
 

 

 
Restaurang-och hotellhögskolan 

Örebro universitet 

  
 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

En hållbar helhet -  
restauratörernas arbete för minskat 

matsvinn 
 (Antal ord: 9995) 

 

  
  
  

  

  

Datum: 2019-06-04 

Kursnamn: Examensarbete i måltidskunskap och värdskap, 15hp 

Kurskod: MÅ024G 

Provkod: 0101 

Författare: Fabian Lövstrand och Flynn Norlin 

Handledare: Matilda Marshall 

Examinator: Inger Jonsson & Åsa Öström



 

2 
 

 

Sammanfattning 

Inledning: Restaurangbranschen inklusive den offentliga sektorns måltider i Sverige genererade 

tillsammans 144 000 ton matavfall 2016 (SMED, 2018). Detta är en ökning sedan 2014 då detta 

matavfall uppgick till 136 000 ton (SMED, 2016). Varför uppkommer det så stora mängder 

matsvinn i restaurangbranschen? 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur restauranger och skolbespisningar arbetar för att 

motverka det svinn som är tjänligt för konsumtion under tillagning och vid servering. Hur arbetar 

restauratörerna gentemot de tre hållbarhetsaspekterna? 

 

Metod och genomförande: Insamling av primärdata för denna studie gjordes med fem 

semistrukturerade intervjuer som varade i 30–60 minuter. Studien avgränsar sig till restauranger 

och skolbespisningar som är KRAV-märkta eller i processen att bli KRAV-märkta.  

 

Resultat: Samtliga respondenter hade ett eget drivande intresse för att minska deras 

klimatavtryck, något som också synliggjordes i deras eget arbete i respektive verksamhet. Alla 

respondenter som representerade restaurangerna pratade om ett helhetskoncept kring hållbarhet, 

inte bara matsvinn, ekologiskt och KRAV utan även el, vatten och energianvändandet. Samtliga 

restauratörer hade interna riktlinjer för att ta vara på matsvinn. Det finns hos många respondenter 

kreativa lösningar med ambitionen att förbättra och utveckla sin hantering av rester och 

matsvinn. Skolbespisningarna till skillnad från restaurangerna har ett ansvar gentemot sina gäster 

då deras gäster främst är eleverna på respektive skola. Detta ansvar handlar om barnens 

utveckling och framtid.  

 

Studien hade som utgångspunkt att undersöka hur restauratörerna ställde sig till grönsaker som 

under primärproduktionen sorteras bort för att de inte har rätt form för att säljas i 

livsmedelsbutikerna. För restauratörerna var detta inte ett ämne som kopplades till matsvinn.  

 

Diskussion: Skolbespisningar och restauranger utgör en viktig roll i att påverka sina gästers 

konsumtionsbeteende. I denna studie ter sig detta olika mellan restaurang och skolbespisning. 
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Det går att anta att en konsument väljer restaurang efter sina egna värderingar och intresse en att 

den stora skillnaden mellan skolbespisningarnas gäster kontra restaurangernas är att de inte 

självmant valt att äta just där.  

 

Det finns en medvetenhet kring hållbarhet och matsvinn hos både skolbespisningarna och 

restaurangerna. Det som sammantaget visat sig hos restauratörerna är deras eget intresse för att 

vara med och påverka den klimatpåverkan vi står inför. De ekonomiska utmaningarna som är 

aktuella för denna studie berör framförallt KRAV-märkningen. Samtliga restauratörer uttrycker 

svårigheter med att nå högre nivåer av märkningen och nämner även kostnader för certifieringen 

som ett problem.  

 

Slutsats: Matsvinnet är inte den enda faktorn som påverkar den hållbara utvecklingen negativt. 

Restauratörerna jobbar ständigt med att förbättra sin helhetsbild av en hållbar verksamhet där 

matsvinnet utgör en stor del. I denna helhet innefattas samtliga hållbarhetsaspekter, ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. 

 

Nyckelord: Hållbarhet, matsvinn, eget intresse, KRAV, restauratör 
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Förord 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Matilda Marshall vars vägledning har varit till stor 

hjälp för studiens utveckling. Vi tillägnar även ett tack till våra medstudenter som deltagit under 

seminarier för ert engagemang och feedback. 
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Inledning 

Restaurangbranschen inklusive den offentliga sektorns måltider i Sverige genererade 

tillsammans 144 000 ton matavfall 2016 (SMED, 2018). Detta är en ökning sedan 2014 då detta 

matavfall uppgick till 136 000 ton (SMED, 2016). Varför uppkommer det så stora mängder 

matsvinn i restaurangbranschen? 

 

Två personer som brinner för mat och hållbarhet är Paul Svensson, restauratör på ReTaste i 

Stockholm, och Jens Dolk, en av restauratörerna på K-Märkt Garnisonen i Stockholm. “Vi vet 

inte vad våra 1000 lunchgäster ska äta imorgon, men det löser sig under natten och morgonen”, 

påstod Jens Dolk under en debatt med andra restauratörer. K-märkts strategi är att kontakta 

leverantörerna och fråga vad de behöver sälja, för att det inte ska bli gammalt, snarare än att 

efterfråga det som de önskade att köpa. Paul Svensson jobbar på liknande sätt. ReTastes vision 

är ”Att inspireras av faktumet att mat/råvaror ofta är som bäst vid den tidpunkt då de håller på att 

tappa sin lyster enligt norm”. Till stadiet där råvarorna är som bäst kommer de oftast inte till 

innan de blir till avfall, säger Paul Svensson under sitt sommarprat i Sveriges Radio. Vad är det 

egentligen för kvaliteter som restauratörerna efterfrågar när de köper in grönsaker? Har formen 

på grönsakerna någon betydelse? 

 

Enligt Blanke (2014) kan 59–65% av allt svinn som sker i livsmedelsbutiker undvikas. Europa 

har som mål att minska all matsvinn till hälften till år 2030 (Prisacaru, Leahu, Ghinea och 

Apostol, 2018) & (EU.eu, u.å). Eu räknar med att 20 % av all ätbar mat kastas årligen samtidigt 

som 43 miljoner människor inte har råd med en riktig måltid dagligen (EU.eu, u.å.). Sett från ett 

globalt perspektiv kasseras en tredjedel av all producerad mat (Ibid.). 
 
I dagens västvärld lever den största andel människor i stadsdelar och kontakten med naturen blir 

allt mer begränsad då vi kommer längre och längre bort från naturen och jordbruken (Coff, 

2006). En tredjedel av all ätbar frukt och grönt beräknas gå till spillo varje år (Tu, Lee och Wei, 

2018). Även om de flesta människorna lever ifrån naturen finns kopplingen till den fortfarande 

närvarande, genom mat som härstammar från naturen. Genom att maten tillagas transformeras 

den till kultur och maten mellanhanden i relationen med människan och kulturen (Ibid.). Kultur 
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har flera skepnader men kan stå för det invanda beteendet hos oss människor, vi gör som vi 

gjorde igår (Tellström, 2015). Vårt nuvarande matsystem orsakar svält hos nästan en miljard 

människor, medan nästan två miljarder äter för mycket av fel mat (Willet et al., 2019). 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur restauranger och skolbespisningar arbetar för att motverka det 

svinn som är tjänligt för konsumtion under tillagning och vid servering. Hur arbetar 

restauratörerna1 gentemot de tre hållbarhetsaspekterna och för att minska sitt matsvinn? 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Vid måltiden måste allt i omgivningen och dess processer och genomföranden tas i beaktning, 

det talar Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn och Öström (2014), forskare inom 

måltidskunskap, om. De presenterar en modell kallad Five Aspects Meal Model som belyser fem 

aspekter som alla påverkar måltiden. Helhetsupplevelsen, atmosfären, rummet, mötet, produkten 

och styrsystemet. Heikkilä, Reinikainen, Katajajurri, Silvennoinen, och Hartikainen (2014) tar i 

sin studie upp åtta aspekter, varav sju är relevanta här, som alla påverkar resultatet direkt eller 

mer indirekt av andel matsvinn i restauranger. Samhället, företagskonceptet, anskaffningen av 

råvaror, ledarskap, yrkeskunnandet, gästerna, (idrottare) och kommunikation. Med dessa 

aspekter i beaktning vet vi att det krävs kunskap i många olika områden som kommer vara 

behjälpliga i helheten om att ge gästen en bra upplevelse och samtidigt motverka så mycket som 

möjligt av det som går till spillo trots att det producerades för mänsklig konsumtion. Det har 

också uppmärksammats att forskning gällande restaurangers matsvinn är något begränsad vilket 

gör det än viktigare att försöka förstå vad det är som skapar matsvinnet i restaurangbranschen. 

Studien riktar sig till restauranger och storkök som, utöver hushållen, tillsammans utgör den 

största mängd matsvinn i Sverige (SMED, 2018). 

 
                                                
1 Restauratör kan betyda restauranginnehavare alternativt restaurangchef (NE, 2019). Här benämns restauratör som 
den ansvarige individen för respektive skolbespisning och restaurang. 
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Bakgrund 

Kommande kapitel kommer problematisera den hållbara utvecklingen av matproduktionen, 

belysa viktiga delar av svinn som uppkommer under produktion och konsumtion. Sedan kommer 

teorier om vad som påverkar konsumtionsbeteendet hos konsumenter lyftas som avslutas med 

hur livsmedelsbutikerna påverkar konsumenterna i sina val. Slutligen presenteras en teori om 

åtta, här sju relevanta, faktorer som påverkar matsvinnet indirekt eller direkt i storkök. 

 

Hållbarhet och matkonsumtion 
Hållbarhet är ett komplext begrepp som kan förklaras genom tre aspekter; den sociala, den 

ekonomiska och ekologiska (Eriksson, Pano & Ghosh, 2016). “Hållbar utveckling är ett begrepp 

som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling” (KTH, citat). Den sociala aspekten 

handlar om individens rättigheter, behov och sociala trygghet medan den ekonomiska inkluderar 

affärsutveckling, affärsklimat och det som kan kopplas till direkt ekonomisk aktivitet. Den 

ekologiska aspekten syftar till att produktionen av varor och tjänster inte får kompromissa med 

ekosystemets bärförmåga (Kungliga Tekniska Högskolan, 2018). Samtliga aspekter bör tas i 

beaktning för att kunna utveckla en mer hållbar livsmedelskedja. För att livsmedelskedjan ska bli 

hållbar krävs att alla intressenter för produktionen tas i beaktning, att inte enbart se till 

produktutveckling men också utvecklingen av planläggningar (Eriksson et al., 2016). 

 

Mat som är ett av våra grundläggande behov är också ett av dagens stora problem och utmaning 

(Anderson, 2005). Idag produceras tillräckligt med mat för att mätta alla magar men trots detta 

finns det ett stort antal människor som svälter och de som är i störst behov har inte ens råd att 

köpa maten, de som har råd har alltså ett val av vad de ska äta medan andra svälter (Ibid.). 

Konsumtionsvanor och bristfällighet i samordningen mellan aktörer i distributionskedjan är de 

primära orsakerna till matsvinn i medel- och höginkomstländer (FAO, 2013). Detta ser vi även i 

siffror som talar för att industrialiserade delar av världen har stora mängder svinn väl hos oss 

konsumenter (FAO, 2011a) medan mindre industrialiserade länder har en högre andel svinn 

under produktionen. Detta är något som bland annat även Tu, Lee och Wei vid Yunlin university 

i Taiwan berör i sin artikel (2018), matkritikern Tristram Stuart (2009) och Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) belyser.  
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De varor som finns för konsumenterna på marknaden har gått igenom någon form av 

kvalitetskontroll och för att minska kostnaderna och förenkla den administrativa processen har 

det satts en standard på varornas kvalitet (Tu et al., 2018). För att bönder och producenter ska få 

sälja sina varor måste dessa standardkvaliteter uppnås. Med rädsla för att skörden ska utsättas för 

sjukdomar, oväder och insekter och inte kunna möta dessa kvalitetsmått odlas större kvantiteter 

än vad som efterfrågas, vilket ofta resulterar i ett överskott av råvaror som aldrig nyttjas (Ibid.). 

Stuart (2009) problematiserar matsvinnet ur ett globalt perspektiv. Han belyser skillnaderna 

mellan olika länders livsmedelskedjor och deras relation till matsvinn utifrån respektive lands 

ekonomiska och kulturella förutsättningar och utmaningar. Han berör hur detta ter sig i det 

globala sambandet. Han presenterar och problematisera bland annat hur rika länder 

överkonsumerar och kastar ätbar mat medan fattigare länder förlorar stora delar av skörden under 

produktion (Ibid). Matavfallen bidrar till både ekologiska och ekonomiska kostnader på en 

global nivå (Xu, Yang, Li, Li och Ge, 2018). 

 

 Naturvårdsverket presenterade en rapport 2014 om hållbar konsumtion där de redovisar att om 

världens befolkning skulle leva efter svenskens resursförbrukning skulle vi använda mer än det 

dubbla av vad jorden egentligen är hållbar för (Naturvårdsverket, 2014). FAO visar liknande 

siffror där de presenterar att höginkomstländerna producerar det dubbla mot de fattigaste delarna 

i världen (FAO, 2011b). De kritiserar just höginkomstländerna där uppmuntran sker till att köpa 

mer än det vi behöver. I detaljhandeln sorteras även mycket bort för att det inte uppnår de rätta 

kvaliteterna av utseende men som enligt FAO inte skulle ha någon egentlig betydelse så länge 

livsmedlet är säkert och smakar bra (Ibid.). 

 

Matsvinn 
Svinn uppstår under hela livsmedelskedjan för ett livsmedel, från jord till bord. Denna kedja kan 

delas upp i primärproduktion, förädling, handel och konsumenter (Loxbo, 2011). I 

produktionsstadiet finns olika typer av svinn, oavsiktligt, exempelvis från sjukdomar och 

tekniska problem, och sådant som det inte är något fel på men ändå slängs (FAO, 2011). För 

restauranger och storkök handlar det om matavfall som delas upp i oundvikligt och onödigt 

(SMED, 2018). Det oundvikliga svinnet innefattas av skal, kaffesump och ben från kött och fisk. 
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Det som räknas till onödigt matavfall är mat som inte äts upp och råvaror som blivit dåliga och 

slängs (Ibid.). 

 

Svinn i primärproduktion 
I en studie som gjordes 2013 togs statistik fram gällande svinn i primärproduktionen2 av potatis, 

morötter, lök, mjölk och griskött, i de nordiska länderna (Nordiska ministerrådet, 2013). Data 

togs fram både gällande det oavsiktliga svinnet samt det som var helt och friskt men av någon 

anledning ändå sorteras bort. Studien visar att morot har högst procentuell andel svinn och att det 

främst handlar om att morötterna sorteras bort på grund av att de har fel form, färg och storlek. 

Potatisen var däremot den produkten med mest matsvinn i kilo på grund av att den tillverkas i 

mycket större kvantiteter än morötterna. Potatisens bortfall handlade främst om att de för små 

potatisarna lämnades kvar vid skörd. Även Priefer, Jörissen och Bräutigam (2016) talar om att 

matsvinnet under produktionen blivit större för att kunderna har högre förväntningar av 

produkterna. Nordiska ministerrådet (Nordiska ministerrådet, 2013.) menar att fläckar eller 

färgavvikelser både kan bero på ruttet eller sådant som inte skulle påverka smaken, detta är dock 

inte något som produktionen tar i beaktning innan bortsortering. Livsmedelsaffären Coop gjorde 

2015 en satsning och lanserade “knasiga grönsaker” (Coop, 2015) för att försöka minska på just 

detta matsvinn, grönsaker som inte passar in bland de normaliserade grönsakerna i handeln. 

Moore (2017) lyfter sambandet mellan matsvinn och den globala uppvärmningen. Han menar att 

det kan komma att bli ännu viktigare att lära konsumenterna att “ful” mat fortfarande är ätbar 

mat eftersom följderna av global uppvärmning kommer att minska antalet normativa råvaror 

ytterligare. Värmen stiger vilket orsakar torka, extrema väderförhållanden resulterar i dålig 

skörd, insekter som trivs i värmen blir fler och sjukdomar sprids enklare. Detta kommer ha effekt 

på det som odlas, både på den mängd som går att skörd och på skördens kosmetiska utseende 

(Ibid.). 

 

Vidare problematiseras att mycket av de förändringar som görs för att minska matsvinn i 

produktionen handlar om de ekonomiska förlusterna, vilket skulle kunna förklara varför det tas 

mindre beaktning till storleksvariation i köttproduktionen för att kött är dyrare än grönsaker 

                                                
2 Med primärproduktion menas odling och skörd av vegetabilier, mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödning och 
produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter, som bär och 
svamp, musslor och kräftor omfattas också (Naturvårdsverket, 2012). 
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(Nordiska ministerrådet, 2013). Det privata vinstintresset är det största problemet som motverkar 

hållbar konsumtion (Naturvårdsverket, 2014). Av det som produceras för mänsklig konsumtion 

är det mellan 30 till 50 % globalt sett som aldrig äts (Nordiska ministerrådet, 2013). Även om 

alla problem med matavfall bekämpas kommer det ändå finnas ett överskott av mat (Priefer et 

al., 2016). För överskottet finns idag vissa organisationer som tar hand om just överskottet 

(Ibid.), exempelvis det svenska företaget Allwin som återskapar osåld mat hos 

livsmedelsaffärerna till nya måltider till behövande (Allwin, 2019). 

 

Matsvinn – Skolans delaktighet 
Slutskedet för ett livsmedel är den mest essentiella delen i livsmedelskedjan eftersom att 

samtliga steg har nyttjas i onödan om livsmedlet inte förtärs (Eriksson, Osowski, Malefors, 

Björkman & Eriksson, 2017). I detta skede återfinns restauranger, hushåll och storkök, senare 

nämnt serverar stora mängder mat genom kommunala verksamheter inklusive grund- och 

gymnasieskolor och äldreboenden. Inom den offentliga sektorn beräknades det 2016 handla om 

en total mängd matavfall på 73 000 ton (SMED, 2018). I en studie med Eriksson et al. (2017) 

som utgjordes av grundskolor, förskolor och äldreboenden fann man att 23 % av den totala 

serverade maten hamnade i soporna, det skiljde sig dock mellan de olika köken. Inom 

äldreomsorgen var matsvinnet som störst, medan det var lägst i grundskolorna.  

 

En studie av SkolmatSverige (2013) visar att endast hälften av de 560 undersökta skolorna vägde 

matsvinnet, med frekvensen av minst en vecka/termin. I dagens läroplan för grundskolan finns 

ämnet hem- och konsumentkunskap som delvis ska främja för elevernas utveckling av kunnandet 

om mat och måltider (Skolverket, 2018). Eleverna ska även utveckla förmåga att värdera 

handlingar utifrån en hållbar utveckling. Informationen som beskrivs i läroplanen riktar sig till 

pedagogerna och har ingen anknytning till elevernas dagligt återkommande måltider i skolan. 

Skolmåltiden skulle däremot kunna användas i skolans undervisning (Livsmedelsverket, 2019). 

Waling och Olsson (2017) menar att det finns en koppling mellan minskat matsvinn och 

pedagogernas närvaro hos eleverna vid måltid. En lösning på problematiken är enligt författarna 

att införa pedagogisk lunch på samtliga skolor i Sverige i liknelse med grannlandet Finland där 

det är obligatoriskt enligt lag. Detta skulle innebära att även lunchen blir en form av lektion där 

pedagogerna och eleverna äter tillsammans och måltiden blir en del av det aktiva lärandet. Under 
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denna lektion skulle då pedagogerna få chansen att samtala med barnen kring måltiden. 

Pedagogisk lunch uppmanas och förekommer redan i en del skolor i Sverige men det är inget 

krav (Ibid.). Skolmåltiden produceras inom vissa givna ramar där det också finns ett lagkrav att 

måltiden ska vara näringsrik (Livsmedelsverket, 2019). Om barnen också blir mer involverade i 

utvecklingen måltidsfrågor kan de också bli mer engagerade av mat och måltid 

(Livsmedelsverket, 2019; Bergström, Brembeck, Jonsson & Shanahan, 2012). Barnens 

utveckling av smak är också en viktig roll för att minska matsvinnet (Bergström et al., 2012). 

 

Konsumtionsbeteende 
Normer har starkt inflytande på hållbart konsumtionsbeteende i form av psykologisk egenmakt 

(Apaolaza, D’souza & Hartmann, 2017). Denna egenmakt är ett resultat av verkligt 

hållbarhetspositivt beteende som exempelvis uppstod vid köp av grön el eller genom att cykla till 

jobbet istället för att köra bil (Ibid.). Det har blivit allt vanligare att den svenska konsumenten 

gör gröna och medvetna val (SCB, 2018). Inköpen av grönskar har ökat med 5 % årligen mellan 

2011–2016 och år 2016 utgjordes 12 % av den totala livsmedelsförsäljningen av grönsaker. Även 

Naturvårdsverket (2018) visar i en studie att svensken vill vara med och påverka miljön till det 

bättre. Av de som deltog i studien, som anses vara en rikstäckande grupp av Sverige, var det 

95 % som trodde att Sverige kommer drabbas av klimatförändringar i framtid och 78 % trodde 

att deras egna handlingar kunde vara med och bromsa klimatförändringen, detta ska vara ökande 

siffror från tidigare undersökning (Ibid.). 

 

En god tanke resulterar inte alltid i en handling (Sapolsky, 2017). Stancu, Lähteenmäki och 

Haugaard (2014) visar på att det finns ett glapp mellan tanke och handling. Många konsumenter 

vill handla ekologiska varor eller spara in på sitt matsvinn men många gånger förblir det enbart 

en tanke (Ibid). Det är känslan av empati, som finns hos de allra flesta, som skapar dessa tankar 

(Sapolsky, 2017). Empati kan få oss att må bra men kan likaväl få oss att må dåligt, vilket leder 

till att empati oftast inte utvecklas till en handling utan förblir enbart en känsla (Ibid). “Det känns 

bra att göra gott” (Sapolsky, 2017, s.504), men när det finns ett avstånd mellan en själv och det 

motiv som uppdagar känslan av empati uppstår sällan en handling. Desto närmare, desto mer 

benägen är man att agera (Ibid.) Mosskin (2015) menar däremot att det är rädsla som skapar 

glappet mellan tanke och handling. Med det menar han att trots att konsumenten besitter en 
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medvetenhet vågar de inte alltid agera eftersom de är rädda för eventuellt motstånd från 

omgivningen, med andra ord vågar konsumenten inte bryta sitt vanemönster. Det är ett 

psykologiskt motstånd för förändring och det krävs uppmuntran för att tankarna ska resultera i en 

handling (Ibid.). Det finns enligt Stancu et al. (2014) två vägar till en konsuments matsvinn, det 

medvetna och det rutinerade beteendet kopplat till shopping och hantering av matrester. Stancu 

et al. kom fram till att attityder och normer bidrar starkt till att förklara varför matsvinn uppstår 

(Ibid.). Enbart 30 % av konsumenternas köp är planerade och upp till 70 % utgörs av spontan 

handling, detta är till följd av att hjärnans intag av information blir för påtaglig (Gustafsson, 

Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Den stora mängden intryck som ges i 

livsmedelsaffären blir för mycket för hjärnan att bearbeta vilket resulterar i att hjärnan istället 

slår om till autopilot och konsumenten handlar som denne alltid brukar göra, på vana. 95 % av 

konsumenterna jämför inte produkter och upptill 80 % läser inte ens på hyllplanen (Ibid.). 

 

Livsmedelsaffärernas roll 
Företagen i vårt samhälle påverkar hela tiden oss människor, som Heléne Tjärnemo, 

universitetslektor i företagsekonomi, och Liv Södahl, handläggare på Naturskyddsföreningen, 

(2014) skriver, att matvaruaffärerna är en viktig del för utvecklingen av ett hållbart matsystem. 

Affärerna har stor påverkan på kunderna att handla klimatsmart (Tjärnemo & Södahl, 2014). I 

dagsläget informerar matvaruaffärerna kunderna på sina webbsidor och reklamblad om 

affärernas egen insats för att minska deras klimatpåverkan, deras matsvinn och återvinning samt 

hur de breddar sortimenten med ekologiska produkter (Ibid.). Sedan finns det en stor variation 

vad butikerna konkret gör för att försöka informera kunderna om en mer hållbar konsumtion. 

Tjärnemo och Södahl (2014) intervjuade både miljöchefer och butikschefer från 

livsmedelsbutiker. Fyra av de sex miljöcheferna ansåg att det är kunderna själva som styr vad de 

ska erbjuda för produkter, “vi vill inte styra våra kunder, vi vill bli styrda av våra kunder”, 

Tjärnemo och Södahl argumenterar däremot för att matvaruaffärerna försöker influera sina 

kunder. Miljöcheferna uttryckte sig om svårigheter med att nå ut till kunderna om 

klimatpåverkan och mat då det är en komplex fråga, riskfyllt att tillrättavisa kunderna, svårt att 

bryta igenom den röra som idag existerar av information eller kunskapsglapp hos anställda och 

kunderna. Av de sju butikscheferna som intervjuades var det fem som uttryckte stor oro för den 

miljöpåverkan som just nu sker kopplat till konsumtion och avfall. Av dessa butikschefer 
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anspelade samtliga till ekologiska produkter när de fick frågan om klimatsmarta produkter, ingen 

uttryckte sig om vegetarisk mat kontrasterande kött. Tjärnemo och Södahl kan inte uttala sig om 

det rör okunskap om miljöpåverkan eller om det finns andra faktorer som spelar in. Däremot 

nämner de att det finns en uppfattning om att ekologiska produkter är klimatsmarta då KRAV 

funnits i Sverige över 30 år som skulle ha blivit synonymt med miljösmart mat. Samtidigt menar 

de att det inte finns några allmänna egentliga bestämmelser för vad som är hållbart eller 

klimatsmart livsmedel. Den slutsats som Tjärnemo och Södahl kommer med är att 

matvaruaffärerna inte kan vara med och påverka så mycket för att minska växthusgasutsläppen 

under kort sikt. De menar också att butikerna lever efter den normala goda seden som 

återförsäljare, att exempelvis erbjuda en stor variation av köttprodukter. De menar också att 

matvaruaffärerna marknadsför grön mat snarare än hållbar mat. Detta i kombination med det som 

Naturvårdsverket menar skulle vara det största problemet för en hållbar konsumtion, det privata 

vinstintresset (Naturvårdsverket, 2014). 

 

Vad som skapar matsvinn i storkök och restauranger 
Heikkilä et al. genomförde 2014 en studie med både köksarbetare och ledningen från tre olika 

restauranger. Genom fokusgrupper diskuterades tre områden inom matsvinn, det som slängs i 

köket, sådant som slängs under servering, i sammanhanget av buffé, samt det som blir kvar på 

gästernas tallrikar. Heikkilä et al. presenterade sitt resultat i tidigare åtta nämnda områden som 

alla påverkar matsvinnet direkt eller indirekt. Vidare presenteras sju av de åtta ämnen med 

relevans för denna studie. 

 

Samhället i sin helhet skapar ett ramverk där människor och företag verkar (Ibid.). Samhället 

består av lagar, kulturer och normer som exempelvis påverkar människors beteende och matens 

värde. De finska lagarna, som är aktuella för studien, påverkar exempelvis hur länge maten får 

vara i kantiner under en buffé vilket i sin tur kan leda till matsvinn. Företagskonceptet uttrycker 

restaurangens idé bakom verksamheten och dess marknad. Om restaurangen erbjuder buffé kan 

det vara svårt att förutspå hur många gäster som ska äta och hur mycket, vilket också kan leda till 

matsvinn (Ibid.). Produktutveckling och inköp påverkar matsvinnet i den mån att det inte alltid 

finns rätt mängd av den efterfrågade råvaran. För stora förpackningar kan leda till att en del blir 

lämnat på hyllan och måste slängas (Ibid). En annan problematik de tar upp rör fyllda skålar vid 



 

15 
 

buffé, mindre skålar skapar mindre matsvinn då större skålar behöver mer mat för att se fyllda ut 

och i sin tur blir mer slängt. Ledarskap påverkar delvis matsvinn i form av menyplanering, vilka 

budskap som går från ledande roll till medarbetare i arbetet mot matsvinn. Även instruktioner vid 

vikariat kan påverka rutinerna i köket och därmed skapa matsvinn (Ibid.). Ledningen för 

restaurangen är också ansvariga för hur dokumenteringen och kontrollen av matsvinn går till, 

därför är ett effektivt ledarskap ett viktigt verktyg för planeringen av praktiska lösningar som rör 

matsvinn (Ibid.). Yrkeskunnandet kommer att vara avgörande för att minska matsvinnet. Att ha 

kunnig personal på rätt plats är essentiellt (Ibid.). Respondenterna i studien uttrycker att deras 

erfarenhet av olika tekniker och metoder påverkar matsvinnet under både tillagning och vid 

servering. Gästerna påverkas av matens attributer, om de inte gillar den serverade maten eller 

om maten inte möter deras förväntningar kommer de troligtvis lämna kvar mer på tallriken. 

Under buffé kan det också handla om att för mycket mat tas till tallriken (Ibid). Kommunikation 

inom restaurangen och utanför med exempelvis leverantörer är en viktig grund i arbetet för 

minskat matsvinn. Även dialog med gästerna är en viktig del, där restaurangerna även kan 

informera om miljöpåverkan till exempel (Ibid.). Heikkilä et al. menar att dessa faktorer måste 

ses som en enhet för att bekämpa det oundvikliga bortfallet av mat (Ibid.). 

 

Sammanfattningsvis är matsvinn återkommande i hela livsmedelskedjan och utgör ett problem 

för en hållbar utveckling för samtliga hållbarhetsaspekter, ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Matsvinnet är inte den enda faktorn som bidrar till en hållbar utveckling men kan 

bidra till en viktig del (Eriksson, Osowski, Björkman, Hansson, Malefors, Eriksson & Ghosh, 

2017). De svenska konsumenterna beräknades slänga 938 000 ton 2016 (SMED, 2018) och 

spelar därmed en viktig roll i livsmedelskedjan. Slutskedet är också den viktigaste delen i kedjan 

då samtliga steg i produktionsprocessen har nyttjas i onödan om livsmedlet inte förtärs (Eriksson, 

Osowski, Malefors, Björkman & Eriksson, 2017). Storköken och restaurangerna utgjorde 

tillsammans den största delen matavfall i Sverige 2016, 144 000 ton (SMED, 2016), bortsett från 

den del som står för hushållen som också är fler än restaurangerna och storköken. Det är 

essentiellt att ta reda på varför matsvinnet uppstår och med hjälp av den teori som Heikkilä et al. 

(2014) presenterar kring de åtta aspekterna kan en helhet uppdagas. 
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Metod och material 

Metodval 
Insamling av primärdata för denna studie gjordes med fem semistrukturerade intervjuer som 

varade i 30–60 minuter. Den femte intervjun bestod av två respondenter kontrasterande övriga 

intervjuer som bestod av ett intervjuobjekt. Bryman (2015) beskriver denna kvalitativa metod 

som en intervju av mindre strukturerad natur, frågor förbereds i en frågeguide och följs, men 

metoden lämnar samtidigt utrymme för spontana följdfrågor. För studien blev det därför relevant 

då syftet var att komma åt de enskilda individernas intressen och uppfattning om situationen. 

Något som Bryman (2015) också menar är ett meningsskapande för semistrukturerade intervjuer. 

Samtliga intervjuer gjordes muntligen ansikte mot ansikte, detta för att känslouttryck och 

kroppsspråk skulle kunna tas i beaktning (Ibid.). Intervjuerna hölls på respektive respondents 

arbetsplats för att med enkelhet möjliggöra för intervju. För intervjuerna användes även en bild 

för att visualisera de naturligt formade grönsakerna. Genom att visa en bild förstärker vi vad det 

är vi menar och ger respondenten fler sätt att associera till den givna frågeställningen eller 

innehållet för intervjun. Denna metod beskriver Harper (2002) som photo elicitation. Harper 

(2002) menar att denna metod möjliggör ett sätt att komma åt respondentens djupare 

medvetenhet, som annars inte kan nås med enbart ord. 

 

Eftersom det var av intresse att ta reda på respondenternas personliga inställningar och 

respektive verksamhets arbetssätt var den valda metoden semistrukturerade intervjuer till stor 

fördel. Med intervjuer kunde respektive respondentens arbetssätt, åsikter och egna inställningar 

kring hållbarhet och matsvinn synliggöras. 

 

Urval 
Den här studien avgränsar sig till restauranger och skolbespisningar som är KRAV-märkta eller i 

processen att bli KRAV-märkta. Urvalet gjordes för att ett antagande gjordes att dessa 

verksamheter skulle ha ett intresse för att aktivt arbeta för en bättre miljö. Ett mer specifik urval 

gjordes även utifrån hantering av färska råvaror, hanteringen fick inte endast bestå av inköpt 

halvfabrikat, då matsvinnet i dessa fall även hamnar där livsmedlet förädlats. KRAV kan också 

ses som en stämpel för ett aktivt arbete för en bättre miljö då ett krav är att restaurangerna ska ha 
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en hållbarhetsplan för verksamheten. För att en produkt ska bli certifierad av KRAV krävs det att 

varan är ekologisk, tar hänsyn till djurens välmående, inte använder kemikalier, inte är 

genmodifierad och att produktionen tar hänsyn till klimat och sociala förhållanden (Krav.se, 

2018). Produkter som är märkta med KRAV genomgår årliga kontroller. Märkningen rankas med 

antal stjärnor efter vilken inköpsnivå (25 %, 50 % och 95 %) av godkända livsmedel 

restaurangen har. För godkända livsmedel räknas KRAV-märkta, EU-ekologiska och MSC-

märkta produkter (Ibid.).  

 

Det övergripande urvalet som gällde samtliga verksamheter var att hanteringen av råvaror inte 

endast fick bestå av inköpt halvfabrikat, då matsvinnet från tillredning blir på annan plats än hos 

restaurangen. Sedan har ett urval gjorts baserat på bekvämlighet av 10 mils avstånd från 

studieorten. Ett bekvämlighetsurval förklarar Bryman (2015) är aktuellt när det önskade urvalet 

av någon anledning inte finns tillgängligt för intervju. Bryman (2015) menar att urvalet är 

målstyrt, vilket innebär att det förekommer fler urvalsnivåer. Första urvalsnivån, innefattar val av 

restauranger: restauranger har valts utifrån kriteriet av att arbetet sker enligt KRAVs riktlinjer 

och med hänsyn till geografisk tillgänglighet. Andra urvalsnivån, innefattar val av 

intervjupersoner: intervjuade ansvariga för att det antogs ha en bra uppfattning om helheten för 

verksamheten och dess olika avdelningar. Med hjälp av dessa kriterier valdes tre restauranger 

och två skolbespisningar, som båda var i samma kommun, med syfte att undersöka likheter och 

olikheter mellan dessa verksamheter. 

Genomförande 
I rekryteringen av restaurangerna kontaktades åtta restauranger där två återkopplade med viljan 

om att delta. En restaurang blev sedan kontaktad via telefon då svar via mejl uteblev och 

bekräftade därefter viljan att delta. Skolbespisningarna kontaktades också per telefon med 

direktiv från kommunens växel. Innan intervjuerna startade fick samtliga respondenter ta del av 

ett informationsblad (Bilaga 3) som berättade vad studien gick ut på och vad deras deltagande 

skulle komma att betyda. De fick även information om att deras deltagande var frivilligt och 

kunde avbrytas när som utan vidare konsekvenser. Deras deltagande styrktes med en underskrift 

på informationsbladet. 
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Samtliga deltagare blev informerade om ämnet i samband med rekryteringen via mejl eller 

telefon, respondenterna var alltså införstådda i vad intervjun skulle komma att handla om innan 

den började. Samtliga intervjuer genomfördes på plats hos respektive respondents arbetsplats. 

Detta beslut grundades på att det blev smidigt för respondenten och samtidigt utgjorde en känd 

miljö för denne. Enligt Bryman (2015) kan en van miljö få respondenten att känna sig bekväma 

och avslappnad vilket kan hjälpa till att generera en smidig intervju med ärliga svar. En stark 

fördel med att vara fysiskt närvarande är att icke verbal kommunikation som gester och 

kroppsspråk kan avslöja det som inte sägs eller förstärka det verbala. Per telefon kan det vara 

svårt att uppfatta det ”osagda” (Kaijser & Öhlander, 2014).  

 

Målet var att båda författarna till studien skulle vara på plats under intervjuerna men på grund av 

andra omständigheter var detta inte möjligt. Fördelen som sågs med att båda skulle delta i 

intervjuerna var att den ena kunde ställa frågor till respondenten samtidigt som den andre förde 

anteckningar. Sedan kunde det insamlade materialet bearbetas gemensamt. Två av de fem 

intervjuerna skedde med båda på plats. Intervjuerna utfördes i respondenternas arbetsmiljö och 

samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Att hålla intervjuerna på respektive 

arbetsplats, restaurang, möjliggjorde observation som kunde ge en ytterligare bild av 

verksamheten, exempelvis skyltning av KRAV. Vid utförandet användes nämnd frågeguide 

(Bilaga 1) som tagits fram med hjälp av bakgrunden och förundersökningen. Frågeguiden 

innehöll fem ämnen som alla efterföljdes av följdfrågor som användes för att säkerställa att det 

förväntade innehållet berördes, i vissa fall ställdes spontana följdfrågor baserat på det som 

respondenterna berättade under intervjuerna. Intervjuerna utfördes med samma frågeformulär till 

både restaurangerna och skolbespisningarna med undantaget att de benämndes som respektive 

verksamhet, exempel “Hur tror du att ni som restaurang/skolbespisning påverkar era gäster att 

äta klimatsmart”. Först vid näst sista följdfrågan i sista ämnet visades bilden (Bilaga 2) på de 

naturligt formade grönsakerna. En extra kopia av frågeguiden togs med till varje intervju och 

gavs till respondenterna i början av samtalet, för att dels stilla deras nyfikenhet (Kaijser & 

Öhlander, 2014) av intervjuns innehåll men också för att de skulle ha möjlighet att reflektera 

över innehållet. En respondent valde i och med detta att läsa frågorna för sig själv och svara 

därefter. Samtliga intervjuer avslutades med att frågan “Finns det något ytterligare som du vill 

tillägga som vi inte berört som du finner relevant för denna studie?” ställdes som i sin tur gav 
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respondenten en ytterligare möjlighet att utveckla sina tankar (Ibid.). Vid denna fråga såg 

samtliga respondenter över frågeguiden de givits i början av intervjun för att säkerställa att de 

inte missat något. 

 

Det var svårt att förutse hur mycket data respektive intervju skulle komma att generera. Hur 

omfattande respondenternas svar blev skiljde sig åt något, det blev aktuellt att styra tillbaka de 

respondenter som gärna pratade på kontra uppmana de respondenter som höll sig kortfattade. Det 

underlättade att använda öppna frågor och att ge respondenterna chansen att avsluta intervjun 

med egna funderingar eller åsikter. 

 
Dataanalys 
Genom att författarna bekantade sig med materialet, delvis genom transkribering, framträdde 

återkommande teman i de fem intervjuerna. Teman som var återkommande ämnen som samtliga 

respondenter berörde. Utifrån dessa bearbetades det transkriberade materialet återigen och 

meningar tillhörande respektive tema sammanställdes. Denna bearbetningsprocess användes för 

att sammanställa resultatet till att bli lättöverskådligt för att sedan kunna summeras. Varje tema 

fick en egen färgkodning vilket underlättade kategoriseringen av de utvalda meningarna. Teman 

var följande: det egna intresset för hållbarhet, hållbarhet, matsvinn, ansvar och eget 

initiativtagande och naturliga grönsaker. Denna metod för att bearbeta data påminner om den 

som Braun och Clarke (2002) presenterar som tematisk analys där resultat bearbetas genom att 

belysa återkommande koder som sedan sammanträder i teman/rubriker. Dessa teman användes 

för att sammanställa resultatet i studien men var inte återkommande under diskussionen. 

Etiska beaktanden 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet utgör 

tillsammans grunden för de etiska principer som ska tas i beaktning vid genomförande av en 

studie (Bryman, 2015). De etiska principerna innefattar anonymitet, frivillighet, konfidentialitet 

och integritet och finns för att skydda den som väljer att delta i studien (Ibid). Respondenter har 

gett muntligt och skriftligt medgivande till deltagande och godkännande för inspelat material. 

Samtliga respondenter har anonymiserats genom såväl transkribering som resultat, som en del av 

anonymiseringen har det gjorts ett medvetet val att inte inkludera respondenternas 
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könstillhörighet eftersom det inte tillför något till denna studies syfte. De har som tidigare nämnt 

också getts friheten att närsomhelst avbryta sitt deltagande (Bilaga 3). 

 

Dataskyddsförordningen GDPR, The General Data Protection Regulation, finns med syfte att 

skydda individers personuppgifter och gäller i hela EU (Datainspektionen, u.å.). Det måste tas i 

beaktning att insamlad data räknas som en behandling av personuppgifter och därför måste 

insamlad data hanteras enligt GDPRs hänvisningar. Personuppgifter är mycket omfattande 

eftersom de innefattar all information anknuten till en levande person (Ibid). Utifrån val av 

metod för denna studie; kvalitativa semistrukturerade intervjuer, innefattar detta bland annat 

namn på de personer som blivit intervjuade och de digitala inspelningar som gjorts i syfte att 

transkriberas. Inga personuppgifter har använts vid transkribering och samtliga dokument har 

förvarats på en plats där endast författarna till den föreliggande studien haft åtgång till. 

 

Respondenterna 
Informanterna för denna studie utgjordes av ansvariga för tre restauranger och två 

skolbespisningar. Vidare kommer dessa benämnas utifrån respektive verksamhet, R för 

restaurang och SB för skolbespisning.  

 
Restaurang 1 (R1) representerades av en kökschef som också var ägaren av restaurangen. Hen 

hade en gedigen bakgrund med högskoleutbildningar och erfarenhet av köksarbete i flertalet 

länder utöver Sverige. Hen har ett helhetsmässigt tänk till hållbarhet för sin verksamhet. 

 

Restaurang 2 (R2) representerades av en driftchef med tidigare bakgrund inom både ekonomi 

och restaurang. Rollen på restaurangen speglar ett helhetsperspektiv av verksamheten med störst 

fokus på personalen. Hen har sedan arbetet som driftchef kommit hållbarhetsfrågorna närmare i 

takt med att verksamheten också jobbar efter denna värdegrund. 

 

Restaurang 3 (R3) representerades av en kökschef med en gymnasial utbildning inom hotell och 

restaurang. Hen har även en bartenderutbildning från USA och restaurangerfarenhet från Norge. 

Hen tycker inte att resurser ska användas i onödan och tror att om folk visste hur mycket som 

slängs så skulle det kunna göra mycket. 
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Skolbespisning 1 (SB1) representerades av en kökschef med bakgrund som kock och 20 års 

erfarenhet inom storkök. Hen tycker det känns ansvarsfullt att styra kollegorna och barnen för att 

jobba mer hållbart. Hen har även ett stort intresse för att odla grönsaker hemma. Denna 

skolbespisning hade varit på väg att bli KRAV-märkta men troligtvis på grund av chefsbyten 

hade detta inte trätt i kraft. Hen berättade däremot att de jobbar efter KRAV:s riktlinjer 

 

Skolbespisning 2 (SB2) representerades av en kökschef, sedan två år tillbaka, som efter 

sommarvikariat gått en yrkesutbildning för att bli kock. Hen tycker att det är väldigt viktigt att 

kunna lära barnen om mat redan i en tidig ålder. Intervjun bestod av en ytterligare person som 

jobbade som koststrateg som tyckte det var roligare att få jobba med offentliga måltider där 

många människor kan påverkas på en gång snarare än forskning där påverkan sker på lång sikt. 
 

Resultat 
Det egna intresset för hållbarhet 
Samtliga respondenter hade ett eget drivande intresse för att minska deras klimatavtryck, något 

som också synliggjordes i deras eget arbete i respektive verksamhet. De vidtar alla aktiva 

åtgärder för att minska på sitt matsvinn. Samtliga respondenter från restaurangerna såg KRAV-

märkningen som en personlig stolthet snarare än ett verktyg för marknadsföring. Ingen uttrycker 

att Certifieringen skulle generera ekonomiska fördelar i sig. De benämnde KRAV-märkningens 

ekonomiska nackdelar i form av avgifter. R1 och R2 problematiserade detta ytterligare och 

benämner det som en “omvänd problematik”. De uttrycker att de möter ett ekonomiskt motstånd 

istället för att uppmuntras för att de tagit steget mot en mer hållbar verksamhet. R1, R2 och R3 

berörde även ekologiska odlingar, som inte kan certifiera sig på grund av höga avgifter men som 

ändå uppnår kraven för ekologisk odling, som en problematik. 

 

Aktiviteterna som SB1 och SB2 uttrycker att de gör tillsammans med eleverna och pedagogerna 

för att motarbeta matsvinnet är inte ett direktiv från kommunen utan styrs av deras egna intresse. 

SB1 uttryckte även att “Vi kör ändå en 1200 portioner här per dag så jag tror ändå att jag kan 

göra skillnad”. Samarbetet mellan köket och pedagoger upplevdes däremot fungera olika bra 
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beroende på skola, det upplevdes finnas brister som berodde på pedagogernas egna inställning 

och vilja att samarbeta. 

 

Att hänga med i utvecklingen är något som samtliga respondenter benämner som essentiellt och 

de benämner vikten av att ha ett framtidstänk. R1 och R2 uttryckte att märkningen var ett sätt att 

hänga med i trenderna och att de låg många steg före de restauranger som inte har märkningen 

och helhetstänket om hållbarhet. R1 menar också att KRAV blivit en kommersiell kraft och att 

den gruppen av konsumenter som efterfrågar detta av restaurangerna växer varje dag. 

 

Hållbarhet 
Alla respondenter som representerade restaurangerna pratade om ett helhetskoncept kring 

hållbarhet, inte bara matsvinn, ekologiskt och KRAV utan även el, vatten och 

energianvändandet. Vad kan aktivt göras och “Vi kan alla göra något”. R1 påtalade att 

köksfläkten stängs av när den inte används och att “Många såna små bäckar gör ju då att det blir 

en liten förbättring eller i vart fall ingen förhöjning”. Inom KRAV-märkningen finns också 

riktlinjer om att inte använda farliga kemikalier vid rengöring som R3 och SB2 nämnde. KRAV-

märkningen verkade också som en del i arbetet om hållbarhet genom bland annat en 

kvalitetssäkring som R2 och SB2 uttryckte sig om. Alla restauratörer värnade också om att de 

köper KRAV-märkta produkter när det finns tillgängligt. Samtliga restauratörer var också 

drivande eller med när verksamheterna blev KRAV-märkta. Drivkraften mot högre nivåer av 

KRAV:s certifiering skiljde sig bland verksamheterna. R2:s verksamhet var den enda i studien 

som besatt två stjärnor inom KRAV men R2 uttryckte sig om svårigheterna att också stanna på 

denna nivå, då nivån av andel godkända livsmedel som KRAV tillåter är svår att klara av. R3 

uttryckte att de aldrig kommer komma över KRAV:s två stjärnor medan R1 hade som långsiktigt 

mål att bli trestjärnig. SB1 hade varit på gång att bli KRAV-märkta, då kommunens plan varit att 

KRAV-märka alla skolbespisningar. Däremot var de drivande i utvecklingen av arbetet med 

hållbarhet och matsvinn samt KRAV:s riktlinjer. 

 

R1, R2 och R3 problematiserade certifieringar som KRAV och ekologiskt som något kostsamt 

för den som väljer att bli certifierad. R2 nämnde också att en leverantör hade behövt certifiera sig 

för KRAV för att kunna fortsätta att sälja till restaurangen, detta menar då R2 “blir en omvänd 
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problematik”. R1 uttryckte sig om att verksamheter borde bli belönade istället för att bli straffade 

i form av avgifter för att de vill arbeta hållbart. Det som också var gemensamt bland samtliga 

verksamheter var att en högre nivå av märkningen ej kunde nås på grund av ekonomiska 

begränsningar, svårt att ha en hög grad av inköpta varor som ingår i KRAV:s godkända 

livsmedel. Även om de indirekt har uppnått kraven för två stjärnor eller är på god väg blir det 

istället en ekonomisk problematik. Detta är aktuellt både för skolbespisningarna och för 

restaurangerna men beror på olika saker då skolbespisningarna drivs av kommunen med 

skattepengar som tillgång. Skolbespisningarna går även under de ramavtal kommunen har för 

bestämda leverantörer för inköp av råvaror, däremot läggs mycket frihet på enskild 

skolbespisning att välja vad som köps in. R3 uttryckte att pengar inte var problemet för första 

nivån men att de enda verksamheter som hen känner till som är trestjärniga är “kommundrivna 

eller finansierade”.  

 

Genomgående för samtliga restauratörer var ställningstagandet av att köpa lokalt producerade 

råvaror, vad som ansågs vara lokalt var däremot varierande. R2 berättade att de enbart köpte 

lokalt producerad mat, som R2 definierade som produkter inom länet. Ett annat ställningstagande 

som genomgående gjordes bland restauratörerna var att inte köpa vegetabilier som är helt ur 

säsong och sådant som transporterats från andra sidan jorden med undantag för kaffe. R2 

benämnde en problematik med buffé “även om man har ett miljötänk när man är hemma så 

släpper man allt när man kommer till hotell”. Buffé är en problematik som samtliga restauranger 

uttryckte och något skolbespisningarna inte kan undvika i dagens system. 

 

Matsvinn vid tillagning och servering 
Samtliga restauratörer hade interna riktlinjer för att ta vara på matsvinn. Det finns hos många 

respondenter kreativa lösningar med ambitionen att förbättra och utveckla sin hantering av rester 

och matsvinn. SB2 uppger att kommunen undersökte möjligheterna att införa matlådor för 

personal på sina skolor för att ta till vara på den överblivna maten. Restaurangerna hade redan en 

liknande form av matsvinnshantering i form av personalmat. R2 var dessutom inne på att de 

skulle utveckla en form av matlåda-koncept för personal, främst för icke tillagade råvaror. R1, 

R3 och SB2 vakuumförpackade och återanvända överbliven mat antingen som rester eller i en ny 

rätt. SB1 uttryckte sig mycket om arbetet tillsammans med eleverna för att minska matsvinnet 
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men även SB2 uttryckte vikten av att involvera eleverna i lärandet om mat. SB2 menar att deras 

strategi för hantering av buffé var att inte ha stora kärl, varken vid salladsbuffén eller för maten i 

kantinerna. Både R2 och R3 berättade att de undvek buffé i den mån det går. Men vid de 

tillfällen de serverade buffé jobbade de också effektivt för att få ner matsvinnet i form av mindre 

skålar och portioner på bufféborden. En annan lösning var det R3 berättade om, att de inte jobbar 

med lager, för att hela tiden endast använda det som de behövde. Detta kunde de göra på grund 

av att de nästan enbart hade förbokade gäster. Det var lättare för de restauranger, som till stor del 

hade bokningar, att motverka sitt matsvinn. De kunde enklare väga, följa upp och minska sitt 

matsvinn. En lösning till matsvinnet tycktes enligt dem vara förädlingskunskaper; hur de 

förädlade råvarorna. Restauratörer talade indirekt om denna kunskap i form av lösningar för att 

ta tillvara på naturliga grönsaker, stjälkar och blast men också överbliven mat. 

 

Uppföljning och mätningar av matsvinnet var något som skiljde verksamheterna emellan men 

samtliga restauratörer jobbade med att använda så mycket av råvaran som möjligt. I den 

kommun som skolbespisningarna tillhörde fanns en riktlinje om godkänt 15 gram 

matsvinn/tallrik. Det framgick genom intervjun att SB2 låg under detta gränsvärde men inte 

huruvida SB1 gjorde det. Både SB1 och SB2 hade konkret data som sparades och följdes upp, 

dock gjordes mätningarna inte varje dag. SB1 nämnde att mätningarna hade gjorts sporadiskt, då 

och då. Restaurangerna hade inte konkreta mätningar och uppföljningar i samma utsträckning 

men R3 vägde ibland sitt matsvinn. R3 menar att de slänger väldigt lite generellt och att “När 

något väl slängs så tänker vi: nej men gud vad är det som händer, något är jättefel”.  

 

Hur de jobbar proaktivt för att motverka matsvinn såg lite olika ut. Komposten däremot, både 

sådant från tillagning samt matresterna, gick för samtliga verksamheter till produktion av biogas 

som respektive kommun tog hand om. R1 använde dock sina skalrester och liknande rester som 

uppkom under tillagningen till att mata de privata lamm hen hade. R2 berättade att de anpassade 

portionsstorlekarna om de exempelvis såg att gästen var ung och inte förväntades äta en hel 

portion. R1, R2 och R3 menar att de byter ut de rätter som det slängs mycket av. 

Skolbespisningarna gjorde detsamma men är samtidigt medvetna om att det slängs mycket av 

favoriträtterna, exempelvis taco, med anledning av att barnen tar till sig mer än de orkar äta upp. 

SB1 påstår att “det är nästan som de är rädda för att det inte ska räcka”. R2 och R3 uttryckte 
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angående storhelger att deras julbord inte riktigt hade de problemen då de gjorde mindre 

portioner och lagade mer om det behövdes. R1 benämnde dock problematiken med att ha stängt i 

flera dagar, “efter tre dagar är det som att öppna ny restaurang”. Både SB1 och SB2 uttryckte sig 

däremot starkt om julborden i skolbespisningarna. Att även om det inte var några stora julbord så 

slängdes det alltid väldigt mycket under dessa måltider. Både R2 och SB2 benämnde 

informationen ut till gästerna som en viktig del. De förklarade för sina gäster varför de gör som 

de gör, exempelvis menade R2 att de minskat på sin frukostbuffé. När de förklarade för sina 

gäster att buffén var mindre för att minska på matsvinn tog gästerna emot detta med förståelse 

och positivitet. R2 menade också att om gästerna förstår varför förändringen gjorts blir de oftast 

mer positivt inställda till den. R3 hade en uppfattning om att matsvinnet kunde minskas om 

medvetenheten om matsvinnet ökades hos gästerna. 

 

En del leverantörer erbjöd naturliga grönsaker som ett alternativ medan en av R1:s leverantörer 

kunde fråga “aa men jag har en låda gurkor här, vill du ha de som är raka eller de som är lite som 

de vill?” “Och då ofta så tar jag dem som är lite som de vill för oftast ska de bli inlagd gurka 

eller köras på mandolin och då spelar det ingen roll om den är rak eller inte”. R3 uttrycker också 

att hen “älskar dåliga datum och allt vad det är” och menar också att hen alltid hör med sina 

leverantörer om “är det något ni behöver göra er av med”. Ingen vill egentligen slänga något, 

detta är genomsyrande för samtliga restauratörer. 

 

Ansvar och eget initiativtagande 
Det egna initiativtagandet är avgörande för drivkraften hos samtliga restauratörer men 

restaurangernas ansvar är inte lika omfattande tillskillnad från skolbespisningarnas. Gemensamt 

ansvar för samtliga restauratörer innefattar livsmedelssäkerhet (Livsmedelsverket, 2015). 

Skolbespisningarna till skillnad från restaurangerna har ytterligare ett ansvar gentemot sina 

gäster då deras gäster främst är eleverna på respektive skola. Detta ansvar handlar om barnens 

utveckling och framtid. Ansvaret som SB1 och SB2 uttrycker sig om gentemot eleverna är som 

tidigare nämnt baserat på deras egna viljor att skapa förändring och förståelse hos eleverna om 

mat och matsvinn. SB1 och SB2 uttryckte att de inte kan ansvara för hela barnens liv men att de 

tar på sig mycket av ansvaret och vill vara med och ge en god grund för eleverna. SB2 nämner 

också att de lägger en bra grund för vad som anses som ohållbar konsumtion och vilken effekt 
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det har att äta hållbart. SB2 menar även att barnen också påverkas av varandra i skolan och att de 

kanske blir exponerade för fler vegetabilier än hemma. Vidare uttrycker SB2 också vikten av att 

lära barnen vart maten kommer från då dagens samhälle kommer allt längre från produktionen 

eftersom “det är ju inte alla barn som vet hur en rå tomat ser ut”. Skolbespisningarna har även ett 

annat ansvar eftersom de drivs av skattepengar. SB1 uttrycker en oro kring problematiken att 

eleverna slänger så mycket mat och att hen inte vet hur det egentligen ska lösas. 

 

Naturliga grönsaker 
Studien hade som utgångspunkt att undersöka hur restauratörerna ställde sig till grönsaker som 

under primärproduktionen sorteras bort för att de inte har rätt form för att säljas i 

livsmedelsbutikerna. För restauratörerna var detta inte ett ämne som kopplades till matsvinn. 

Restaurangerna blev i vissa fall erbjudna att köpa dessa råvaror vilket de även gjorde medan 

skolbespisningarna inte gavs dessa alternativ men kunde tänka sig att köpa in dessa. Ingen av 

respondenterna såg någon problematik för hanteringen av dessa grönsaker. 

 

Gällande grönsakers likformade utseende uttryckte R1 ett behov av förändring i grundtanken i 

hur vi konsumenter resonerar när vi handlar “Det är en formsak och inte en smaksak” menade 

hen. R1 fortsatte berättade att svensken är inskränkt på att grönsaker ska se ut på ett specifikt sätt 

och att det nog är butikskedjorna som hjälpt oss att skapa denna syn, även SB1 problematiserar 

detta. Båda menar att grönsakernas utseende inte spelar någon roll eftersom råvarorna ändå ska 

förädlas men att det inte blir samma sak hemma i kylskåpet för en konsument. Normer om 

matens utseende finns också hos barnen. SB1 och SB2 jobbar aktivt med att skapa förståelse för 

grönsakerna genom att exempelvis skapa kreativa varelser av de naturligt formade grönsakerna, 

för att uppmuntra de små barnens intresse för grönsaker. 

 

Resultatdiskussion 
I rikare länder är det framförallt i slutskedet av ett livsmedels cykel som matsvinnet är som störst 

(Stuart, 2009). Slutskedet för ett livsmedel är därför den mest avgörande eftersom de förbrukade 

resurserna genom produktionen för livsmedlet antingen nyttjas eller kasseras (Eriksson et al., 

2017). Där av har skolbespisningar och restauranger en viktig roll i att påverka sina gästers 
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konsumtionsbeteende. Den stora skillnaden mellan skolbespisningarnas gäster kontra 

restaurangernas är att de inte självmant valt att äta just där. Detta tas i beaktning när det kommer 

till hur de olika påverkar sina gäster. Det går att anta att en konsument väljer restaurang efter sina 

egna värderingar och intresse. En konsument skulle alltså kunna välja att gå till en KRAV-märkt 

restaurang för att detta speglar dennes egen inställning. Skolbespisningarna står inför dagligt 

återkommande gäster och har därmed en annan form av stark påverkningsmöjlighet. Det går 

också att anta att de elever som äter i skolbespisningarna är olika och har olika inställningar och 

egna intressen. Rubriceringen som följer utgår från de tre aspekter av hållbarhet som tidigare 

benämnts i studiens syftesförklaring. 

 

 

Ekologisk hållbarhet 
Det finns en medvetenhet kring hållbarhet och matsvinn hos både skolbespisningarna och 

restaurangerna. Restaurangerna uttrycker sig tydligt om att de jobbar med en helhetsmässig syn 

av hållbarhet som innefattar verksamhetens alla delar. Det som sammantaget visat sig hos 

restauratörerna är deras eget intresse för att vara med och påverka den klimatpåverkan vi står 

inför. KRAV-märkningen har även krav om att inte använda rengöringsmedel som innehåller 

kemikalier i någon större utsträckning än nödvändigt. Två av verksamheterna (R3 och SB2) 

nämner dessa krav och det går att anta att även de andra verksamheterna följer KRAV:s 

riktlinjer. R3 anser att resurser inte ska användas i onödan, som också speglar hens arbete om att 

bara använda det som behövs och inte bygga lager. Denna onödiga resursförbrukning 

problematiserar även Stuart (2009), Anderson (2005) och EU som menar att det finns människor 

som svälter trots att det produceras tillräckligt med mat på jorden. Denna problematik med att 

mat produceras men inte äts och istället slängs samtidigt som människor svälter påverkar 

samtliga aspekter av en hållbar utveckling. 

 

 

Ekonomisk hållbarhet 
De ekonomiska utmaningarna som är aktuella för denna studie berör framförallt KRAV-

märkningen. Samtliga restauratörer uttrycker svårigheter med att nå högre nivåer av märkningen 

och nämner även kostnader för certifieringen som ett problem. Detta går att koppla till det 
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yrkeskunnande (Heikkilä et al., 2014) som är nödvändigt för att verksamheterna ska fungera. 

Utan yrkeskunnande kommer de inte kunna ta hand om råvarorna på ett effektivt sätt och därmed 

slösa mer resurser och pengar. Skolbespisningarna verksamheter styrs dessutom av en budget 

som kommer från skattepengar och har en annan form av ekonomisk utmaning som i detta fall 

består av 10 kr/portion. Restaurangerna i denna studie har ekonomiska krav i form av en budget 

också men har en annan möjlighet till omsättning i form av att de kan prissätta maten hur de vill. 

 

Matsvinn är en direkt koppling till den ekonomiska hållbarheten. Onödig resursförbrukning som 

Stuart (2009) problematiserar gällande rika länder främst. Att slänga mat är något som samtliga 

respondenter i denna studie anser som något dåligt. R3 menar att de inte jobbar med lager och 

endast använder det de behöver vilket är en bidragande faktor till minskat matsvinn. R1 uttrycker 

sig om lager som ett problem efter att ha haft stängt i flera dagar och tvingas slänga sådant som 

är kvar på hyllorna. Heikkilä et al. (2014) menar att just processerna kring inköp är en av de åtta 

bidragande faktorerna till problematiken kring matsvinn. 

 

Skolbespisningarna vet inte hur de ska lösa problemet med att barnen slänger “så mycket mat”. 

För skolbespisningarna skulle den pedagogiska lunchen som Waling och Olsson (2017) 

presenterar kunna bidra till att mindre mat slängs genom att eleverna kan påverkas av 

pedagogerna att inte ta mer mat än de behöver. Då skulle även skattepengarna kunna läggas på 

att köpa in bättre råvaror och skolbespisningarna skulle kanske ha en större chans att nå högre 

nivåer inom KRAV-märkningen. Det är såklart bra att matsvinnet blir till biogas som samtliga 

respondenter nämner men det hade såklart varit ännu bättre om resurserna inte används till 

produktionen av livsmedlet från början, när det slutar i soporna. 

 

 

Social- och kulturell hållbarhet 
Samhället skapar ett ramverk där konsumenter och företag verkar. Detta ramverk utgörs av lagar, 

kulturer och normer som exempelvis påverkar människors beteende och matens värde (Heikkilä 

et al., 2014). Inom detta ramverk verkar våra respondenter med sina verksamheter, utgår från 

lagarna och främjas av människor med olika normer och kulturer. 
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KRAV kan ses som en del av detta ramverk, som gör att restauratörerna arbetar för ett grönare 

och i längden ett mer hållbart samhälle. Vissa ser det som ett hjälpmedel och verktyg som 

underlättar deras arbete för att jobba mer hållbart. Samtliga restauranger uttryckte någon form av 

problematik som uppstått kring KRAV-märkningen, leverantörer som tvingats skaffa 

certifieringen för att fortsätta som leverantör, hög ekonomisk hållning för att klara av att vara 

certifierad eller om kostnaden för att få bli certifierad. R2 benämnde det som en “omvänd 

problematik” och R1 uttryckte sig om att det istället borde uppmuntras att gå mot en mer hållbar 

verksamhet än att verksamheten ska mötas av ekonomiskt motstånd. 
 
Restauratörerna påverkar även gästernas utveckling då deras handlingar kan anammas till 

gästernas egen livsstil. På så vis går det att tänka sig att restauratörerna har en påverkan på den 

kulturella utvecklingen. I denna studie ter sig detta olika mellan restaurang och skolbespisning.  

 

Både SB1 och SB2 kände att de kunde vara med och forma och utgöra en grund för elevernas 

lärande och relation till mat och matsvinn. Detta är dock inget som Skolverket nämner som del i 

elevernas utveckling om mat och måltid (Skolverket, 2018). Det uttrycktes även finnas en 

problematik med samarbetet mellan skolbespisningarna och pedagogerna. Det måste finnas ett 

intresse från båda parter för att arbetet för en hållbar utveckling ska lyckas. Trots att det står i 

läroplanen att pedagogerna ska främja för elevernas utveckling av mat och måltid uttryckte SB2 

att samarbetet inte fungerat bra. SB2 framförde önskan om att införa pedagogisk lunch. Då skulle 

pedagogerna vara tvungna att medverka under lunchen, vilket Waling och Olsson (2017) menar 

är ett effektivt sätt att lära ut kring matsvinn och även minska det. Skolbespisningarna har även 

ett ansvarstagande som restaurangerna inte har, deras gäster är främst skolelever och tillgångarna 

är skattepengar. De har också en påverkan för elevernas utveckling i sammanhanget för måltid, 

därför har de en direkt koppling till elevernas kulturella utveckling. 

 

Att involvera barnen i utvecklingen av måltidsfrågor som Livsmedelsverket (2019) och 

Bergström et al. (2012) menar skulle kunna utveckla elevernas engagemang och engagemanget 

för mat och måltid skulle ytterligare kunna utvecklas genom den pedagogiska lunchen som 

Waling och Olsson (2017) anser borde införas i läroplanen. Den pedagogiska lunchen skulle 

kunna vara en ytterligare arm som skulle underlätta för skolbespisningarnas intresse av att främja 



 

30 
 

elevernas utveckling i ämnet kring mat. Att införa det som något obligatoriskt istället för att 

endast låta det egna intresset styra. 

 

Restaurangerna har också en påverkan av den kulturella utvecklingen i sammanhanget av mat 

och måltid hos gästerna. Som R1 och R2 uttrycker, att KRAV-märkningen blir ett sätt att hänga 

med i en pågående trend. Restaurangerna blir därmed en kraft i nya trender. Restaurangerna 

förmedlar också sina koncept där KRAV-märkningen är av relevans i denna studie, men kan 

också röra sig om andra faktorer som spelar in i vilken marknad de riktar sig till (Heikkilä et al., 

2014). Det går att tänka sig att restaurangerna blir ett forum för att uttrycka värderingar som i sin 

tur kan föras vidare till gästerna och i vissa fall skapa nya trender. R3 uttryckte att om 

medvetenheten ökar hos gästerna om matsvinn kunde det också minska. Det framgår inte i 

studien hur mycket restauratörerna informerar sina gäster om minskat matsvinn eller om det bara 

är i deras egna handlingar de jobbar med minskat matsvinn. Det går dock att tänka sig att de 

informerar gästerna i den mån det går, då det i slutändan inte går att tvinga någon att äta upp, 

eftersom att de sammantaget uttrycker sig om helhetstänkandet kring hållbarhet. 

 

Det verkar som att en gemensamma nämnare för samtliga restauratörer är frågan kring ansvar 

och vem som ska ta ansvaret, vem ska agera? Avståndet mellan medvetenhet, att besitta kunskap 

och erfarenheter, till att faktiskt agera är enligt Sapolsky (2017), Mosskin (2015) och Stancu et 

al. (2014) långt ifrån en självklarhet. Oavsett om det handlar om ett psykologiskt motstånd 

(Mosskin, 2015), avståndet till motivet (Sapolsky, 2017) eller beteendemönster och vanor 

(Stancu et al., 2014) har samtliga restauratörer aktivt agerat utifrån respektives förutsättningar 

och egna värderingar om ett hållbart arbetssätt. De har sammantaget satt en egen prägel på sina 

verksamheter kring deras egen uppfattning om en hållbar utveckling som rör det 

helhetsperspektiv som de också gemensamt uttrycker sig om. Det handlar inte bara om matsvinn 

utan också om förnybar el och att inte transportera råvaror från andra sidan jorden. 

 

Metod- och materialdiskussion 
Det svåraste med intervjuerna var att rekrytera relevanta respondenter. Studiens utgångspunkt 

var att endast undersöka restaurangers hantering av matsvinn. Då avgränsningen som gjordes 
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utifrån KRAV-märkta restauranger gjordes skapades en tajt begränsning som utgjorde att det inte 

återstod så många restauranger inom de närmsta 10 milen från studieorten. Denna problematik 

krävde utökningen till att även undersöka hanteringen på skolbespisningar. I efterhand kan det 

verkat rimligare att enbart utfört studien på skolbespisningar då denna grupp innehar många 

KRAV-märkta verksamheter i närområdet från studieorten. Studiens slutsats hade då blivit 

starkare, om endast en grupp undersökts. Detta utesluter däremot inte den intressanta vinklingen 

att jämföra likheter och olikheter bland de båda. Då restauranger kan ses som en verksamhet 

inriktad för att skapa upplevelser med mat medan skolbespisningar snarare använts för att ge en 

näringsrik måltid till eleverna. 

 

Det må tas i beaktning att denna studie är av liten storlek och inte kan utgöra en generalisering av 

landets restaurangers och skolbespisningars attityder. Flera intervjuer skulle kunna utföras för att 

få en mer dimensionell och storskaligt resultat. Dock visar det insamlade materialet utifrån de 

fem gjorda intervjuerna att respondenternas svar, åsikter och inställningar är återkommande. 

Fördelen med att använda en kvalitativ metod är att man på ett vetenskapligt tillvägagångssätt 

kommer åt individens personliga perspektiv kring ämnet på detalj nivå (Bryman, 2015). Risken 

med att använda en kvalitativ metod är att man i förberett material antagit hur deltagarnas 

verklighet ser ut. Det finns då en risk att man gör antaganden som upprör deltagaren och 

påverkar insamling av data negativt. Metoden har även fått kritik för att vara för subjektiv (Ibid.) 

men det har i denna studie varit till fördel då det har varit av intresse att undersöka deltagarnas 

egna åsikter och upplevelser. Detta arbete har stort potential för utveckling och det är av intresse 

att komplettera den med någon form av observation, kanske i form av en icke-deltagande 

observation. 

 

Forskningsetisk uppföljning 
Både de etiska principerna anonymitet, frivillighet, konfidentialitet och integritet (Bryman, 2015) 

och GDPR är av stor relevans för denna studie då den insamlade data är av kvalitativ natur. 

Författarna har förhållit sig till de etiska principerna och behandling av personuppgifter enligt 

GDPR. Samtliga deltagare i studien har informerats både via mejl eller per telefon och muntligt, 

de har anonymiserats och gett skriftligt samt muntligt samtycke till sitt deltagande. Behandlingen 
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av deras personuppgifter har skett i enlighet med GDPRs riktlinjer och inspelat material kommer 

efter uppsatsens godkännande att förstöras. 

Slutsatser 
Verksamheterna i denna studie vidtar åtgärder för att minska och förebygga det matsvinn som är 

tjänligt för konsumtion både under och efter tillagning. Men då siffrorna för matsvinnet har ökat 

hos restaurangerna och skolbespisningarna (SMED, 2018) finns det fortfarande mycket som går 

att göra i detta motarbete Att belysa och lära gästerna om matsvinnet skulle kunna vara en 

bidragande faktor för att minska det matsvinn som är tjänligt för konsumtion i stadiet efter 

tillagningen. Restaurangerna och skolbespisningarna kan i detta ämne spela en viktig del då de 

tillsammans med hushållen utgör den större delen av det sista steget i livsmedelskedjan. 

 

För skolbespisningarnas nuvarande arbete i att motverka matsvinn som är tjänligt vid servering 

så skulle pedagogisk lunch vara till hjälp, att låta något mer än enbart deras eget intresse styra 

arbetet mot minskat matsvinn. 

 

Matsvinnet är inte den enda faktorn som påverkar den hållbara utvecklingen negativt. 

Restauratörerna jobbar ständigt med att förbättra sin helhetsbild av en hållbar verksamhet där 

matsvinnet utgör en stor del. I denna helhet innefattas samtliga hållbarhetsaspekter, ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. 

 
 
 

Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie kan användas för att synliggöra den befintliga problematik kring matsvinn och hur 

restauratörer förhåller sig till och arbetar för att motverka detta. Det är även av intresse att 

problematisera den norm som gör att det inte finns naturligt formade grönsaker i 

livsmedelsaffärerna. Studien skulle också kunna används som utgångspunkt för en storskalig 

undersökning av liknande natur då ämnet är underforskat. Det skulle vara av intresse att 

djupdyka i de båda verksamheterna för att noggrannare kunna peka ut vart det uppstår mest 

matsvinn och hur det skulle kunna motverkas. Det skulle som tidigare nämnt också behövas mer 
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forskning som berör matsvinnet i restauranger då detta verkar något utforskat. Genom studiens 

gång har det uppstått frågor som berör skolbespisningarnas arbete, fungerar det nuvarande 

systemet på det bästa sätt eller finns det andra sätt av serveringar som skulle motverka de stora 

mängder matsvinn som uppstår? Det går att tänka sig att den pedagogiska lunchen skulle föras in 

som något obligatoriskt för att låta delen om hem- och konsumentkunskap i läroplanen 

(Skolverket, 2018) ta ut sin fulla rätt i främjandet för elevernas utveckling av kunnandet om mat 

och måltider. Om eleverna tidigt får lära sig om sammanhanget av måltid kan de också tidigare 

utveckla sin förmåga inom ämnet.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Bakgrund 

- Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter? 
- Var du med när restaurangen blev Krav-märkt? 
- Hur ser ditt personliga intresse ut för arbetet mot 

klimatpåverkan? 
- Vad har du för visioner om verksamheten? 

  
Verksamheten och märkningen 

- Varför blev restaurangen kravmärkt? 
- Vad innebär Krav-märkningen för er verksamhet? 
- Vilka förändringar har gjorts, sedan märkningen, i fråga om 

hållbarhet och svinn? 
-  Kan du berätta om er vision som krav-märkt restaurang? 
- Hur utbildar ni er personal om er krav-märkning? 
- Hur informerar ni era gäster om märkningen? 

 
Inköp av råvaror 

- Hur går processen till när ni köper in råvaror? 
- Vilka ställningstaganden gör ni vid inköp av råvaror, 

exempelvis ur ett ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv? 
- Vilka grönsaker köper ni inte? 
- Hur mycket köper ni in som är halvfabrikat? (Studien jag 

läste från Malaysia tar upp att eftersom restaurangen lagar 
det mesta från scratch får de också mer svinn då allt 
förädlas i restaurangen) 

 
Svinn 

- Det finns svinn i alla delar av livscykeln för livsmedel, visst 
svinn är oundvikligt (skal, ben osv.) annat slängs som likväl 
hade kunnat ätas. Hur arbetar ni för att motverka det som slängs 
trots att det hade kunnat ätas både under tillagning och 
servering? 



 

2 
 

-  Hur ser riktlinjerna ut för hantering av svinn och 
komposthantering? 

- Följer ni upp hur mycket som slängs? 
- Mäter ni vad som slängs under tillagningen respektive det som 

gästerna inte äter upp? 
- Storhelger och högtider, extra mycket svinn gentemot vanliga 

veckor? Hur hanterar ni det? 
   

Samhället - Hur dem påverkar samhället 
- Hur tror du att ni som restaurang påverkar era gäster att äta 

klimatsmart? 
- Det finns normer som gör att de grönsaker som finns att köpa i 

affärerna ser likadana ut varje dag, det finns exempelvis inga 
böjda gurkor eller morötter. Hur ser ni på dessa normer? (Visa 
bilder) 

- Vad ser du för problem/möjligheter med dessa grönsaker? 
 
Avslut 

- Finns det något ytterligare som du vill tillägga som vi inte berört 
som du finner relevant för denna studie?   
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Bilaga 2, Bilden 
 
  
 

Coops knasiga grönsaker.        Foto: Coop 
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Bilaga 3, Informationsbrev 
Hej! 
Vi, Fabian Lövstrand och Flynn Norlin, går tredje året på programmen Sommelier och 
måltidskreatör och Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Restaurang- och Hotellhögskolan, 
Örebro universitet. För vårt examensarbete gör vi en studie om matsvinn med fokus på 
grönsaker. Syftet med studien är att undersöka hur kravmärkta restauranger hanterar och 
förebygger svinn. 
 
Vi söker därför dig som är köksansvarig för intervju. Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter. 
 
Din identitet kommer att skyddas genom att vi ger alla deltagare/företag anonyma namn. 
Intervjun kommer att spelas in digitalt och transkriberas. Både inspelningen och transkriberingen 
kommer att lagras på en lösenskyddad dator. Utöver oss kommer vår handledare och examinator 
ta del av materialet. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta 
del av dem. Efter att examensarbetet examinerats och godkänts kommer filerna att raderas. 
Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. 
Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring dra dig ur. Det slutliga arbetet 
kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien kommer att publiceras 
online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna resultatet till dig som deltar i 
studien. 
 
Tack för att du deltar i vår undersökning! 

Kontaktinformation 
Fabian Lövstrand fabian.lovstrand@live.se 073 – 801 91 06 
Flynn Norlin flynn.norlin@hotmail.com 072 – 968 65 12 
 
Handledare 
Matilda Marshall, Biträdande lektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 
matilda.marshall@oru.se 
019 30 20 39 
  
  
Jag har tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att ställa frågor. Jag samtycker 
till att delta i studien. Jag ger mitt medgivande till att intervjun spelas in digitalt och förvaras 
enligt ovanstående. 
  
Namn 
Ort och datum  


