
VEGA – mer vegetariskt och mindre matsvinn  

Så gick det i Sollentuna kommun 

Inger Mattsson, projektledare miljö och klimat, inger.mattsson@sollentuna.se 



Vår testplats  

• Ca 2500 elever, varav ca 2100 som äter varje dag. 



Aktiviteter på skolan 2016 

• Förstudie: Klimatpåverkan från skolmåltider i Sollentunas skolor 

• Projektarbete med elever:  

– Våren 2016: Intervjuer med andra elever: Vill du har mera veg och mindre 

släng? 



Aktiviteter på skolan 2016 

• Förstudie: Klimatpåverkan från skolmåltider i Sollentunas skolor 

• Projektarbete med elever:  

– Våren 2016: Intervjuer med andra elever: Vill du har mera veg och mindre 

släng? 

– Hösten 2016: Analysera miljöpåverkan från den egna 

livsmedelskonsumtionen. 

• Infört mer vegetariskt.  

• Mer prominent plats på buffén till vegetarisk mat. 

• Minskat matsvinnet genom: 

– Mer ”kärlek” i tillagning och uppläggning. 

– Mindre storlek på tallriken. 

– Våg och skärm kopplat till avfallstunnan. Visar statistik på svinn.  

– Våg i kök för att mäta avfall som ej går via tallrik. 

•   Recepttävling där vinnande bidraget lagades till alla elever. 

 



Andra relaterade aktiviteter 2016 

Kommunens energi-  

och avfallsbolag bjöd  

kommuninvånare på  

info-/inspirationsföreläsning  

om matsvinn 

Utomhuskampanj 

Ytterligare 2 skolor använder 

matsvinnsvågar 



Publicitet  

• Information på Schoolsoft och skolans hemsida.   

 

 

 

• Kommunens FB 

• Kommunens hemsida 

• Lokaltidning 

• Kundtidning 

• Fackpress 

• Radio Stockholm 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6531385


Resultat 

• Nått ut till 2500 elever och många av deras föräldrar 

• 300 000 potentiella lyssnare till lokalradion 

• 70 000 potentiella läsare av lokaltidning, kundtidning,  

webb och sociala media 

• - 30 % matsvinn tack vare 

mindre tallrikar 

• Ökat medvetande bland 

eleverna tack vare vågarna  

 

 

 

 



Förbättringspotential 

• Workshop med kökspersonal blev inte av, eftersom vi inte 

hittade en passande tid 

• Kökspersonal har ont om tid – förbered väl för dem! 

• Informations-/kommunikationspaket (till många) 

• Skolrestauranger på entreprenad jfr kommunens egna 

• Ansvarsfråga  

• Krånglande teknik (vågarna) 

• Hur kommunicera för att få en god spiral? 

• Hur bevisa klimateffekten? 

 



Nästa steg 

• Ytterligare kommunikation via skolan till elever och andra 

målgrupper 

• Förfina användandet av vågarna 

• Räkna på effekterna 

• Vad ska skalas upp till fler skolor? 

 

 



VEGA  

Mer vegetariskt och mycket mindre matsvinn! 

Inger Mattsson, projektledare miljö och klimat, inger.mattsson@sollentuna.se 


