymnasieelever slänger livsmedel i varierande mängd. 

Anledningar de anger till att de gör det är problem med att portionera till sig själv eller att 

maten inte är god. Eleverna har tankar om att det påverkar miljön och ekonomin men flertalet 

verkar inte kunna koppla samman det med ekologisk hållbar utveckling. Skolan och samhället 

i övrigt bör arbeta aktivt med att uppmärksamma eleverna på den hållbara utvecklingen ur alla 

vinklar. 

När det gäller att definiera matsvinn så visar uppsatsens belysning av ämnet att det inte finns 

någon gemensam definition vilket anses problematiskt i arbetet med att minska 

livsmedelsslöseriet. 

Nyckelord: Matsvinn, ekologisk hållbar utveckling 
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1. INTRODUKTION 

I följande kapitel presenteras en överblick av problemområdet och varför uppsatsens 

frågeställningar anses angelägna. 

1.1 Inledning 

Med tanke på att vi idag är 7 miljarder människor på jorden och att vi förväntas bli 10 

miljarder så är tankarna på en hållbar utveckling, och lösningar av jordens problem som är 

bärkraftiga, av stor vikt när vi blickar mot framtiden. Nordpolen smälter, temperaturer stiger 

med extrema vädersituationer som följd. Enligt tidsskriften Science så antyder geologiskt data 

att den pågående försurningen av haven är i det närmaste oöverträffad de senaste 300 miljoner 

åren. Professor Andy Ridgwell vid Bristoluniversitetet menar att det är möjligt att vi är på väg 

in i förändringar av det marina ekosystemet som vi aldrig förr har skådat?  (2008) släppte 

Världsnaturfonden rapporten Living Planet Report och i den konstateras att konsumtionen av 

världens resurser idag går 30 % snabbare än vad naturen har förmåga att återskapa. 

Klimatförändringar, växande befolkning och att jordens ändliga resurser sinar gör att 

utmaningarna i att få en hållbar utveckling är enorma. 

 Den rika världen har utnyttjat den fattiga världen ända sedan kolonialtiden. Den rika världen 

måste ändra livsstil och det måste ske på individnivå. Sundqvist (2010) menar att som 

individer bär vi hela tiden ett ansvar vare sig det gäller att gå över gatan, rösta eller om vi ska 

köpa ekologisk mjölk (a.a. s. 73). Även Söderholm (2008) pekar på att ansvaret för att nå det 

ekologiskt hållbara samhället är delat mellan samtliga individer. Han menar att alla har en 

skyldighet att bidra till en gynnsam samhällsutveckling (a. a. s 25). 

Med blickpunkten på att vi blir fler människor på jorden och med det följden att det blir fler 

munnar att mätta så har fenomenet matsvinn blivit ett ämne som alltmer har fått utrymme i 

debatten på nationell och internationell nivå. På nationell nivå så rapporterar Jordbruksverket, 

Livsmedelsverket och Naturvårdsverket om nyttan med att komma till rätta med problemet. 

När vi blickar ut mot ett internationellt perspektiv så har EU, matsvinn på agendan i rapporter 

och yttranden.  

Som verksam i restaurangbranschen i över tjugo år har jag sett och varit delaktig i 

resursslöseri i form av matsvinn i olika former. Många gånger har direkt illamående uppstått 

när slöseriet blivit påtagligt, speciellt vid olika stora matarrangemang såsom julbord och 

bufféer av alla slag. När mat som kunde ha använts hamnar i soporna av olika anledningar så 

väcks tankar om överflöd, etik och demokratiska aspekter. 
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Som restauranglärare och verksam i skolan så ser jag att ämnet matsvinn är av stor vikt. Dels 

för att skolan ständigt måste arbeta med dessa frågor ur perspektivet hållbar utveckling, men 

även för att utbildandet av nya kockar måste utvecklas och att det är av stor betydelse hur de 

tänker i ekonomiska, miljömässiga, etiska och demokratiska banor.    

1.2 Problemformulering 

Konsumtionen av varor har på global nivå ökat kraftigt under 1900-talet. En växande 

befolkning men även ett ökat välstånd anses vara orsakerna. Samtidigt som en del av världen 

lever i överflöd så lider stora delar av världen av svält och undernäring vilket medföljer 

strävan efter produktionsökning med baksidor som miljöförstöring, utarmning av jordens 

ändliga resurser och klimatförändringar som konsekvens. Till det läggs ett hälsoperspektiv där 

överkonsumtion i vissa delar av världen bidrar till en allt sämre hälsa bland befolkningen. 

 I skenet av ökad konsumtion så är problemet matsvinn ett ämne som de senaste åren alltmer 

har kommit att diskuteras. Flera organisationer som Food and Agiculture Organisation of the 

United Nations (FAO) och Organisation for Economic Corporation and Development 

(OECD) och även forskningsinstitut i Sverige har uppmärksammat fenomenet matsvinn. Flera 

av dem pekar på de senaste årens prisrörelser och politisk oro som orsaker till att matsvinn har 

kommit att diskuteras allt mer. Andra teser som att prishöjningar på livsmedel hade varit lägre 

om matsvinnet reduceras, har förts fram. Även oro över att världens produktion av livsmedel 

inte ska räcka till en växande befolkning är en anledning till att ta tag i problemet. En annan 

orsak till att svinnet hamnat i fokus menar man är att svinnet har en allt för stor negativ 

inverkan på klimat och miljö. 

En personlig reflektion är att en stor orsak till matsvinn är att livsmedel i min del av världen 

är alldeles för billiga. Det bekräftas i flera rapporter(Jordbruksverket 2011:20) där det pekas 

på att det ytterst handlar om att det är ekonomiskt effektivt att slänga livsmedel. 

 Jag är född på sextiotalet, mina föräldrar är födda på trettiotalet. Under denna period så har 

det skett en enorm utveckling i produktionen av livsmedel. Något säger mig att de äldre 

generationerna åt upp allt de köpte in till sista grammet. Orsaker till det kan finnas i att det 

fanns en helt annan respekt till att kunna äta sig mätt och att inte låta något förfaras, även 

priset på livsmedel var i förhållande till vad människor tjänade högre än det är i dag. En annan 

förklaring kan vara att det fanns en kunskap i hur livsmedel tillagades och förvarades, trots att 

de inte hade kylskåp. I dag köps det kokböcker som aldrig förr, men det finns egentligen 

ingen kunskap i hur vi ska förhålla oss till livsmedel när det gäller inköp, tillagning eller rätt 
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förvaring. Det menar Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson som i en debattartikel i 

Göteborgsposten 25 maj 2011 menar att svenskarnas kunskaper i hur man lagar mat av det 

som blir över måste förbättras. Vidare menar han i matsvinnsfrågan att den offentliga sektorn 

bör gå före i förbättringar av misshushållningen av livsmedel.  

 På nationell nivå så pekar Jordbruksverket i en rapport (2011:20) på slöseriet med resurser 

som försvinner till ingen nytta. Med vetskapen av att varje svensk slänger 100 kilo fullt ätbar 

mat varje år (www.mindrematsvinn.nu) så är det än mer angeläget att belysa slöseriet, och i 

förlängningen utbilda elever, och alla människor i hur vi ska förhålla oss till livsmedel för att 

utnyttja dem maximalt. Hur ska vi närma oss ett ekologiskt hållbart system i 

livsmedelsförsörjningsfrågan? 

Blickar vi ut mot Europaparlamentet så kan man, i ett yttrande (2011/2175(INI) från utskottet 

för miljö, folkhälsa och livsmedelsäkerhet till utskottet för jordbruk och landsbygdens 

utveckling över hur man ska undvika slöseri med livsmedel, läsa om hur allvarligt problemet 

är. Yttrandet pekar inte bara på ekonomiska kostnader utan menar att det är oförsvarbart ur 

etisk och miljömässig synpunkt. För att få lite perspektiv så uppgår matsvinnet inom EU 2006 

till 89,2 Mt eller179 kg/capita. Hushållen stod för 37,8 Mt, tillverkningssektorn bidrog med 

34,8 Mt och 16,8 Mt slängdes i övriga sektorer. Sneglar vi vidare globalt så har internationella 

organisationer som FAO, OECD, USA:s jordbruksdepartement (USDA) och USA:s 

naturvårdsmyndighet (EPA) visat intresse i dessa frågor. 

Frågor som alla som individer måste ta ställning i är om det rimligt ur mänskliga 

rättigheter/hållbar utveckling synvinkel att ett par jeans kräver 6600 liter vatten, ett halvt kilo 

kemikalier och 103 bekämpningsmedel. Åkrar torrläggs, vatten förgiftas, människor dör och 

berövas sin framtid (www.aftonbladet.se). Endast för att det ska kunna köpas ett par, i 

förhållande till vilken skada det gör, billiga jeans. 

Vad behöver göras för att nå en ekologisk hållbar utveckling i konsumtionen av 

jordbruksvaror? Hur ska vi kunna ändra attityder och livsstilar? Kan vi minska matsvinnet 

utan att radikalt ändra vår livsföring?  Hur ska matsvinnet reduceras? Hur ska 

livsmedelproduktionen effektiviseras för att jordens befolkning ska kunna försörjas? Hur ska 

livsmedelproduktion bedrivas utan klimatpåverkan och med miljön i åtanke och med så lite 

matsvinn som möjligt? Hur ska myndigheter underlätta för konsumenter att göra medvetna 

val? 

http://www.mindrematsvinn.nu/
http://www.aftonbladet.se/


 
 

4 
 

Det finns olika led i livsmedelkedjan som är orsaker till matsvinn. De tre huvudsakliga som 

nämns är odlingsledet, förädlings- och handelsledet och konsumentledet. Tittar vi på svinnet i 

u-länderna så sker förlusterna i de tidigare leden. Medan i- länderna så sker förlusterna i de 

senare leden. Det moderna konsumtionssamhället anses vara anledningen. 

Mitt examensarbete riktar in sig på konsumentledet. Matsvinn kan till viss del förklaras med 

den livsstil vi har i vår del av världen. Människan genomgår en socialiseringsprocess som 

påbörjas redan vid födseln. Barn och ungdomar socialiseras i förskola in i en värld av 

handlingar, föreställningar och samspelsmönster, som är kulturella och som existerar genom 

kommunikation (Säljö, 2000). Barn och ungdomar lär sig normer och regler genom att delta i 

en (social) praktik (Orlenius, 2001). 

Jag anar att unga människor inte reflekterar över konsumtionsfrågor rörande livsmedel? De är 

okunniga? De bryr sig inte? De ser inga ekonomiska, sociala eller miljömässiga samband när 

det slänger mat? 

 Förhåller det sig verkligen så? Har elever några tankar i ämnet matsvinn? Matsvinn, hur 

definierar man det? Finns det någon självklar definition på matsvinn? Hållbar utveckling. Hur 

definieras det? Detta är frågor som står i centrum för mitt examensarbete. 

Med det perspektivet så finner jag det intressant att undersöka hur gymnasieelever tänker om 

att slänga mat och om de reflekterar över matsvinn kopplat till hållbar utveckling.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och få en bild av hur elever på gymnasienivå 

reflekterar över matsvinn i konsumentledet kopplat till hållbar utveckling. Studien syftar 

också på att belysa begreppet matsvinn ur ett ekologiskt hållbart utvecklingsperspektiv. 

Utifrån syftet så har dessa frågor framkommit: 

 Vilka tankar har gymnasieelever om att slänga mat? 

 Vilka anledningar finns till att gymnasieelever slänger mat? 

 Vilka samband ser gymnasieelever mellan matsvinn och hållbar utveckling? 
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2. MATSVINN OCH OHÅLLBAR UTVECKLING 

Eftersom examensarbetet handlar om matsvinn och kopplingen till HUT. Så är det intressant 

och nödvändigt att belysa dessa ämnen och ge olika perspektiv och åsikter vad begreppen står 

för. I följande kapitel belyses fenomenet matsvinn. 

2.1 Hur definieras matsvinn?  

Fenomenet matsvinn har ingen universal definition. Det belyses av tabellen nedan (se tabell 

2.1). Tabellen är sammanställd av olika studier på området och hämtad från Svenska 

livsmedelsverkets rapport (4-2011).  

Tabell 2.1 

Land och källa Begrepp Definition 

Sverige, föreliggande rapport Livsmedelssvinn/Svinn Livsmedel som hade kunnat 

ätas om det hanterats 

annorlunda 

Sverige, 

Konsumentföreningen 

Stockholm 

Onödigt matavfall Livsmedel som hade kunnat 

ätas om det hanterats 

annorlunda 

Storbritannien, WRAP Avoidable waste Livsmedel som hade kunnat 

ätas om det hanterats 

annorlunda 

Storbritannien, WRAP Possibly avoidable 

waste 

Livsmedel som kan ätas med 

vissa tillagningsmetoder eller 

som äts av vissa personer, ex 

brödkanter och äppelskal 

Storbritannien, WRAP Unavoidable waste Oundvikligt matavfall, ex 

köttben och kaffesump 

Norge, EMMA Nyttbart Livsmedel som hade kunnat 

ätas om det hanterats 

annorlunda 

Danmark, Landbrug & 

Fødevaror 

Madspild Livsmedel som hade kunnat 

ätas om det hanterats 

annorlunda 

Nederländerna, 

Ministeriet för 

jordbruk, natur och 

livsmedelskvalitet 

Voedselverspilling, 

Food waste i översatta 

rapporter. 

All mat som producerades 

för 

att ätas av människor men 

som 

inte blev konsumerad av 

människor 

Österrike, universitetet 

i Wien 

Original food Livsmedel i oöppnade 

förpackningar eller 

oförpackade hela livsmedel 

Österrike, universitetet 

i Wien 

Partly used food Öppnade förpackningar och 

till viss del använda 
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livsmedel 

Österrike, universitetet 

i Wien 

Leftovers Rester från tillagning och 

Servering 

Österrike, universitetet 

i Wien 

Preparation residues Oundvikligt matavfall 

USA, ERS/USDA Food loss/ food waste Inkluderar ofta både ätbart 

och 

icke ätbart matavfall, i 

hushåll 

, restauranger och dylikt. I 

vissa rapporter framgår det 

att 

de enbart omfattar ätbart 

och/eller hushåll 

 

I rapporten ”Rapport från en slaskhink”(2009) som Konsumentföreningen i Stockholm gjorde 

så definierade man matsvinn på följande sätt:  

 Onödigt matavfall utgörs av livsmedel som hade kunnat ätas upp(mat på tallriken) 

samt livsmedel som kan ätas men som människor väljer att ta bort t ex brödkanter, 

köttsvål, vissa grönsaks- och fruktskal. 

 Oundvikligt matavfall karaktäriseras av livsmedel som inte kan ätas, t ex tepåsar, 

ben, vissa grönsaks- och fruktskal(ex avocadoskal, bananskal och potatisskal). 

 I Jordbruksverkets rapport Matsvinn- ett slöseri med resurser? (2011:20) refereras det till 

OECD som pekar på att med tanke på hur man avgränsar begreppet matsvinn så blir 

storleken, orsakerna och effekterna olika. Enligt OECD så används matsvinn som en allmän 

term som omfattar alla former av svinn. De menar att matsvinn kan delas upp i de tre 

kategorierna: förluster, kassering och ineffektiv användning. OECD och Europaparlamentet är 

överrens om att det som gör det problematiskt att jämföra matsvinn länder emellan, är att det 

inte finns något gemensamt mått och definition. Detta framgår i en förstudie till en större 

föreslagen OECD-studie 2011 (Waste Management in the Food Chain) där man hoppas kunna 

kvantifiera mängden svinn i OECD ländernas livsmedelsystem. 

Som konstaterats så kan definitionen av matavfall skifta beroende på vem som tillfrågas. 

Svenska Miljö Emissions Data (SMED) refererar i rapporten Från jord till bord till 

Samverkansforum för minskat matavfall (SaMMa) som har diskuterat fram följande 

definition: 
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Matavfall: Allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 

livsmedelshanteringen som skulle kunna användas som livsmedel. I termen matavfall ingår 

också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk) eller sköljs ur 

förpackningar etc. Dessa avfallsmängder är betydligt svårare att mäta.   

Matsvinn och livsmedelssvinn: Livsmedel som kastas men som hade kunnat konsumeras om 

de hanterats annorlunda. Utgörs av vad som kan kallas den onödiga delen av matavfallet, i 

kontrast till den oundvikliga delen såsom äggskal, plommonkärnor och bananskal (SMED 

2010) 

 Europaparlamentet och Rådets direktiv (2008/98/EG) har en vidare definition där biologiskt 

avfall definieras som biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, livsmedel- och 

köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler samt jämförbart avfall 

från livsmedelindustrin. Därmed så ingår även sådant som inte ingått i eller varit livsmedel i 

definitionen.  

Sveriges lantbrukares universitet (SLU) definierar i en Workshop arrangerad av 

Naturvårdsverket 22 november 2010 matsvinn på följande sätt i fyra punkter med 

frågetecken? 

 Mat som hade kunnat ätas men inte äts. Skal, kärnor, ben, fett, skinn? 

 Biprodukter från livsmedelsproduktion som inte utnyttjas som mat (vassle till 

djurfoder, gränsmjölk, brödändar till förbränning)? 

 Livsmedelsråvaror som inte utnyttjas som mat (spannmål till etanol)? 

 Livsmedelsråvaror som plöjs ner (potatis, spenat)? 

2.2  Orsaker till matsvinn 

Matsvinn förekommer i hela livsmedelkedjan. Det börjar i odlingsstadiet vidare till 

förädlingsled/handelsledet för att till sist hamna i konsumentledet. Sonesson (2008) menar att 

det största svinnet står att finna i konsumentledet. 

Nedan följer en belysning av de olika stadierna: 

 Odlingssvinn(primärproduktionen) där väder, brist i transporter och hantering, 

lagring, insektsangrepp och mikroorganismer som mögel är huvudsakliga problem. 

Kvalitetskrav är ett annat och där är den stora delen frukt och grönt. Livsmedel som är 
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fullt ätbara slängs p.g.a. att konsumenter som vi i Sverige ställer höga krav på 

produkter som vi vill köpa. Minsta lilla defekt gör att konsumenter ratar varor. 

 Förädlings- och handelsledet. Här kan svinnet bero på att delar av råvaror inte är 

tjänlig som livsmedel. Livsmedlet uppfyller inte vissa kvalitetskrav. Förluster finns i 

dålig lagring, hantering och förpackningsproblem. Osålda varor och utgångna datum 

är andra orsaker till matsvinn i detta led. 

  Konsumentledet.  Problemen här består i att människor överskattar sina behov vid 

inköp. Människor överskattar, eller har ingen kunskap, när de tillagar eller tar till sig 

mat på sin tallrik. Med följden att det bli ett stort spill och svinn. Även vid 

professionella etablissemang som restauranger och andra storkök går mycket 

livsmedel till spillo av orsaker som till stor del beror på okunskap i förvaring, 

tillagning och återanvändning av livsmedel. 

Nämnas bör att regler genom hela livsmedelkedjan där kvalitet och livsmedelsäkerhet 

bedöms, gör att livsmedel som egentligen är tjänliga, blir otjänliga enligt myndigheters 

fastställda regelverk. Troligtvis medför det att svinnet ökar (Jordbruksverket rapport 

2011:20). 

Svenska Livsmedelsverket (slv 2012) pekar på att det inte finns lagar eller 

myndighetsrekommendationer när det gäller hållbarhet av livsmedel. Livsmedel bedöms 

utifrån erfarenhet som producenter har och genom tester och riktlinjer som branschen har 

fastslagit (www.slv.se ). 

2.3 Bäst före datum  

 Det finns två olika datummärkningar på livsmedel. Bäst före-märkningen eller sista 

förbrukningsdag. Enligt Svenska livsmedelsverket (slv) så ska alla förpackade matvaror vara 

försedda med uppgift om bäst före dag eller i vissa fall sista förbrukningsdag. Undantag finns 

såsom hela frukter och grönsaker, vin, salt, socker, tuggummi och portionsförpackad glass. 

 Bäst före -datum är en kvalitetsmärkning där tillverkaren garanterar att smak, färg, 

krispighet, spänstighet, tuggmotstånd och näringsinnehåll finns kvar i livsmedlet om det har 

förvarats på rätt sätt. Enligt Livsmedelsverket så händer inget med livsmedlet efter att bäst 

före – datum har passerats. Det går att konsumeras en period efter. Det som händer är att 

kvalitén försämras. Det som påpekas är att man ska använda sina egna sinnen. Lukta, titta och 

smaka. 

http://www.slv.se/
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2.4 Sista förbrukningsdag 

Sista förbrukningsdag är en märkning som syftar på hållbarhet men gäller livsmedel som är 

mer känsliga ur mikrobiologiskt perspektiv. Märkningen hittas på råa livsmedel som kött och 

fisk. Märkningen innebär att livsmedlet kan ätas utan hälsofara fram till datummärkningen 

(slv 2012). 

 På Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbunds hemsida så finns följande förklaring till 

begreppet bäst sista datum. 

Med sista förbrukningsdag menas hållbarhetstid. Det är den sista dag ett livsmedel beräknas 

kunna ätas eller drickas utan fara för att det är otjänligt eller skadligt. Sista förbrukningsdag 

ska anges på produkter som bedöms speciellt känsliga ur ett mikrobiologiskt perspektiv, som 

försämras snabbt och/eller innebär en stor hälsorisk vid försämring till exempel köttfärs, rå 

fågel, rå fisk, råkorv och råa inälvor. En vara som är märkt med ”sista förbrukningsdag” får 

inte säljas efter utsatt datum (www.smohf.se). Svenska livsmedelsverket har samma definition 

och pekar även på att det är tillverkaren som går i god för att livsmedlet ska kunna ätas och 

drickas utan fara för hälsan (www.slv.se). 

2.5  Matsvinn i siffror  

Totalt slängs cirka 1 840 000 ton mat i Sverige. Av det slänger hushållen cirka 900 000 ton, 

livsmedelsindustrierna 530 000 ton, grossister 110 000 ton och storkök 300 000 ton. I en 

undersökning som Lantmännen genomförde 2010 så framgår det att vi slänger mest 

grönsaker,( 49 %) därefter följt av frukt (21 %), bröd (21 %), övrigt (19 %) och slutligen 

mejeri (19%). En familj slänger fullt ätbar mat för i genomsnitt 5 500 kronor per år. För att få 

lite perspektiv så alstrar det lika mycket sopor som utsläppen från700 000 bilar/år 

(www.matvinn.nu). Miljömålsrådet har lagt ett förslag till delmål om att livsmedelsvinnet ska 

minska med 20 % till 2015 jämfört med 2010(Jordbruksverket 2011:20) 

Inom EU beräknas det aktuella matsvinnet i alla 27 medlemsländer uppgå till 89 miljoner ton 

eller 179 kg per person och år. En prognos på om inget görs visar att matsvinnet kommer att 

öka med 40 %. Hushållen står för 42 %, tillverkare 39 %, återförsäljare 5 % och 

restaurangbranschen 14 %. Inom hushåll anses det att 60 % går att undvika 

(www.europarl.europa.eu). 

I USA har forskning bedrivits vid University of Arizona som pekar på att 40 till 50 % av alla 

producerade livsmedel aldrig konsumeras(Jordbruksverket 2011:20). I denna siffra räknas alla 

http://www.smohf.se/
http://www.slv.se/
http://www.matvinn.nu/
http://www.europarl.europa.eu/
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förluster i hela livsmedelskedjan. Matsvinnet på hushållsnivå beräknas till 14 % eller 43 

miljarder US dollar/år (a.a. s. 7).  

Jordbruksverkets rapport visar att i U-länder söder om Sahara och södra och sydöstra Asien är 

matsvinnet mellan 6 och 11 kg per capita. I dessa regioner sker 40 % av förlusterna efter 

skörd och vid förädling (a. a. s. 8). 
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3. HÅLLBAR UTVECKLING (HUT) 

I detta kapitel redogör uppsatsen för begreppet (HUT). Olika perspektiv lyfts fram och 

kapitlet gör en historisk vandring i (HUT) och hur arbetet har utvecklats från det första mötet i 

Stockholm 1972, där begreppet började problematiseras för första gången, till det senaste 

mötet i Rio de Janeiro i juni 2012. Kapitlet behandlar även skolans uppdrag i arbetet med 

(HUT).  

Med tanke på att världen uppskattningsvis har funnits i svindlande 4,54 miljarder år. Så är 

Alan Weismans (2008) tankeexperiment fascinerande och tåls att funderas på . 

Vad händer med världen utan oss? 

Detta tankeexperiment som Weisman har ägnat sig åt är något som kan sysselsätta fantasin ett 

bra tag. Weisman beskriver en värld, utan människor, där städerna undermineras, byggnader 

vittrar sönder och sprängs av väder och vind. Efter femhundra år så skulle de flesta byggnader 

vara ruiner och koloniserade av olika djur och igenväxta av grönska, ett scenario där naturen 

tar tillbaka kontrollen. Spåren efter oss, under ytan, kommer att vara stora med tanke på allt 

som mänskligheten har producerat. Plast som ett exempel, kommer att bestå i tusentals år. 

Efter några hundra år så är luften lika ren som innan industrialismen med undantag för alla 

kärnkraftverk som har fått härdsmälta och lämnar efter sig strålning i 100 000 år. 

Hållbar utveckling är ett begrepp som först lanserades i Brundtlandrapporten (1987). Men 

redan 1972 vid en FN-konferens i Stockholm så började den mänskliga miljön och 

utvecklingsfrågor problematiseras. Temat för den konferensen var En enda jord och FN:s 

strategi var att miljöfrågan måste angripas globalt och med samordning (Olson, 2005 s. 46). 

Stockholm blev startpunkten för ett mer gemensamt och sammanhållet grepp på miljö- 

utvecklingsfrågan (a. a. s. 47). 

 Det som diskuterades i Stockholm och senare togs upp i Brundtlandrapporten var därmed 

inget nytt, men frågan HUT lanserades och spreds på ett unikt sätt (a. a. s.13). I rapporten 

definierar man den som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov (Persson, C & Persson, T 

2007 s.7). I Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid var den bärande idén hållbar 

utveckling där det formulerades en dagordning för det som uppfattades som de största 

gemensamma problemen och vilka utmaningar världen stod inför i miljö och 

utvecklingsfrågor (Olson, Jan 2005 s, 13). Det som rapporten fokuserade på var ett långsiktigt 



 
 

12 
 

utvecklingsperspektiv. Olson (2005) pekar vidare på att det finns olika perspektiv i rapporten. 

Ett perspektiv är kopplat till industriländerna och ett annat till utvecklingsländerna. Det 

Brundtlandrapporten kom fram till var bland annat att de fattigas och de rikas problem hänger 

ihop (a.a. s. 13). Det råder stor enighet om att en hållbar utveckling bör vara det övergripande 

målet både lokalt och globalt. Detta slogs fast vid Riokonferensen 1992. En konferens som 

fick en enorm internationell uppmärksamhet. Konferensen resulterade i fem olika dokument, 

de så kallade Riodeklarationerna där HUT intar en central plats och som mynnade ut i att 

handlingsprogrammet Agenda 21 antogs (a. a. s 14). 

FN arbetade vid Riokonferensen i Rio de Janeiro 1992 fram ett globalt handlingsprogram för 

jordens hållbara utveckling (Agenda 21). Programmet mynnade ut i att det mesta av arbetet 

kommer att genomföras på lokal nivå. Agenda 21 bygger på långsiktiga riktlinjer och 

rekommendationer och är inte juridiskt bindande. Men i och med sitt deltagande i konferensen 

så har varje land ett starkt moraliskt och politiskt förpliktigande i sina åtaganden och var 

femte år följer, bekräftar och kompletterar FN:s kommission för hållbar utveckling (UN2009) 

upp ländernas åtaganden. Under konferensen som hade företrädare från såväl regeringar, 

kommuner, näringsliv och frivilligorganisationer så arbetades det fram en grund som bestod i 

tre olika dimensioner ekonomiska, sociala och miljömässiga/ekologiska som alla är beroende 

av varandra och måste vägas samman på ett balanserat sätt för att målen om HUT ska uppnås 

(Regeringskansliet 2004).  

2002 hölls ett världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg. Detta möte innebar en 

integrerad uppföljning av genomförandet av Agenda 21 samt övriga åtagande som bestämdes 

vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. I Johannesburg blev 

begreppet hållbar utveckling med dess ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner, 

definitivt erkänt som det mål som FN ska arbeta mot. Resultatet av mötet blev en politisk 

deklaration med en genomförandeplan för hållbar utveckling dels på det politiska området 

men även på det moraliska. Rioprinciperna som fattigdomsbekämpning, hållbara konsumtions 

och produktions mönster samt bevarandet av naturbasen för social och ekonomisk utveckling 

pekades ut som tre övergripande mål som anses nödvändiga förutsättningar för att nå hållbar 

utveckling (regeringskansliet 2002).  

Sommaren 2012 håller FN ännu en konferens om hållbar utveckling. Denna gång är världen 

tillbaka i Rio de Janeiro. Den 20- 22 juni 2012 äger Rio+20 rum och närmare 50 000 

representanter från regeringar, parlament, städer, organisationer i det civila samhället, 
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multilaterala organisationer och näringsliv väntas till Rio. Konferensens tema denna gång är 

grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, samt hur regler 

och organisation ska se ut när hållbar utveckling tar nya steg in i framtiden 

(www.regeringen.se) 

Vidare så pekar Sundqvist (2010) på att perspektivet demokrati är en stor faktor som 

motverkar krig, hungerkatastrofer och möjliggör folklig aktivitet som motverkar 

miljöförstörande aktiviteter (a.a. s.297). Sundqvists slutsats är att för att världen ska kunna 

möta allt allvarligare miljöproblem så krävs det övergripande globala demokratiformer (a.a. 

s.297). Ett annat perspektiv som bör lyftas fram är att en människa som inte har jobb eller mat 

så är inte miljön eller en hållbar utveckling det man tänker på i första hand. Maslow (1970) 

förklarar på ett bra sätt med sin behovshieraki hur vi kan se på saken. Denna hierarki kan 

kortfattat beskrivas som en trappa där första trappsteget är tillfredsställande av fysiologiska 

behov. Och det översta trappsteget är behov av att självförverkliga sig själv. 

3.1 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång 

sikt (www.kth.se). 

Varför agerar rationella människor på ett sätt som leder till miljöskador? Det frågar sig Pihl 

(2007 s. 9). Han pekar vidare på att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är miljöförstöring 

en kostnad. Miljöskador påverkar människors välfärd negativt t ex genom irriterande buller, 

förluster av rekreationsområden, förlorade estetiska värden o s v. Det kan även påverka 

sysselsättning och företagande då miljöskador påverkar fiske och skogsbruk. Vidare behöver 

vi människor skydda oss mot solen då ozonlagret är skadat (a. a. s. 10). Tittar vi vidare på 

andra ekonomiska samhällsförluster som Pihl (2005) pekar på så kan översvämningar som 

förstör infrastruktur och byggnader nämnas. Även Spridningen av kemikalier, försurande 

utsläpp, övergödning, minskad biologisk mångfald, skogsskövlingar och växthusgaseffekter 

påverkar inte bara dagens generationer utan även kommande. Alla dessa konsekvenser menar 

Pihl (2005) talar emot argumenten som menar att det finns en motsättning mellan god miljö 

och god ekonomi. Han menar att argumenten grundar sig på att jämförelsen mellan privat och 

företagsekonomiskt perspektiv, där inkomster och utgifter är måttstocken, är missvisande då 

det samhällsekonomiskt beaktas alla välfärdseffekter för alla människor, privatpersoner eller 

företag. 

http://www.regeringen.se/
http://www.kth.se/
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3.2 Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 

grundläggande mänskliga behov uppfylls (www.kth.se). Statens offentliga utredning 

(2004:104) pekar på att en förutsättning för social hållbar utveckling är ett rättvist samhälle 

med en rättvis fördelning av resurserna där alla medborgare känner trygghet och delaktighet. 

3.3 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens 

produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de 

”klarar av”. (www.kth.se) Miljödepartementet (2001) definierar i ett betänkande den 

ekologiska hållbarheten som att bevara vattnets, jordens och ekosystemens produktions- och 

återhämtningsförmåga. Det handlar även om att påverka naturen och människans hälsa 

(www.regeringen.se). Bergström (2006) uttrycker det som att man ska säkra en miljömässigt 

hållbar utveckling genom att skydda våra globala nyttigheter som ett stabilt klimat, biologisk 

mångfald, skog och tillgång på vatten skyddas och används uthålligt (a.a. s. 3). I regeringens 

skrivelse (2003/04:129) pekar man på att en grundläggande fråga är att bryta sambandet 

mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. I samma skrivelse menar man att 

hållbara konsumtions- och produktionsmönster handlar om att vårt sätt att konsumera och 

producera varor och tjänster ska leda till så negativ påverkan på miljö och människor som 

möjligt. Åtgärder som bör göras gäller livstilsfrågor, infrastruktur för miljöanpassat beteende 

och med hänsyn tagen till miljö, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter (a. a. s 113).   

3.4  Skolan och HUT 

Skolor har ett tydligt uppdrag. På skolverkets hemsida så kan man läsa följande om HUT. 

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Uppdraget formuleras i nationella 

styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner. Utbildning för hållbarutveckling skall 

finnas på alla nivåer och integreras i alla ämnen liksom även utvecklas som ett eget 

perspektiv. Enligt Hagadeklarationen kräver utbildning en utveckling av processorienterade 

och dynamiska undervisningsmetoder som betonar vikten av kritiskt tänkande och 

demokratiska processer. Sverige har även ingått internationella överenskommelser som till 

exempel Agenda 21 och Hagadeklarationen, där uppdragen preciseras ytterligare. Vidare så är 

skolverkets uppdrag att stödja och inspirera skolor i deras arbete med hållbar utveckling samt 

att som myndighet ingå i nationella samarbeten (www.skolverket.se).  

http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.skolverket.se/
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4. METOD 

Här beskriver jag hur min undersökning har utförts. Jag redovisar vilken grupp jag har använt 

mig av i undersökningen samt hur jag har bearbetat datamaterialet. Vidare tar jag upp de 

etiska överväganden som gjorts . 

 

För att kunna få svar på uppsatsens problemformulering så har en enkätundersökning 

genomförts. Till min hjälp vid konstruerandet och genomförandet av enkäten så har boken 

Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering(2006) av Carlström, I. & Carlström Hagman, 

L-P använts. 

 Enkäten som använts är en strukturerad enkät, med både öppna och slutna frågor ställda till 

gymnasieelever. Sammanlagt har enkäten delats ut till 30 respondenter för genomförarandet 

av studien.  

Innan enkäten fastställdes så genomfördes en pilotstudie på två elever för att kontrollera att 

innehållet av enkäten låg i linje med det uppsatsen ville undersöka och att enkäten uppfattades 

som begriplig och att den skulle gå att genomföra. Respondenterna fick kommentera enkätens 

innehåll och peka på oklarheter. Efter denna pilotstudie så ändrades ett par formuleringar som 

kunde missuppfattas. 

Enkäten vars innehåll redovisas nedan (bilaga 1) har personligen överlämnats till 

respondenterna. I samband med överlämnandet så har eleverna informerats om syftet med 

enkätundersökningen och i vilket sammanhang den genomförs. Eleverna har även informerats 

om att enkäten är frivillig. Hänsyn till informationskravet har tagits genom att även skriva en 

presentation i enkätens inledning. I den skrivna presentationen presenteras författaren och den 

upplyser även om syftet med studien och i stora drag hur den kommer att genomföras samt 

vad uppgiften är för de berörda. Vidare informeras om att deltagandet är frivilligt och att 

svaren är anonyma och. Respondenterna har informerats om att enkäterna kommer att 

förvaras säkert av författaren och att de kommer att destrueras efter sammanställning. 

Deltagarna har informerats om sin rätt att avbryta sin medverkan om så önskas. 

 Uppsatsens enkätundersökning har följt de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet anger vid 

forskning. Dessa krav är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 
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Skolan som enkäterna delats ut på är: 

En friskola med 50 elever. 

En kommunal skola med 1200 elever 

 

Enkätundersökningen genomfördes under vecka: 16. Av de 30 enkäter som delades ut så 

inkom alla 30 enkäterna. I uppsatsens resultat redovisas siffror och kommentarer som 

respondenterna lämnade som svar på frågorna i de 30 enkäterna . 

När all data var insamlad påbörjades sammanställningen av materialet. Sammanställningen 

bestod av siffror från de strukturerade frågorna som matades in i Excel där olika diagram 

konstruerades som synliggjorde undersökningens resultat. För att få en stringent bild av 

resultaten så redovisas dessa i procent. Sammanställningen bestod även av olika kommentarer 

som respondenterna gjorde i vissa frågor. Dessa kommentarer samlades i en dokumentfil och 

användes vid resultatredovisningen. 

 

Enkätundersökningen har genomförts inom ramen för författarens examensarbete för 

gymnasieskolans yrkesämnen 2UV06L (15 hp) vid Linnéuniversitetet under vår- och 

sommartermin 2012. Kursen ges för studenter inom Lärarutbildningen för gymnasieskolans 

yrkesämnen 180hp. 
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5. RESULTAT 

Här presenteras resultatet från enkätundersökningen. Av de som svarade på enkäten så är 20 

tjejer och 10 killar. De som svarade studerar på ekonomi, samhälls och restaurangprogram. 

De 13 första frågorna presenteras med olika diagram för att på så vis synliggöra mina resultat. 

De två avslutande frågorna redovisas i löpande text. 

 De första sex frågorna riktar in sig på hur eleverna tänker i skolmiljö.   

På frågan om hur ofta du slänger mat i skolan (diagram 1) så blev resultatet följande. 

 

Diagram 1 

Den största delen av eleverna, 53 %, uppger att de slänger mat några gånger i veckan, 27 % 

några gånger om året, 13 % några gånger i månaden och 7 % varje dag. 

På frågan varför de slänger mat (Diagram 2) är resultatet maten var inte god”40 %, ”att jag 

tog för mycket” 37 % och”, 13 % anser att de inte hinner äta upp och 10 % uppger att det är 

svårt att bedöma hur mycket de ska ta. 

7% 

53% 13% 

27% 

0% 

Hur ofta slänger du mat i skolan? 

Varje dag Några gånger i veckan Några gånger i månaden

Några gånger om året Aldrig
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Diagram 2 

Andra kommentarer på frågan ovan var att det ibland kan vara en blandning av olika saker. 

Magstopp och att ”jag åt för fort” nämns som orsaker. 

Diagram 3 visar resultatet på frågan om eleverna tror att miljön påverkas om de slänger mat? 

57 % tror att den påverkas ganska mycket följt av 23 % som tror att den påverkas ganska lite, 

17 % tror att den påverkas mycket och 3 % som inte tror att den påverkas alls. 

 

Diagram 3 

 

 

 

Jag tog för mycket 

37% 

Maten var inte 

god 

40% 

Det är svårt att 

bedöma hur 

mycket mat jag 

ska ta. 

10% 

Jag 

hinner 

inte äta 

upp  

13% 

Om du slänger mat i skolmatsalen varför 

gör du det? 

Mycket 

17% 

Ganska 

mycket 

57% 

Ganska lite 

23% 

Inte alls 

3% 

Tror du att miljön påverkas om du slänger 

mat? 
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I diagram 4 nedan visas hur eleverna tror att skolans ekonomi påverkas av att de slänger mat. 

 

Diagram 4 

54 % tror att den påverkas ganska mycket medan 30 % tror att den påverkas mycket.13 % tror 

att den påverkas ganska lite och 3 % inte alls. 

I diagram 5 visas utfallet på frågan om du slänger mat hur motiverar du det för dig själv? 

 

Diagram 5 

57 % tänker att det inte är bra, 20 % tänker att maten inte var god, 13 % tänker att jag tog för 

mycket och 7 % bryr sig inte. En kommentar kopplat till frågan är att en elev tänkte att det var 

dumt gjort, jag slänger aldrig mat annars.  

Mycket 

30% 

Ganska 

mycket 

54% 

Ganska lite 

13% 

Inte alls 

3% 

Om du slänger mat tror du att skolans 

ekonomi påverkas? 

Jag bryr 

mig 

inte 

7% 

Det är inte jag som 

betalar 

0% 

Det är inte 

bra 

57% 

Maten var inte god 

20% 

Jag tog för mycket 

13% 

Annat 

3% 

Om du slänger mat hur motiverar du det 

för dig själv? 
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Svaren på frågan om de får dåligt samvete när de slänger mat visas i diagram 6 . Svaren på 

frågan är ibland 46 %, nej 30 %, nästan aldrig, 10 %, ofta 7 % och alltid 7 %. 

  

Diagram 6 

När frågorna svänger in på hur eleverna tänker i hemmiljö så ser svaren ut så här. 

Diagram 7 visar hur eleverna svarar om de tittar på sitt eget handlande. Då uppger 87 % att de 

slänger mat med fördelningen 33 % några gånger i månaden, 27 % några gånger i veckan, 27 

% några gånger om året medan 13 % uppger att de aldrig slänger mat hemma. Jag tar så 

mycket som jag äter upp, jag slänger inte lagad mat är en kommentar. 

 

Diagram 7 

Uppfattningen som respondenterna har om sin egen familj slänger mat visas i diagram 8 och 

fördelar sig från, 37 % några gånger i månaden, 23 % några gånger om året, 23 % några 

gånger i veckan, 10 % varje dag till 7 % som uppger att de aldrig slänger mat i deras familj. 

En kommentar som tillkom på frågan var att vi har hund så vi slänger aldrig mat.  

Nej 

30% 

Ibland 

46% 

Nästan aldrig 

10% 

Ofta 

7% 

Alltid 

7% 

Får du dåligt samvete om du slänger mat? 

Varje dag 

0% Några gånger i 

veckan 

27% 

Några gånger i 

månaden 

33% 

Några gånger om 

året 

27% 

Aldrig 

13% 

Slänger du mat hemma? 
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Diagram 8 

I diagram 9 visas svaren på vilka anledningar respondenterna anger till att de slänger mat 

hemma. 57 % uppger att de tog för mycket, 20 % maten var inte god, 13 % svarar att de 

slänger mat för att datummärkningen har gått ut och10 % menar att det är svårt att bedöma 

hur mycket mat jag ska ta. 

 

Diagram 9 

 

 

 

Varje dag. 

10% 

Några gånger i 

veckan. 

23% 

Några gånger i 

månaden 

37% 

Några gånger om 

året 

23% 

Aldrig 

7% 

Upplever du att din familj slänger mat? 

Jag tog för 

mycket 

57% 

Maten var 

inte god 

20% 

Det är svårt att 

bedöma hur mycket 

mat jag ska ta. 

10% 

Datummärkningen 

har gått ut. 

13% 

Om du slänger mat hemma vad beror det på? 
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Diagram 10 redovisar vad respondenterna tror att deras familjs ekonomi påverkas när de 

slänger mat så svarar 47 % ganska mycket, 30 % att den påverkas mycket, 20 % ganska lite 

och 3 % svarar att den inte tror att familjens ekonomi påverkas alls. 

 

 

 

Diagram 10 

På frågan om eleverna tror att fattigdomen i världen påverkas av att de slänger mat. (Diagram 

11) tror 50 % ganska mycket, 18 % tror att det påverkar mycket, 18 % tror att fattigdomen i 

världen inte påverkas alls och 14 % ganska lite. 

 

 

Diagram 11 

Mycket 

30% 

Ganska 

mycket 

47% 

Ganska lite 

20% 

Inte alls 

3% 

Tror du att din familjs ekonomi påverkas av 

bra hushållning med livsmedel? 

Mycket 

18% 

Ganska 

mycket 

50% 

Ganska lite 

14% 

Inte alls 

18% 

Om du slänger mat tror du att det påverkar 

fattigdomen i världen? 
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På frågan om eleverna tror att maten de slänger hade mättat någon annan så tror 40 % ibland, 

33 % nej, och 17 % alltid 10 % nästan aldrig. Dessa svar redovisas i diagram 12. 

 

Diagram 12 

I diagram 13 redovisas resultatet på frågan: Om bäst före datum har passerat på ett livsmedel 

vad tänker eleverna om det? 77 % svarar att de tittar och luktar om det är okej, 20 % slänger 

direkt,3 % svarar att det har jag inte tänkt på.0 % uppger att de aldrig tittar. En elev menar på 

att det spelar roll om det är fryst eller färskt. En annan elev pekar på att det går ju att äta ex 

bröd som gått ut dagen innan så länge det inte är stenhårt eller mögligt. En elev svarar att 

även om det verkar okej så slänger jag, är äckelmagad när det gäller sånt. Ibland slänger 

man det för att man är osäker på om det är okej svarar en annan elev. 

 

Diagram 13 

 

Nej 

33% 

Nästan aldrig 

10% 

Ibland 

40% 

Alltid 

17% 

Om du slänger mat tänker du då att den 

maten hade mättat någon annan? 

Jag slänger direkt 

20% 

Jag tittar aldrig 

0% 

Jag tittar och luktar 

om det är ok 

77% 

Det 

har 

jag 

inte 

tänk

t på 

3% 

Hur agerar du om bäst före datum på ett 

livsmedel har passerats? 
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De två sista frågorna i enkäten är öppna frågor. Tankar och funderingar i dessa frågor 

redovisas i följande text. 

På fråga 14 där eleverna uppmanas att fundera på vilken betydelse de lägger i begreppet 

matsvinn (slänga livsmedel) när de tänker på sitt eget sätt att leva så svarar 33 % att de vet 

inte.3 % svarar att det har jag inte tänkt på.  

Resterande respondenter har lämnat följande svar och kommentarer. 

Om jag beställer mat på restaurang så orkar jag inte äta upp ibland, men jag köper oftast 

barnmeny. Jag får ångest om jag slänger mat för det är som att slänga pengar som kunde gått 

till något annat. 

Att om jag slänger mat så förlorar jag pengar. Gör jag det i mängder så blir man bankrutt 

efter ett tag.  

Jag slösar pengar på det. 

Morsan har en tendens att laga för mycket mat. Pasta är billigt så koka hela påsen. Onödigt 

när vi inte hälften. Därför så har jag börjat sköta matlagningen hemma. 

Det är inte bra att slänga mat så jag försöker bara ta en gång, eller jag försöker ta vara på 

den mat som jag tar till mig och försöker förminska matsvinner för det finns andra människor 

som hade behövt det, och jag slänger inte mat som jag köpt. Börjar det bli för gammalt så 

tillagar jag det, kött som håller på att gå ut kan man steka på eller frysa ned. 

Vi tycker synd om de som inte får mat men slänger ändå, det är dåligt och en slags 

dubbelmoral.  

Matsvinn skadar miljön och jag förlorar på det, man måste ta vara på det som finns. 

På fråga 15 där eleverna ska fundera över vilken betydelse de lägger i begreppet matsvinn 

kopplat till hållbar utveckling så svarar 63 % jag vet inte. 

 Kommentarer och övriga funderingar är: 
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Utan släng så hade matpengar kunnat gå till hemlösa, fattiga eller länder som inte har 

samma förutsättningar att få fram mat och äter vi mer så blir efterfrågan större vilket ökar 

bränsleutsläpp från ex maskiner och varutransport. 

 Rallybilar och avgaser och att det påverkar. 

 Om man slänger hälften så kanske maten tar slut snabbare, bönderna som odlar fram maten 

ser sitt jobb slängas ner i soptunnan. 

Om man t ex har en åker och odlar potatis på den, sen slängs ändå kanske en fjärdedel av 

potatisen. Då blir åkern dålig på den fjärdedelen helt i onödan. 

När lussebullar slängs så kunde saffran användas av någon annan och att saffran varit någon 

krona billigare. 

Äter vi bara det som vi behöver så behöver vi inte slänga, alltså räcker maten till fler. På så 

sätt är det lättare att odla till de som behöver. 

Man slösar i onödan. 

Slänger vi inte så sparar vi ju.   

Slänger vi mat så bor vi snart på ett sopberg. 
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6. ANALYS 

I följande kapitel analyseras uppsatsens enkätundersökning. En analys görs även av den 

litteraturstudie som genomförts. 

6.1  Analys av enkätundersökningen 

Kapitlet delas upp med uppsatsens frågeställningar som rubriker. 

6.1.1 Vilka anledningar finns till att gymnasieelever slänger mat? 

I min kvantitativa del av undersökningen, som riktade in sig på hur ofta slänger eleverna mat, 

av vilka anledningar gör de det och hur de tänker när de gör det, har jag fått en bra bild av hur 

tankarna går. I enkätresultaten framträder en bild av att elever slänger mat i varierande 

mängd. På frågan om de slänger mat i skolan anger alla respondenterna att de slänger mat 

vilket är ett väntat resultat (se diagram 1). Det som är intressant är vilka anledningar de anger 

till att de gör det. De stora anledningarna som framgår till varför de slänger mat är att maten 

var inte god eller de tog för mycket mat (se diagram 2) Svaret att ”maten var inte god” är ett 

intressant svar som tåls att funderas över. Hur är den svenska skolmaten? En fråga som 

debatterats i alla tider men som alltmer har satts i belysning de senaste åren där människors 

medvetenhet om kosten och alla råd om vilken typ av mathållning som är den rätta. Vad är 

bra skolmat? Vem ska bestämma det? Vad behöver elever i näring i form av skolmaten för att 

klara av en dags studerande? Jag älskar kålpudding och anser att det är bra mat, men tycker 

ungdomar det? Ska vi servera pizza, hamburgare, chickennuggets o s v hela tiden bara för att 

det anses populärt? I skolmatsfrågan anser jag att det finns mycket att arbeta med. Det måste 

införas kvalitet i skolmaten i form av bra råvaror och personalutbildning. 

När det gäller att slänga mat hemma så visar det sig att det gör eleverna. Hela 87 % uppger att 

de slänger mat vilket inte är anmärkningsvärt med tanke på att en familj i Sverige idag enligt 

Jordbruksverket slänger 100 kg helt ätbar mat varje år (se diagram 7). Merparten av eleverna 

77 % tror att familjens ekonomi påverkas vilket tyder på en medvetenhet i att mat som slängs 

kostar pengar (se diagram 10). Den stora anledningen till att de slänger mat (57 %) är att de 

tar för mycket mat på tallriken (se diagram 9). Vilket även det var en stor anledning till att 

slänga mat i skolmatsalen (se diagram 2). Den anledningen väcker tankar som kommer av 

egna observationer som jag gjort inom restaurangvärlden. Nämligen att människor måste 

utbildas i hur mat ska portioneras. Som individ så måste en medvetenhet skapas om hur 

mycket mat som äts varje dag. Det bör inte vara så svårt att bedöma hur mycket mat som ska 

läggas upp på en tallrik. Dels när människor tillagar sin egen mat, men även i sammanhang 
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där mat serveras på buffé bör det vara enkelt att själv bedöma sin portion. Det är inte rimligt 

att vara kvar på en 3-årings nivå i vuxen ålder.  

Ett intressant och uppmärksammat fenomen är bäst före datummärkningen. När frågan ställs 

till eleverna i enkäten så svarar hela 77 % att de luktat och tittar om det är okej att äta 

livsmedlet (se diagram 13). Det är en siffra som borde glädja men med tanke på att 20 % 

svarar att de slänger livsmedlet direkt så innebär det, om det stämmer på resten av Sveriges 

befolkning, att 1,3 miljoner av Sveriges 6,5 miljoner vuxna befolkning över 15 år, slänger 

fullt ätbara livsmedel utan att kontrollera om de är tjänliga. Det är ett stort slöseri med 

livsmedel som måste minskas. 

6.1.2 Vilka tankar har gymnasieelever om att slänga mat? 

 Vidare verkar det som att eleverna inte lärt sig att portionera mat till sig själv när de har nått 

gymnasienivå. Det konstaterande görs när de svarar att de tog för mycket mat på tallriken. 

Detta beteende tillsammans med undermålig skolmat resulterar i förlängningen till att 

eleverna slänger mat i skolan. Konsekvenserna av att eleverna slänger mat är att miljön 

påverkas och att skolans ekonomi försämras. På studiens frågor om miljö och ekonomi 

framgår det ändå en medvetenhet i dessa frågor.74 % av eleverna tror att miljön påverkas (se 

diagram 3). 84 % av eleverna tror även att skolans ekonomi påverkas (se diagram 4). 

Enkätens frågor på detta område visar att det saknas kunskap bland eleverna i sambanden 

mellan att slänga mat, miljö och ekonomi. Eleverna tror att miljö och ekonomi påverkas, men 

kan inte relatera det till sitt eget handlande. När eleverna motiverar för sig själv varför de 

slänger mat tycker de en stor del att det inte är bra. Eleverna reflekterar över att det inte är bra 

men slänger ändå av olika anledningar (se diagram 5). Deras samvete påverkas inte i någon 

hög utsträckning. Nära hälften svarar att de ibland får dåligt samvete när de slänger mat och 

30 % inte alls vilket visar att det finns tankar om att det är fel att slänga mat men att eleverna 

borde uppmärksammas på den hållbara utvecklingen ur alla vinklar (se diagram 6). 

På frågor om fattigdomen i världen påverkas av matsvinn och om eleverna tror att deras 

slängda mat hade mättat någon annan. Visar det sig att det finns rättvisefunderingar. 68 % av 

eleverna tror att fattigdomen påverkas mycket eller ganska mycket (se diagram 11). 57 % tror 

att deras slängda mat hade mättat någon annan (se diagram 12). Eleverna har funderingar om 

att andra människor påverkas men verkar inte kunna dra slutsatsen att de bör ändra sitt eget 

beteende och slänga mindre mat. 
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6.1.3 Vilka samband ser gymnasieelever mellan matsvinn och hållbar utveckling? 

De två sista frågorna i enkäten är öppna frågor. På fråga 14 där eleverna uppmanas att fundera 

över vilken betydelse de lägger i begreppet matsvinn när de tänker på sitt eget sätt att leva så 

framkommer det flera intressanta funderingar i de svar som 64 % av eleverna gav. 36 % 

svarade att de inte vet eller att de inte hade tänkt på det. En elev gjorde skillnad på om man 

beställer på restaurang eller tar själv vilket är en intressant observation. På restaurang så kan 

gästen inte styra portionens storlek fullt ut och det gör att onödigt svinn uppstår. Eleven 

uppger att den beställer oftast barnmeny på restaurang för att jag får ångest om jag slänger 

mat för det är som att slänga pengar som kunde gått till annat. Ett bra sätt att undvika 

matsvinn och det visar på en medvetenhet i sin egen betydelse av sitt agerande. 

 Flera andra ekonomiska funderingar förekommer som att krasst konstatera att om jag slänger 

mat så förlorar jag pengar. Gör jag det i mängder så blir man bankrutt efter ett tag. Om 

eleverna inte tänker på den hållbara utvecklingen direkt så kan de genom att tänka på sin 

ekonomi bidra indirekt och det är bra. Matsvinnet minskar genom medvetenhet om att 

livsmedel kostar pengar. Inser människor det fullt ut så bidrar det till den hållbara 

utvecklingen. 

 Vidare är kommentarer om försök att minska sitt eget matsvinn som det är inte bra att slänga 

mat så jag försöker bara ta en gång ,eller jag försöker ta vara på den mat som jag tar till mig 

och försöker förminska matsvinnet för det finns andra människor som hade behövt det, och 

jag slänger inte mat som jag köpt. Börjar det bli för gammalt så tillagar jag det, kött som 

håller på att gå ut kan man steka på eller frysa ner är exempel på sådana. En elev skyller på 

sin mamma, morsan har en tendens att laga för mycket mat. Pasta är billigt så koka hela 

påsen. Onödigt när vi inte äter hälften. Därför så har jag börjat sköta matlagningen hemma. 

En elev har moraliska tankar och uttrycker det som vi tycker synd om de som inte får mat men 

slänger ändå, det är dåligt och en slags dubbelmoral. 

En kommentar rör miljön. Matsvinn skadar miljön och jag förlorar på det, man måste ta vara 

på det som finns. 

Det är spännande att det finns tankar och egna initiativ till att ändra sitt beteende. Det inger 

hopp. Det egna individuella ansvaret är en av nycklarna till HUT. 
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 På fråga 15 där eleverna ska fundera över vilken betydelse de lägger i begreppet matsvinn 

kopplat till hållbar utveckling så svarar 63 % jag vet inte vilket tyder på att de inte har 

funderat på saken eller att de inte riktigt förstår frågan eller att de inte kopplar samman 

frågorna . 

 Kommentarer och övriga funderingar är utan släng så hade matpengar kunnat gå till 

hemlösa, fattiga eller länder som inte har samma förutsättningar att få fram mat och äter vi 

mer så blir efterfrågan större vilket ökar bränsleutsläpp från ex maskiner och varutransport. 

En annan funderar över rallybilar och avgaser och att det påverkar. Den sista kommentaren 

kan tyckas udda i sammanhanget men eleven har ändå tänkt i rätt banor om vår miljö. 

I ett svar så drar eleven ett exempel om saffran. Eleven menar att när lussebullar slängs så 

kunde saffran användas av någon annan och att saffran varit någon krona billigare. En 

blandning av ekonomisk och moralisk fundering.  

En elev oroar sig för avfallet. Eleven menar att Slänger vi mat så bor vi snart på ett sopberg. 

Vilket är en relevant och helt sann iakttagelse. 

En elev pekar på att om man slänger hälften så kanske maten tar slut snabbare, bönderna som 

odlar fram maten ser sitt jobb slängas ner i soptunnan. En knivskarp analys som verkligen 

pekar på det meningslösa resursslöseriet. Nästa knivskarpa fundering är när en elev utrycker 

det som att om man t ex har en åker och odlar potatis på den, sen slängs ändå kanske en 

fjärdedel av potatisen. Då blir åkern dålig på den fjärdedelen helt i onödan. eller äter vi bara 

det som vi behöver så behöver vi inte slänga, alltså räcker maten till fler. På så sätt är det 

lättare att odla till de som behöver. Helt lysande! Det är precis vad matsvinn handlar om och 

hur vi människor måste se på livsmedel i alla led i framtiden.  

6.2  Analys av litteraturundersökningen 

6.2.1 Matsvinn 

När fenomenet matsvinn ska definieras så framgår det att det inte finns en klar definition. I ett 

yttrande från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelsäkerhet. Så påpekas det att det inte 

finns någon harmoniserad definition av matsvinn vilket leder till allvarliga avvikelser vid 

insamlingen av statistiska uppgifter och förhindrar effektiva insatser på EU-nivå och nationell 

nivå (Yttrande Europaparlamentet 2011/2175(INI) s. 3). Ämnet har uppmärksammats ganska 

nyligen så det finns inte särskilt många studier. Forskning på området har inte börjat bedrivas 

ordentligt förrän de senaste åren. 
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Några rapporter finns som uppmärksammar slöseriet med livsmedel. Konsumentföreningen i 

Stockholm har kommit med en rapport Rapport från en slaskhink (2009). De har även gjort 

konsumentstudien Släng inte maten (2010). Jordbruksverket släppte 2011 rapporten 

Matsvinn- ett slöseri med resurser. SMED kom med en rapport 2010 Från jord till bord. 

Gemensamt för dessa rapporter är att det inte finns en klar definition på matsvinn. En 

uppfattning som delas av OECD och Europaparlamentet. 

I stort så kan man definiera matsvinn ur dels ett smalt perspektiv, där svinn kan vara mat som 

kastas i butiker, storhushåll och privata hushåll. Medan ett annat bredare perspektiv täcker in 

olämplig lagring, hantering i handel, industri och jordbruket. Om perspektivet breddas 

ytterligare så är sammansättningen av kosten med högre andel animalier en orsak till att större 

resurser går åt till livsmedelsproduktion. Däribland åkermark som kunde ha brukats till annat 

såsom biobränsle eller bomullsplantage (Jordbruksverket, rapport 2011:20). 

Slutsatsen som bör dras i matsvinnsfrågan är att det är angeläget och nödvändigt, för ett 

framtida effektivt arbete i att förminska livsmedelsslöseriet, att en harmoniserad definition 

fastslås. 

6.2.2 HUT 

Det världsomfattande arbetet med HUT, och dess utveckling är påtaglig när vi blickar tillbaka 

till Stockholm och den första konferensen med temat En enda jord (1972). 

Den bild som framträder i analysen av HUT är att de tre dimensionerna social, ekonomisk och 

ekologisk som problematiserades i Brundtlandtrapporten Vår gemensamma framtid (1987) 

och antogs vid Riokonferensen 1992, hänger samman och bör samverka för att nå en hållbar 

utveckling. Regeringskansliet (2004) menar att alla dimensioner är beroende av varandra och 

måste vägas samman på ett balanserat sätt för att målen om HUT ska uppnås. En viktig del 

som Olson (2005) pekar på är att det i Brundtlandsrapporten visas på ett perspektiv för 

industriländerna och ett annat för utvecklingsländerna. Ett nödvändigt sätt att se på saken. Vi 

kan i den rika världen inte ha samma krav på utvecklingsländerna som på oss själva. När det 

konstaterandet blandas med den egna individens ansvar så kan vi alla vara på väg mot en 

hållbarare utveckling.  

Slutsatsen som bör dras i HUT är att den rika värden bör gå före och att vi alla har ett 

individuellt ansvar. 
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7. DISKUSSION 

Funderingar över hur den egna konsumtionen påverkar omvärlden kan vara ett steg i rätt 

riktning mot en större medvetenhet. 

 Inom internationell forskning (Environment and School Initiatives) pekas det på att det är 

viktigare att utveckla vissa kompetenser i lärandet av HUT än att lära ut en kunskapsmassa. 

De kompetenser det pekas på är bland andra, kritiskt tänkande, livslångt lärande, 

medborgerlig bildning, etiskt ställningstagande och ett aktivt framtidstänkande 

(www.ensi.org). 

När det gäller gymnasieelevers tankar om att slänga mat, matsvinn och HUT finns inga 

direkta rapporter eller avhandlingar i ämnet. I en kandidatuppsats från Göteborgs universitet 

om Gymnasieelevers uppfattningar om hållbara måltider (2010) snuddar författarna vid 

ämnet matsvinn. I deras undersökning uppger eleverna att de slänger mat minst tre gånger i 

veckan. Anledningen är att de inte gillar maten och att de inte tänker på det förrän de lagt 

upp en portion på tallriken. Det är svårt att koncentrera sig på något annat än att äta sin mat 

i en dessutom stressig miljö är ett annat svar från eleverna i undersökningen. 

I min kvantitativa del av undersökningen, som riktade in sig på hur ofta slänger eleverna mat, 

av vilka anledningar gör de det och hur de tänker när de gör det, har jag fått en bra bild av hur 

tankarna går. I enkätresultaten framträder en bild av att elever slänger mat i varierande 

mängd. De stora anledningarna som framgår till varför de slänger mat är att maten var inte 

god eller de tog för mycket mat. Det som bör belysas vidare i skenet av de svaren är om 

skolmaten är undermålig? En annan vinkling av fenomenet är att människor inte gillar samma 

mat. De kommer från olika familjer med helt skilda förutsättningar inte minst i mathållning. 

När elever uppger att de tar för mycket mat så kan det konstateras att det behövs utbildning i 

hur man portionerar till sig själv. 

När det gäller bäst före datum så svarar den största delen av eleverna att de luktar och kollar 

om det är okej. Frågan är hur bra de är på att bedöma ett livsmedels status. Har elever den 

kunskapen eller har den gått förlorad i dagens samhälle. I framtida undervisning bör det ingå 

en stor del av värderande av livsmedel. Kunskap i detta anser jag kommer att minska 

matsvinnet. 

I uppsatsens undersökning om eleverna kopplar samman HUT med matsvinn och om de ser 

en egen betydelse i fenomenet så kan uppsatsen konstater att merparten av eleverna inte har 

http://www.ensi.org/
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reflekterat över det. Det som bör funderas över är om det förhåller sig så eller om 

frågeställningen var för svår? I en intervju med eleverna så hade det kanske varit lättare att få 

svar då följdfrågor kan ställas.   

Arbetet mot en hållbar utveckling är en demokratisk fråga eftersom det handlar om personligt 

deltagande och ett aktivt ställningstagande från alla enskilda individer i samhället. Agenda 21 

är tydlig i det faktum att alla människor har ett ansvar. Att människor ser samband mellan sina 

aktiviteter och hur miljön mår är en förutsättning för arbetet mot en hållbar utveckling anser 

jag. I skenet av att alla människor har ett ansvar så glider hela tiden mina tankar in på 

Maslows (1970) behovshierarki. När du som människa inte har de nödvändiga basbehoven 

som t ex tillgång till mat. Så är det inte hållbar utveckling som du tänker på i första hand.  

Med anledning av att matsvinnsfenomenet först har satts under lupp under senare år så finns 

det liten forskning på området generellt och än mindre på gymnasieelevers attityder, tankar 

om konsekvenser i att slänga mat. 

 I matsvinnsfrågan generellt är det problematiskt att det inte finns en gemensam definition.  

Detta påpekas av EU(Yttrande Europaparlamentet 2011/2175(INI) s. 3) och Svenska 

livsmedelsverkets rapport (4-2011). För att kunna arbeta effektivt med attityder och lösningar 

i frågan så är det av stor vikt att en definition som är harmoniserande, fastslås. 

(Jordbruksverket) 

Arbetet mot en hållbar utveckling är något som vi måste jobba med kontinuerligt och elever 

bör få förståelse för att det är något som ingår i hela livsprocessen. Praktiska inslag i elevernas 

vardag kan bidra till ökad förståelse och att eleverna blir förtrogna med hur deras egen 

aktivitet påverkar miljön.  

Åbacka (2008) menar att träning i goda vanor i skolan där man försöker att förändra beteende 

har inte samma effekt som när miljöundervisningen syftar till handlingskompetens. Åbacka 

(2008) pekar på att om eleverna ska bli engagerade så måste de själva erfara miljöproblemet 

och själva söka lösningar där de får bestämma och ta ansvar själva. 

 Livsmedelskonsumtion påverkar miljön och att det tär på de ändliga resurser som finns på 

jorden. Genom att eleverna själva förstår att det är onödigt att slänga mat så kan de påverka 

sitt och sina föräldrars invanda beteende. Detta visar på, enligt mig, att den bästa metoden att 

förankra ny kunskap och att ändra beteenden är att arbeta med våra barn och ungdomar med 

praktiska projekt där eleverna är delaktiga. Det är de som kan förändra framtiden och finna 

vägar till en mer hållbar utveckling för världen. 
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Under mitt arbete med uppsatsen har det framkommit en bild av att det behövs mer forskning 

i gymnasieelevers attityder och tankar om matsvinn och HUT. Skolväsendet ska i hela sitt 

arbete genomsyras av HUT. Men är det så i tillräcklig utsträckning? Hur ser medvetenheten 

om HUT i allmänhet ut? och den ekologiska delen med matsvinnsfenomenet i synnerhet? I ett 

framtida projekt vore det intressant att i intervjuform undersöka dels elevers medvetenhet, 

men även lärares utbildning i HUT och deras tankar om hur undervisning kunde bedrivas på 

ett effektivt sätt.  

Jag håller med Albert Einstein i tesen att Vi kan inte lösa dagens problem med samma sätt att 

tänka som skapat problemen. Det ligger en stor utmaning i att utbilda någon i ett 

förhållningssätt till ett framtida samhälle som vi vet väldigt lite om. Vi måste förmedla 

allvaret i situationen utan att skapa nedslagenhet och apati. Vägen mot HUT inom alla 

områden måste gå genom entusiasm, inspiration och medvetenhet av den egna betydelsen i 

kritiskt tänkande och etiska ställningstagande. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Enkät 

      
Examensarbete – Enkät 

Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesämnen                   VT-2012 
 

Hej! 

Jag heter Anders Stridsberg och studerar till yrkeslärare vid Linnéuniversitetet. Denna enkät 

ingår i mitt examensarbete som handlar om att belysa gymnasieelevers attityder och 

medvetenhet till matsvinn kopplat till ekologisk hållbar utveckling. 

Jag skulle vara tacksam om du ville ägna max femton minuter åt denna enkät och försöka 

svara så bra du kan. Det är viktigt för undersökningen att du svarar på alla frågor.   

 

Bakgrundsfrågor: 

Kön  Tjej  Kille 

  

Åk  1  2                          3  

   

 

1. Hur ofta slänger du mat i skolan? 

Varje dag Några gånger i   Några gånger i    Några gånger Aldrig 

 veckan      månaden            om året 
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2. Om du slänger mat i skolmatsalen varför gör du det? 

 

Jag tog för Maten var inte      Det är svårt att Jag hinner inte äta upp. 

Mycket. god.                     bedöma hur mycket 

                                                    mat jag ska ta. 

 

 

 

Annat………………………………………………………………………………………… 

 

3. Tror du att miljön påverkas om du slänger mat? 

Mycket Ganska mycket         Ganska lite         Inte alls  

  

  

 

4. Om du slänger mat tror du att skolans ekonomi påverkas? 

 

Mycket Ganska mycket     Ganska lite         Inte alls  
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5. Om du slänger mat hur motiverar du det för dig själv(välj ett alternativ)? 

 

Jag bryr mig inte 

 

Det är inte jag som betalar 

 

Det är inte bra 

 

Maten var inte god 

 

Jag tog för mycket 

 

Annat…………………….. 

 

6. Får du dåligt samvete om du slänger mat? 

 

Nej    Ibland  nästan aldrig              Ofta                Alltid 
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7. Slänger du mat hemma? 

 

Varje dag Några gånger i   Några gånger i    Några gånger Aldrig 

 veckan      månaden            om året 

 

  

 

8. Om du slänger mat hemma vad beror det på? 

 

Jag tog för Maten var inte      Det är svårt att Datummärkningen har gått ut. 

Mycket. god.                     bedöma hur mycket 

                                                    mat jag ska ta. 

 

 

 

Annat………………………………………………………………………………………… 

 

9. Upplever du att din familj slänger mat? 

 

Varje dag Några gånger i   Några gånger i    Några gånger Aldrig 

 veckan      månaden            om året 
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10. Tror du att din familjs ekonomi påverkas av bra hushållning med livsmedel? 

 

Mycket Ganska mycket           Ganska lite         Inte alls  

  

 

 

11. Om du slänger mat tror du att det påverkar fattigdomen i världen? 

 

Mycket Ganska mycket           Ganska lite         Inte alls  

  

 

 

12. Om du slänger mat tänker du då att den maten hade mättat någon annan? 

Nej    Nästan aldrig  Ibland  Alltid 

  

 

 

13. Hur agerar du om bäst före datum på ett livsmedel har passerats? 

Jag slänger direkt          Jag tittar aldrig       Jag tittar och      Det har jag inte tänkt på 

                                                                      luktar om det 

                                                                       är ok 

 

 

Annat………………………………………………………………………. 
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14. Vilken betydelse lägger du i begreppet matsvinn(slänga livsmedel) när du tänker på ditt 

eget sätt att leva? 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

15. Vilken betydelse lägger du i begreppet matsvinn kopplat till hållbar utveckling av 

världens ekologiska resurser? 

        

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 


