
BILAGA 3: MALL FÖR ENKÄT 

De enkätfrågor som skickades ut elektroniskt med hjälp av Google Formulär.  Markeringen 

”*” visar att frågan var obligatorisk. 

Geografiskt 

1) I vilken typ av verksamhet ligger ert kök? * 

•  Förskola  

•  Grundskola (1-9)  

•  Gymnasier  

•  Äldreomsorg  

•  Övrigt: 

2) Var ligger er köksverksamhet?  

•  I Eskilstuna, centralt  

•  I Eskilstuna, ytterområdet  

•  I Torshälla  

•  Övrigt: 

Allmänt om plast i kök (& matsal) 

3) Finns köksredskap av plast, i så fall hur ofta används de?  

•  Ja, varje vecka  

•  Ja, men mer sällan  

•  Nej, inga köksredskap av plast finns  

•  Kanske/vet ej om köksredskap av plast finns  

4) Vilken typ av köksredskap finns av plast?  

(Typen av de redskap som används vid matlagning och kommer i direktkontakt med mat) 

•  Skärbrädor  

•  Stekspadar/slevar/vispar  

•  Bunkar  

•  Övrigt: 

 

 



5) Är något av dessa föremål i plast?  

•  Tallrikar  

•  Dricksglas  

•  Bestick  

•  Tillbringare  

•  Uppläggningsfat  

•  Övrigt: 

Plastförpackningar i kök 

6) Används någon typ av plastförpackningar i ert kök? (för förvara, skydda, hantera el 

presentera mat eller livsmedel) * 

(allt ifrån små plastkoppar som levereras ut från köket till matförvaring av rester i t.ex. 
plastkantiner) 

•  Ja  

•  Kanske/vet ej  

•  Nej - gå vidare till fråga 13  

7) Vad används plastförpackningar i så fall till? * 

•  för förvaring av livsmedel under matlagning  

•  för förvaring i kyl eller frys  

•  till matlådor inom verksamheten (som friluftsdagar, hembesök osv)  

•  vid servering av måltiden i matsalen  

•  Inga plastförpackningar används inom köksverksamheten  

•  Övrigt: 

8) Används plastförpackningarna för förvaring av:  

•  råa grönsaker  

•  animaliska livsmedel  

•  färdiglagad animalisk mat  

•  färdiglagad vegetarisk/vegansk mat  

•  för rester som kan serveras någon annan dag  

•  för måltider utanför köksverksamheten (matlådor)  

•  Övrigt: 

 

 



9) Överlag, hur ofta tror du att plastförpackningar används i köket?  

•  Fler än en gång om dagen.  

•  4-5 ggr i veckan  

•  2-3 ggr i veckan  

•  Varannan vecka  

•  Någon gång i månaden  

•  Övrigt: 

10) Finns plastförpackningar av olika fabrikat?  

(T.ex., för matlådor, finns det olika varianter eller är samtliga matlådor exakt likadana?) 

•  Ja  

•  Nej  

•  Kanske/Vet ej  

•  Övrigt: 

11) Finns/används plastförpackningar som har inhandlats UTÖVER de kommunala 

upphandlingsavtalen?  

(D.v.s. har t.ex. matlådor från en matvarubutik eller liknande) 

•  Ja - besvara i så fall i övrigt den ungefärliga andelen/antalet av dessa produkter, 
samt vad de används till  

•  Kanske/vet ej  

•  Nej  

•  Övrigt: 

12) Är det något mer som du kan tänka dig i köket som innehåller plast och kan komma i 

kontakt med livsmedel?  

  

 

  

13) Övriga kommentarer eller tankar?  

 


