
Sophia Lindqvist 
	

Avoidable food waste in the food service sector viewed from a holistic 
perspective 

Att måltidsservicesektorn genererar stora mängder onödigt matsvinn är väl känt och likaså det 
faktum att detta ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv är ohållbart. Ett holistiskt 
tillvägagångssätt är nödvändigt för att bättre kunna förstå de många dimensioner som ligger 
bakom den alarmerande statistiken. Genom en kvalitativ studie utförd i Finland har man 
kunnat ta fram en förklaringsmodell som belyser de faktorer som påverkar beteendet kring 
matsvinn samt hur dessa integrerar med varandra. Denna modell kan utgöra ett betydelsefullt 
verktyg i det arbetet med att minimera onödigt matsvinn.   

Av Finlands årliga klimatpåverkan estimeras en tredjedel vara åstadkommen av matsvinn, 
något som i siffror motsvarar cirka 1000 miljoner kg CO2-ekvivalenter. Detta är relevant 
information då hela 395 miljoner kg mat, motsvarande 889 miljoner portioner, produceras 
inom måltidsservicesektorn i Finland varje år. En tredjedel av landets befolkning tar dagligen 
del av produktionen vilket gör sektorn till ett mycket viktigt område med ett stort utrymme för 
förbättring. Att begränsa onödigt matsvinn skulle betyda ett mer effektivt och hållbart 
utnyttjande av resurser.  
             I samma takt som problematiken kring matsvinn uppmärksammas på den globala 
arenan, ökar även kravet på ansvar i alla av matproduktionens steg, från verksamheters 
strategier och ända fram till konsumenten. Då tidigare studier ofta har fokuserat på mätningar 
av mängden svinn ur ett kvantitativt perspektiv, har nu det mänskliga beteende som leder fram 
till detta skede visat sig spela en betydande roll. 
            Genom att kvalitativt analysera restaurang- och cateringverksamheter har man kunnat 
identifiera åtta stycken faktorer som alla påverkar beteendet kring produktion och reduktion 
av onödigt matsvinn. Detta har resulterat i utvecklingen av en schematisk modell som stödjer 
det holistiska synsättet. De faktorer som inkluderas är kommunikation, samhälle, 
företagskoncept, produktutveckling, management, kompetens, konkurrens och slutligen 
matgäster. Samtidigt kan man ur modellen även utläsa hur dessa faktorer inte agerar enskilt, 
utan att de är anknutna och relaterade till varandra. Modellen visar hur man i arbetet med 
minimering av onödigt matsvinn inom måltidsservicesektorn inte endast borde fokusera på 
enskilda faktorer utan istället se dem som en samling komponenter som alla är en del av en 
större helhet.  
            Vidare kan man se en varierande betydelse av de olika faktorerna beroende på vilken 
typ av verksamhet som analyseras. Det finns exempelvis anledning att tro att restauranger 
med en à la carte-meny drivs av faktorer som i en cateringverksamhet inte har lika stor 
inverkan på onödigt matsvinn. Trots dessa variationer bör man inte bortse från någon faktor 
och erkänna området för matsvinn som en komplex process som i allra högsta grad kan 
hanteras och kontrolleras. 

I Sverige berörs också en stor del av befolkning av den offentliga måltidsservicen och det är 
därför lätt att se denna studies relevans även utanför Finlands gränser. Genom att se 
matsvinnsprocessen som ett komplext förlopp ökar chansen för att man inkluderar fler av de 
faktorer som påverkar och samspelar. Att belysa problematiken med onödigt matsvinn med 
hjälp av statistik och andra kvantitativa medel kan ge en bra bild över den aktuella 
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situationen. Men om man sedan effektivt ska kunna förbättra resultaten är det nödvändigt att 
gå djupare och se till de faktorer som påverkar det mänskliga beteendet.   
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Matsvinn är ett mycket aktuellt ämne som engagerar och berör många. Detta gör att 
förändringar kräver samarbete och kunskap som inte endast bör fokusera på riktlinjer och dess 
praktiska tillämpning utan även det bakomliggande mänskliga beteendet.  

Efter examen från Kostvetarprogrammet vill jag arbeta med informativ kommunikation med 
målet att öka människors kunskap om ett hälsosamt leverne. Jag vill kunna ge folk 
möjligheten till att ha ett kritiskt förhållningssätt till den information om kost och hälsa som 
dagligen sprids och delges allmänheten.  

 

 

 


