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Sammanfattning 

 

Persson, K. (2011). Kostansvarigas uppfattningar om införandet av ekologiska livsmedel i 

skolmåltidsverksamheten. Folkhälsovetenskap: Teori och metod med tillämpning och 

examensarbete C. Högskolan Gävle: Akademin för hälsa och arbetsliv. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kostcheferna i Östergötlands län upplever 

möjligheterna att nå regeringens inriktningsmål om att 25 procent av de livsmedel som 

upphandlas, bereds och tillagas inom skolmåltidsverksamheten ska komma från certifierad 

ekologisk produktion. Studien var en tvärsnittsstudie där en kvalitativ metod användes i form 

av intervjuer. Ett strategiskt urval gjordes där elva kostchefer i Östergötlands tillfrågades att 

delta i studien. Utav dessa valde sex stycken att delta. Resultatet visade att engagemang och 

intresse var en betydelsefull faktor för att införa ekologiska livsmedel i 

skolmåltidsverksamheten. De visade sig att de tre kommuner som hade högst andel 

ekologiska livsmedel använde sig av S.M.A.R.T. – konceptet. Samtliga kostchefer upplevde 

en merkostnad med att upphandla ekologiska livsmedel. Hälften av kostcheferna ansåg att de 

inte hade tillräckliga ekonomiska resurser. Det fanns inga för kostcheferna gemensamma 

hinder till att upphandla ekologiska livsmedel. De hinder som nämndes var utbud, ekonomi, 

kvalité, tillgänglighet samt kunskap. Slutsatsen som kan dras utifrån denna undersökning är 

att det finns möjligheter att öka andelen ekologiska livsmedel i skolmåltidsverksamheten. Det 

gäller att det finns engagemang och intresse både hos kostansvariga och hos politiker samt att 

ekonomiska resurser kräver att skolmatsedlar ställs om mot mer grönsaker och mindre kött. 

Samt att utbildning inom området ekologiska livsmedel kan vara betydelsefullt för införandet 

av ekologisk mat i skolmåltidsverksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Persson, K. (2011). Opinions regarding the implementation of ecological food within the 

school sector, as viewed by diet managers.  Public Health: Theory and method with 

application, thesis C-level. University of Gävle: Faculty of Health and Occupational Studies. 

  

The purpose of this study was to examine how food managers of Östergötland County discuss 

around their possibilities of reaching the government's orientation towards 25 per cent of the 

food – procured, prepared and cooked in the school meal – coming from certified organic 

production. The study was a cross-sectional study in which a qualitative approach was used. 

The sample consisted of six food managers in Östergötland. Data processing was done 

through a semantic content analysis. The results showed that involvement and interest were 

significant factors for the introduction of organic food in school meal. The three 

municipalities with the highest percentage of organic food used the SMART - concept. All 

food managers experienced a higher cost to purchase organic food. Half of the food managers 

felt that they did not have sufficient financial resources. The remaining three had somewhat 

differing opinions about the resources that were available. There were no common barriers to 

the procurement of organic food.  

 

Keywords: Organic food, food manager, opportunities, obstacle 
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1 Introduktion   

Idag lever vi ett i ett samhälle där produktionen av livsmedel ständigt ökar (Ekomatcentrum, 

2009). Det finns både positiva och negativa aspekter med livsmedelsproduktion. Det positiva 

är att vi människor får mat på bordet och kan äta oss mätta men med detta följer även negativa 

effekter. Konventionella livsmedel kommer ofta från en produktion där bekämpningsmedel 

används (Regeringens skrivelse, 2005/06:88) . Bekämpningsmedel leder till att gifter sprids 

till natur, människor och till djur. Genom en ekologisk produktion minskar användningen av 

bekämpningsmedel betydligt (ibid.). Ekologisk produktion anses positivt både för en hållbar 

utveckling och för en hållbar konsumtion (ibid.). Utifrån denna ansats vill regeringen öka 

efterfrågan på ekologiska livsmedel och har därför satt upp detta mål, ”För att stimulera en 

positiv utveckling av marknaden bör konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i 

offentlig sektor öka. Inriktningen bör vara att 25 % av den offentliga konsumtionen av 

livsmedel skall avse ekologiska livsmedel 2010” (Regeringens skrivelse 2005/06:88, sid 15).  

1.1 Hållbar utveckling 

Ekomatcentrum är ett resurscentrum för hållbarhetsfrågor inom klimat, miljö och ekologi. 

Deras inriktningsområde är restaurang och storhushållssektorn. De är en icke vinstdrivande 

ideell organisation som vid stora undersökningar bland annat sponsras av jordbruksverket. 

Ekomatcentrum har tagit fram ett utbildningsmaterial som riktar sig till alla som jobbar med 

eller inom restaurang och storhushåll. Enligt detta utbildningsmaterial (Ekomatcentrum, 

2010a) tillhör vi i Sverige den rikaste delen av världens befolkning. De som lever i 

västvärlden, utgör cirka 20 procent av världsbefolkningen men vi använder 80 procent av de 

tillgängliga resurserna. Omvänt är det för de fattiga människorna som utgör 80 procent av 

världens befolkning men använder 20 procent av jordens resurser. På lång sikt är detta ingen 

hållbar utveckling då jordens resurser överkonsumeras (ibid.).   

Ett arbete i Sverige för att bidra till den hållbara utvecklingen är de 16 nationella miljömål 

som regeringen arbetat fram (skrivelse 2009/10:155). Dessa mål är till för att Sverige inom en 

generations tid ska fungera ekologiskt hållbart samt att miljöproblemen ska vara lösta (ibid.). 

Utav dessa mål påverkar ett ekologiskt lantbruk cirka tio miljömål positivt. Dessa är bland 

annat begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning, ett rikt odlingslandskap och giftfri miljö 

(Ekomatcentrum, 2010a).  
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Hållbar konsumtion  

Statens offentliga utredningar (SOU) gör olika typer av utredningar på uppdrag av regeringen. 

År 2004 tillsattes en särskild utredare för att förtydliga begreppet hållbar konsumtion när det 

gäller hushållen. Dessutom skulle utredaren föreslå en handlingsplan med åtgärder för hur 

ekologisk, social och ekonomisk konsumtion ska uppnås (SOU:2005:51). Denna utvärdering 

kom att kallas Bilen, Biffen, Bostaden, Hållbara laster – smartare konsumtion 

(SOU:2005:51). Utvärderingen tog fasta på hur man i Sverige kunde konsumera mer hållbart 

vad gäller resor, livsmedel och boende. Utredningen bestod av flera olika delar såsom till 

exempel övergripande åtgärder. Utredaren hade för varje del beskrivit olika strategier för att 

nå en hållbar konsumtion. En av huvudstrategierna var att öka andelen ekologiskt certifierade 

livsmedel inom offentlig sektor. Utifrån utredningen (SOU:2005:51) var utgångspunkten för 

detta arbete att ekologisk produktion främjar de nationella miljökvalitetsmålen, djurvälfärden 

och global solidaritet (SOU:2005:51). 

Ett förslag till åtgärd från utredaren var ett konsumtionsmål med innebörden att 25 procent av 

de livsmedel som upphandlas och tillagas i stat, kommun och landsting år 2010 ska vara 

baserade på ekologiskt certifierad produktion. Bakgrunden till detta konsumtionsmål 

formulerades så här; ” Ett sådant konsumtionsmål – räknat som andel av totalbudgeten för 

livsmedel i till exempel skol- och sjukhuskök – kommer att sätta positivt tryck på förädlings- 

handels- och restaurangleden och leda till ökad tillgänglighet och produktutveckling. Det 

kommer också att öka volymen ekomat och därigenom med all sannolikhet sänka 

konsumentpriserna i butik” (SOU:2005:51, sid, 66). Denna utredning remissbehandlades av 

regeringen och de skrev propositionen ”Ekologisk konsumtion och produktion – Mål och 

inriktning till 2010” (skrivelse 2005/06:88). Enligt regeringens skrivelse stämmer deras 

bedömning i stora delar överens med utredningens förslag om att införa 25 procent certifierad 

ekologiska livsmedel inom offentlig sektor (ibid.). Det framgår av skrivelsen att det är viktigt 

att främja en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel vilket leder till att man får en god 

marknad och en positiv utveckling av den ekologiska produktionen (ibid.).  

Enligt regeringens skrivelse kan en ökning av livsmedel som är certifierade ekologiska inom 

den offentliga sektorn ge effekt på ett breddat produktutbud och förbättrad tillgänglighet av 

ekologiska livsmedel för alla konsumenter. Utifrån detta är målet att inom den offentliga 

sektorn ska 25 procent av de livsmedel som upphandlas och tillagas i stat, kommun och 

landsting 2010 vara ekologiskt producerat (ibid.).  
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1.2 Ekologi 

Ekologiska livsmedel  

Ekologiska livsmedel innebär att den mat som produceras kommer från ett jordbruk där man 

strävar efter miljöhänsyn. Detta visar sig genom god miljöhänsyn, resurshållning och en hög 

självförsörjningsgrad (skrivelse 2005/06:88). Skillnaden mellan ekologisk och konventionell 

odling ligger bland annat i att i den ekologiska odlingen ersätts konstgödsel och kemiska 

bekämpningsmedel med organiska gödselmedel. I konventionell odling används all tillgänglig 

teknik och alla lagliga, tillgängliga metoder, såsom, växtförädling, djuravel, syntetiska 

fodertillsatser och gödselmedel, antibiotika med mera. Detta bidrar till att konventionella 

produkter kan hålla bättre kvalité än ekologiska (Morris, Hopkins & Winter, 2001).  

Djurhållningen i ekologisk produktion är en prioriterad faktor, hänsyn tas till djurens miljö 

och utfordring (skrivelse 2005/06:88). Vid ekologisk djurhållning anpassas antalet djur efter 

hur mycket foder gården kan producera, detta leder till att betesmarken kan utnyttjas effektivt 

med avseende på växtnäringsinnehåll (ibid.). Djuren i ekologisk produktion får huvudsakligen 

ekologiskt foder. Vidare finns andra bestämmelser om djurhållningen i ekologisk produktion 

som berör stallmiljö och möjlighet till utevistelse (ibid.).  

För att en produkt ska få kallas ekologisk krävs att en kontroll görs av produkten, det är 

endast då kan den kallas certifierad ekologisk. I Sverige finns fyra fristående 

certifieringsföretag som utför denna kontroll. Dessa certifieringsföretag är SMAK, Kiwi 

Aranea, och HS Certifiering. Dessutom finns Valiguard som kontrollerar förädlade livsmedel 

och importerade produkter (Jordbruksverket, 2009).  Dessa fyra certifieringsföretag certifierar 

produkter som ekologiska enligt KRAV:s villkor. De produkter som är märkta med KRAV 

kan kallas ekologiska om de följer EU: s regler (ibid.). Ekologiska produkter är ofta dyrare än 

motsvarande konventionella produkter. Detta är en följd av lägre avkastning och högre 

produktionskostnader i jordbruket. Den procentuella genomsnittliga merkostnaden för 

ekologiska produkter ligger på cirka 30 procent (ibid.). 

Ekologisk odling har som tidigare beskrivet visats sig vara bra för miljön (Ekomatcentrum, 

2010a). Det finns även motsatta effekter kopplat till ekologisk odling. Enligt Rune Andersson 

(2008) är konventionellt jordbruk klimatsmartare än ekologisk odling då det binds mer 

koldioxid i grödan på grund av mycket högre skördar. Han beskriver att om all åkermark i 

Sverige skulle odlas ekologiskt skulle 1,4 miljoner hektar naturmark behöva omvandlas till 
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åkermark för att täcka livsmedelsbehovet. Detta skulle i sin tur leda till avsevärda ökade 

växthusgasutsläpp. 

Kost i skolan 

Mat kopplat till hälsa är något som kan väcka debatt. Mat i skolan har under senaste tiden 

skapat debatt genom media och andra forum (Nellmer, 2009). Livsmedelsverkets (SLV) 

undersökning av barns matvanor (2003) visade att de flesta barn äter frukost, lunch och 

middag, och de får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler. De negativa tendenserna 

beträffande intaget av mat visade sig i att barnen får i sig för mycket mättat fett, socker och 

salt och att de flesta barn inte behöver äta mindre utan de behöver äta bättre (ibid.). Att äta 

bättre kan innebära flera olika saker. I de Svenska näringsrekommendationerna, SNR, (SLV, 

2007a) finns riktlinjer för hur man näringsriktigt ska planera måltider för att skapa en god 

hälsa. Det finns också vägledning för hur måltider ska planeras. För detta har 

Livsmedelsverket arbetat fram en hjälp till kommunernas folkhälsoarbete. Detta material 

utkom 2007 och fick benämningen ”Bra mat i skola” och ”Bra mat i förskola”. 

Vägledningarna riktar sig till beslutsfattare i kommunen, upphandlare, kostchefer, rektorer 

och föräldrar. Utifrån dessa råd kan beslutsfattare få hjälp med till exempel val av livsmedel i 

skolan, pedagogiska måltider och rekommendationer av olika slag (SLV, 2007b). 

Ekologiska livsmedel i storhushåll 

Regeringen har ett inriktningsmål om 25 procent certifierade ekologiska livsmedel inom 

offentlig sektor till år 2010 (skrivelse 2005/06:88). Det finns för närvarande ingen aktör som 

på nationell nivå håller samman arbetet med detta inriktningsmål (skrivelse 2010/11:RFR1). 

Däremot har Ekomatcentrum – som är en ideell organisation – uppgifter om hur den 

offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel har utvecklats (Ekomatcentrum, 2010a). 

Ekomatcentrums rapport, Ekologiskt i offentliga storhushåll 2010, visar att det skett en positiv 

utveckling av ekologiska livsmedel sedan regeringen satte inriktningsmålet om 25 procent. År 

2010 var 30 kommuner och landstings samlade konsumtionsnivå av ekologiska livsmedel 

13,8 procent (ibid.).  

Då Sverige saknar en central aktör för arbetet med uppföljningen av den ekologiska maten 

inom offentlig verksamhet, så finns ideella organisationer som bedriver arbeten kopplat till 

ekologiska produkter och ekologisk konsumtion, varav en av dessa är Ekocentrum. 

Ekocentrum utförde år 2006 en undersökning över intresset för ekologiska livsmedel i 
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storhushåll i offentlig sektor. De skickade ut ett frågeformulär till sammanlagt 350 adresser, 

varav 290 kommuner, 19 stadsdelar i Stockholm, 21 stadsdelar i Göteborg, 18 landsting och 

två regioner varav 190 besvarade enkäten. Undersökningen visade bland annat att tydligt 

ställda mål för ekologisk konsumtion inom offentlig verksamhet kan ses som positivt. Den 

visade även att konvertering av ett antal produkter till helt ekologiskt i upphandlingen var en 

bra metod för att öka de ekologiska inköpen i de offentliga storhushållen. Av de 190 som 

besvarade enkäten, var det 12 procent av kommunerna som gav kompensation för 

merkostnaden av ekologiska inköp. Dessa kommuner låg även högre i inköp räknat i kronor 

av ekologiska livsmedel (Ekomatcentrum, 2007).  

Ekologisk mat och sundhet 

Ekologisk mat har på flera punkter visat sig ha positiva egenskaper både för hållbar 

utveckling och hållbara konsumtionsmönster (Drake, Björklund, 2001). Enligt 

Livsmedelsverket (2011) finns det dock inga belägg för att det skulle vara skillnad i 

näringsinnehåll mellan ekologiskt och traditionellt producerade livsmedel. Det finns däremot 

andra aspekter som pekar på att vi bör tänka på vilka livsmedel vi konsumerar. Det finns 

rester av bekämpningsmedel i grundvattnet, vattentänker, sjöar, vattendrag och detta regnar 

ner över oss vid nederbörd. Det finns rester av bekämpningsmedel i barns urin, i 

blodomloppet och det kan störa förmågan att fortplanta oss (Ekomatcentrum, 2010a). Inom 

EU används idag över 100 000 olika kemikalier, av dessa har man endast kunskap om 

biverkningar utav ett trettiotal. (ibid.).  

Det finns flera undersökningar som gjorts på ekologisk och konventionell mat som visar 

positiva effekter av ekologiska livsmedel. I en studie från Seattle, Washington ville man 

undersöka hur barn i förskolan påverkades av de bekämpningsmedel som fanns i livsmedel. 

Föräldrar till barnen fick skriva en matdagbok under tre dagar innan urin från barnen 

samlades in för analys. Det visade sig att de barn som åt konventionella livsmedel hade högre 

halter av bekämpningsmedel i sin urin. Resultatet visade att barn genom att äta ekologiska 

frukter, grönsaker och juice, kunde reducera risken för att överskrida de gränsvärden som 

USA satt upp för bekämpningsmedel (Curl, Fenske & Elgethun, 2003). 

Tidigare forskning har visat att barn konsumerar viktmässigt mer livsmedel i relation till sin 

kroppsvikt än vuxna. Därför kan barn ses som en riskgrupp för att överskrida det satta 

referensvärdet för bekämpningsmedel i livsmedel (Littorin, Lindh, Jönsson, 2006).  
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I en ort belägen några mil utanför Stockholm undersökte man förekomsten av allergi 

(hösnuva, astma och astmaeksem) hos skolbarn i åldersgruppen 5-13 år på Waldorfskolor 

respektive traditionella skolor. På Waldorfskolan deltog 295 barn och på den traditionella 

skolan deltog 380 barn. Undersökningen visade att 13 procent av barnen i Waldorfskolorna 

hade eller hade haft symtom på dessa allergisjukdomar medan 25 procent av barnen på den 

traditionella skolan hade haft samma symtom. På Waldorfskolan hade man en kost som 

innebar ett högre intag av ekologiska livsmedel och mjölksyrade grönsaker. Det fanns flera 

andra faktorer som kan ha förklarat detta resultat. Analysen visade dock att på alla undersökta 

barn, var arv och kön de starkaste faktorerna till hösnuva, astma och astmaeksem. De mest 

skyddande faktorerna mot dessa allergier var en ekologisk och biodynamisk kost (Alm et al. 

1999). 

1.3 Offentlig måltidsverksamhet 

Inom offentlig sektor i Sverige köps livsmedel för 7,3 miljarder per år. Av dessa utgör de 

ekologiska livsmedelsprodukterna cirka fyra procent. För att nå upp till regeringens mål om 

25 procent certifierade ekologiska livsmedel inom offentlig sektor, krävs att det köps in 

ekologiska livsmedel för 1,8 miljarder. Just nu konsumeras ungefär 10,3 procent ekologiska 

livsmedel inom offentlig sektor (Ekomatcentrum, 2010a). Enligt Jordbruksverket är det 

största problemet med att nå detta mål att grossistleden inte erbjuder ekologiska livsmedel i 

tillräcklig stor utsträckning och att förpackningar inte är anpassade efter storhushållens behov 

(Ekologiskt forum, 2007).  

Inom den offentliga sektorn är det kommunerna som har det övergripande ansvaret för 

måltidsverksamheten. De offentliga verksamheterna är politiskt styrda och många kommuner 

har delat upp ansvaret för måltidsverksamheten på olika förvaltningar. För att göra arbetet 

effektivt, har många kommuner samordnat all måltidsverksamhet i en gemensam kostenhet 

med en kostchef/kostansvarig. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2006) finns det 

flera fördelar med en samordnad verksamhet då all kompetens finns samlad och det är lättare 

att styra och följa ekonomiska mål och kvalitetssäkra verksamheten. Vidare kan en samlad 

organisation lägga större fokus läggas på det viktiga inom måltidsverksamheten vilket är 

maten (ibid.).  
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Upphandlingsprocessen 

Inköpen av livsmedel till den offentliga skolmåltidsverksamheten sker genom offentlig 

upphandling. Upphandlingen styrs av de regler som finns i Lagen om offentlig upphandling 

(LOU) (SFS 2007:1091) som i sin tur grundas på EU-direktivet (2004/18/EG). Denna lag 

gäller för kommuner, landsting och myndigheter. Enskilda kommuner kan ha egna planer, 

riktlinjer och beslut som gäller maten i skolan, planering, upphandling, tillagning med mera. 

Det är då den ansvariga nämnden, till exempel barn och ungdomsnämnden, som verkställer 

dessa beslut, alternativt överlåts ansvaret till en kostchef eller annan ansvarig inom 

kommunen (SLV, 2007b). Reglerna i LOU är ofta restriktiva och ger inte något större 

handlingsutrymme för upphandlaren (Biel, Bergström & Jonsson 2008).  

I den offentliga sektorn har varje kommun eller region ett upphandlingsbolag. Dess uppgift är 

att hitta leverantörer som är villiga att sälja livsmedel till offentliga verksamheter (ibid.). 

Denna process startar ofta ett år innan själva upphandlingen sker. Underlaget för 

upphandlingen är en så kallad kravspecifikation där olika krav ställs för de livsmedel som ska 

upphandlas, såsom till exempel storlek och kvalitet. Avtalen löper ofta i mellan två till fem år 

(Ekologiskt forum, 2007).  

I utredningen Bilen, biffen, bostaden (SOU, 2005) ges förslag om att de som upphandlar 

livsmedel inom den offentliga sektorn bör köpa livsmedel i den miljömässigt bästa 

”kvartilen”. Detta innebär att livsmedel som hamnar i denna kvartil kommer från en 

produktion som har liten negativ effekt på miljön, det vill säga livsmedel med hög 

miljöprestanda hamnar i den miljömässigt bästa kvartilen (ibid.). Syftet med att upphandla 

livsmedel i den miljömässigt bästa kvartilen är att sträva efter en hållbar utveckling och en 

hållbar konsumtion. I utredningen ges olika exempel på vad detta skulle kunna innebära.”Med 

ekomjölk i alla skolor och förskolor skulle 18 000 kg mindre bekämpningsmedel och cirka 

1 300 000 kg mindre konstgödsel behöva användas” (SOU, 2005, sid 33). Vidare ges förslag 

om att miljöstyrningsrådet bör förstärkas för att inom ramen för ”bästa kvartilmodellen” 

kunna fungera som nationell huvudman för kunskapsförsörjning, analys och utbildning av 

offentliga upphandlare.  

Biel et. al (2008) intervjuade femton personer som upphandlade livsmedel inom offentlig 

sektor i Sverige för att ta reda på hur upphandlare av livsmedel uppfattar 

användningsmöjligheterna av miljömässig information vid upphandlingen. Fokus låg på 

beslutssituationer och specifika organisatoriska situationer. Fyra uppfattningar 



8 

 

utkristalliserades om användningsmöjligheterna av miljömässig information vid upphandling 

av livsmedel. Den första var den ekonomiska situationen, upphandling av miljömässigt bra 

livsmedel ledde ofta till en merkostnad. Den andra var olika regelverk som ofta satte stopp för 

upphandling av miljömässigt bra livsmedel. De tredje var efterfrågan av denna typ av 

livsmedel, genom att lyssna på konsumenter anpassade de sina inköp efter detta. Det fjärde 

handlade om kvalitetskontroll - perspektivet. Genom att använda en märkning på 

miljömässigt bra livsmedel kunde de dokumentera kvalitén på maten (ibid.). 

S.M.A.R.T. – konceptet 

Enligt Jordbruksverket är krav på besparingar mycket stor i offentlig verksamhet och 

ekologiska produkter upplevs som dyra. Enligt utvärderingen Bilen, biffen och bostaden 

(SOU, 2005) skulle en del i att minska kostnaderna för all livsmedelskonsumtion inom privata 

hushåll och inom den offentliga sektorns kök, vara att ställa om till S.M.A.R.T.- Konceptet. 

S.M.A.R.T. står för Större andel vegetabilier, Mindre tomma kalorier, Andelen ekologiskt 

ökar, Rätt kött (lamm och nötkött) och grönsaker och Transportsnålt (ibid.). Bakgrunden till 

denna idé var att detta koncept skulle vara ett steg i hållbar utveckling och konsumtion och 

därmed ett steg för att närma sig de svenska miljömålen. Vidare var detta ett led i att de som 

upphandlar livsmedel inom den offentliga sektorn ska ha möjlighet att upphandla ekologiska 

livsmedel och samtidigt hålla sig till budgeten. Enligt Ekomatcentrum (2010) är S.M.A.R.T. – 

mat billig mat, som gör att det finns utrymme till att upphandla en större andel ekologiska 

livsmedel. 

Kostchefers roll och ansvar 

Kostchefen i en kommun har olika ansvarsområden. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, 

gjorde år 2006 en rapport om miljöinformation i storhushåll och hos grossister (Biel et. al, 

2006).  Denna rapport visade att kostchefer ofta är de personer som har hand om 

upphandlingen av livsmedel inom offentlig sektor och de är nyckelpersoner när det gäller att 

förse människor med miljömässigt och hälsomässigt bra mat. Möjligheterna att människor 

ändrar sina matvanor till det miljö- och hälsomässigt bättre beror till stor del på inköparens 

val (ibid.). Kostchefen har även ansvarsområden som bland annat innefattar upphandling och 

uppföljning, sortimentsfrågor, produktutveckling, menyplanering, måltidsmiljön, produktion, 

distribution, servering, personal- och budgetansvar och dessutom att myndigheters råd och 

riktlinjer följs. Det ligger också i kostchefens intressen att matgästen och matgästens anhöriga 

är nöjda (miljöstyrningsrådet).  



9 

 

Att inköparen av livsmedel inom restaurangbranchen kan påverka kvalitén av maten har även 

en dansk studie visat (Mikkelsen, Bruselius-Jensen, Andersen & Lassen, 2005). Syftet med 

studien var att ta reda på om omställning till ekologiska livsmedel i restaurangbranchen hade 

positiva effekter på den näringsmässiga kvalitén i olika menyer. I studien deltog 526 danska 

restaurangschefer, som fick besvara frågor om den näringsmässiga kvalitén på menyn samt 

frågor om chefernas personliga uppfattning om ekologisk mat. När analysen av data gjordes 

delades respondenterna in i en ”grön” grupp och en ”icke-grön” grupp. Valet att placera 

respondenterna i respektive grupp baserades på hur stor prioritet restaurangcheferna la vid 

ekologisk mat. Studiens resultat visade att ”gröna” upphandlare hade näringsmässigt mer 

hälsosamma val i sina menyer än ”icke gröna” upphandlare. Enligt studien är en möjlig 

anledning till detta den ökade fortbildning som ”gröna” upphandlare praktiserar för att 

möjliggöra en framgångsrik implementering av ekologisk mat. En annan anledning kunde 

vara att tillgång och pris på ekologiska livsmedel styr upphandlarna att ha menyer med mer 

rotfrukter och baljväxter. Slutsatsen från studien var att en användning av ekologiska 

livsmedel i offentliga kök kan vara en möjlighet för att främja hälsosammare mat i offentlig 

måltidsverksamhet. 

Goda exempel 

Inom offentlig upphandlig är det ofta den låga budgeten som sätter gränser för upphandlingen 

av ekologisk mat i skolorna. Detta är något som på flera håll i landet kunnat lösas genom att 

planera upphandling av livsmedel efter årstider och genom att använda sig av svenska råvaror 

för att hålla sig inom budgeten (Axelsson, 2008). Ekomatcentrum (2010b) har gjort en 

sammanställning av tio goda exempel på hur man kan laga god mat, med god ekonomi och 

bra råvaror. De gjorde en undersökning om ekologisk mat i offentliga hushåll och utifrån den 

har de intervjuat dem som köper in mer än 20 procent ekologiska livsmedel i sina storhushåll. 

I Svedala kommun låg andelen ekologiska livsmedel på 23,4 procent år 2009. Svedala 

kommun beskriver att de metoder som varit framgångsrika är bland annat minskning av 

köttmängden, säsongsanpassad salladsbuffé och en successiv ökning av det ekologiska 

sortimentet (ibid.). Lunds kommun låg bäst till i undersökningen och hade störst andel 

ekologiska livsmedel i sina storhushåll som år 2009 låg på 33,7 procent. Kostchefen för 

Lunds kommun beskrev att det är viktigt att förankra politiska beslut i hela personalgruppen 

(ibid.). Det beskrevs vidare att framgången i Lund även berodde på kompetensutveckling 

genom utbildning, coaching och studiebesök. Utöver detta hade uppföljning gjorts över hur 
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mycket ekologiska livsmedel som varje enhet köpt in. Detta hade sedan lyfts fram för att visa 

på goda exempel (Ekomatcentrum, 2010b). 

1.4 Östergötlands län 

Norrköpings kommun 

I Norrköpings kommun finns en kostenhet med en kostchef. I kommunen finns riktlinjer för 

kosten inom verksamheter för barn och ungdom. Syftet med dessa riktlinjer är att ha 

förhållningssätt och målsättningar med kostverksamheten. I Norrköping används S.M.A.R.T. 

- konceptet i flera skolor. Dessutom vill de öka den etiska konsumtionen då Norrköping är 

diplomerad till en Fairtrade City. En Faitrade City innebär att en stad ökar den etiska 

konsumtionen. Denna konsumtion ska ökas genom att i så stor utsträckning som möjligt välja 

ekologiska, lokalproducerade och etiskt märkta livsmedel. Norrköpings kommun har flera 

målsättningar som bland annat innefattar att senast 2010 är minst 25 procent av livsmedlen 

ekologiska, senast 2010 serveras minst en etisk märkt produkt per månad, S.M.A.R.T. - 

konceptet införs successivt på fler förskolor och skolor och så vidare (barn- och 

ungdomsnämnden, 2007). I Norrköping tillagas på vardagar cirka 22 000 portioner mat till 

förskolor och skolor (Norrköpings kommun). 

Finspångs kommun 

I Finspångs kommun har utbildningsförvaltningen utarbetat en kostpolitisk målsättning där 

effektmålet är ”resultatet är friska, välnärda barn/ungdomar som ser ett värde i maten och 

måltiden. Föräldrarna känner en trygghet i att det serveras en näringsriktig väl sammansatt 

mat” (Kostpolitisk målsättning Finspång, 2003, sid 2). De kostpolitiska målsättningarna riktar 

sig till förskola, skola och barnomsorg i Finspång. I det kostpolitiska programmet finns tre 

inriktningsmål: ett som omfattar näringen i maten, ett som omfattar miljö ”Möjligheten att 

använda ekologiskt och/eller närproducerade livsmedel i större utsträckning stimuleras och 

erbjudes alla kök när tillgängligheten och de ekonomiska förutsättningarna finns” 

(Kostpolitisk målsättning Finspång, 2003, sid 2) och slutligen ett mål som omfattar 

utvärdering. Finspångs kommun strävar efter att använda sig av S.M.A.R.T.- konceptet.   

Söderköpings kommun 

Kostenheten i Söderköping är organiserad under barn och ungdomsnämnden och serverar 

varje dag cirka 3500 portioner mat. Maten tillagas i sex olika tillagningskök. Kostenheten 
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beskriver sin verksamhet med att ”Vi serverar näringsriktig och variationsrik mat. Vi följer 

livsmedelsverkets rekommendationer och den aktuella utvecklingen och arbetar fortlöpande 

med kvalitet och vidareutveckling” (Söderköping Kommun). I Söderköping finns ett politiskt 

beslut om från 2007 om att all mjölk, ägg och fil som serveras i skolmåltidsverksamheterna 

ska vara ekologiskt (personlig kommunikation). 

Linköpings kommun 

I Linköping står LK Kost och Restaurang för skolmåltidsverksamheten. LK Kost och 

Restaurang är en del av Leanlink och enheten är hälsodiplomerad. LK Kost och Restaurang är 

en konkurrenssatt verksamhet. Just nu serverar de 100 procent av de kommunala 

skolrestaurangerna samt stora delar av omsorgens servicehuskök. I Linköping är 

utbildningsförvaltningen beställare av livsmedel, och de anger även kriterierna för vilka 

livsmedel som ska upphandlas. LK Kost och Restaurang är kommunens utförare. Det finns 

andra utförare som konkurrerar med LK Kost och Restaurang, dessa är bl.a. Sodexho, ISS och 

lite större måltidsentrepenörer. Alla dessa utförare lämnar var sin offert till 

utbildningsförvaltningen på priset av livsmedlen. De som lämnat lägst pris blir ofta de som 

kommunen väljer att samarbeta med. I Linköpings kommun finns en kostpolicy som visar en 

viljeinriktning att öka andelen ekologiska livsmedel (personlig kommunikation).  

LK Kost och Restaurangs affärsidé är: ”Att erbjuda våra kunder en prisvärd måltid som är god 

och vällagad med hög kvalitet och serverad i en trivsam miljö” (LK Kost & Restaurang).  LK 

Kost & Restaurang serverar måltider till skolrestauranger, förskolor, servicehus och 

vårdbostäder och de serverar cirka 30 000 måltider per dag. Skolrestaurangerna är både 

tillagningskök och mottagningskök, men oavsett detta tillagas en hel del av maten. Syftet är 

att måltiden ska tillagas så nära gästen som möjligt, vilket i sin tur gör att 

varmhållningstiderna minskar. LK Kost & Restaurang fokuserar mycket på valmöjlighet i 

sina restauranger. I skolans restauranger serveras varje dag två dagens rätt, en av dessa är ett 

vegetariskt alternativ. Det serveras också KRAV-märkt lättmjölk, mellanmjölk och vatten.  

Ödeshögs kommun 

I Ödeshögs kommun serveras maten enligt Livsmedelverkets riktlinjer. Varje dag serveras 

cirka 1050 portioner mat till skolan och 200 portioner till äldreomsorgen. Ödeshögs kommun 

har en kostenhet med en kostchef. Det finns ingen kostpolicy just nu men den är under 

utveckling. Av de tio restaurangerna som finns är tre tillagningskök och sju mottagningskök. I 
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Ödeshög finns inga politiska beslut tagna om ekologiska produkter (personlig 

kommunikation).  

Motala kommun 

I Motala kommun finns en kostenhet med en kostchef och fyra gruppchefer som har hand om 

skolköken, äldreomsorgens kök och lasarettsköket (personlig kommunikation). Av de 18 

skolor som hör till kostenheten är 14 tillagningsskök och fem mottagningskök. Kostenheten 

arbetar för att följa de riktlinjer som Livsmedelsverket satt för måltider i skolan. I Motala 

arbetar man i många skolor efter S.M.A.R.T. – konceptet, genom att servera mindre kött och 

mer grönsaker. I Motala kommun säger man att ”Vår strävan är att skolmaten ska vara så bra 

att man inte väljer andra alternativ till lunch. Att den ska vara både god, näringsriktig och 

lustfylld!”. Inom kommunen finns politiska beslut om att öka användandet av ekologiska 

produkter (ibid.). 

Problemformulering 

Regeringen har ett inriktningsmål om att år 2010 ska 25 procent av alla livsmedel till 

skolmåltidsverksamheten vara certifierat ekologiska. Det finns forskning som visar på att barn 

äter mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt och är därmed en riskgrupp för att 

överskrida satta gränser för bekämpningsmedel (Curl, Fenske & Elgethun, 2003). Samt att 

ekologisk mat kan vara bra både för hälsan och för miljön. Det finns statisk som visar på hur 

mycket ekologisk mat det serveras ute i skolmåltidsverksamheten. Däremot finns inte många 

studier som visar på hur kostcheferna upplever möjligheter och hinder att införa ekologisk 

mat i skolmåltidsverksamheten. Med denna utgångspunkt kan det vara betydelsefullt att 

studera vidare inom detta område. 
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2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kostcheferna i Östergötlands län upplever 

möjligheterna att nå regeringens inriktningsmål om att 25 procent av de livsmedel som 

upphandlas, bereds och tillagas inom skolmåltidsverksamheten ska komma från certifierad 

ekologisk produktion. 

2.1 Frågeställningar 

Vilka möjligheter har kostcheferna för att nå målet om en upphandling av 25 procent 

certifierad ekologisk odlad mat till skolmåltidsverksamheterna? 

Vilka hinder har kostcheferna stött på i sitt arbete? 

Vad har kostcheferna för syn på upphandlingen av ekologisk mat till offentlig 

skolmåltidsverksamhet? 

3 Metod  

3.1 Studiedesign 

Utifrån studiens syfte och upplägg valdes en kvalitativ deskriptiv studiedesign. En deskriptiv 

design är användbar av förhållanden som existerar just nu (Patel & Davidson, 2003). Den 

kvalitativa studien används när man till exempel försöker förstå hur människor resonerar eller 

reagerar, eller om man vill hålla isär eller upptäcka varierande handlingsmönster (Andersson, 

2006) men även när man direkt undersöker erfarenheter för att se hur de har upplevts och 

genomgåtts (Backman, 2008). Målet för kvalitativa studier är att uppfatta 

undersökningsdeltagarnas upplevelser så nära verkligheten som möjligt (ibid.). Utifrån 

studiens syfte valdes den kvalitativa metoden.  

För att undersöka kostchefernas möjligheter att nå regerings inriktningsmål om att 25 procent 

av de livsmedel som upphandlas, bereds och tillagas inom skolmåltidsverksamheten ska 

komma från certifierad ekologisk produktion ställdes de två metoderna enkätundersökning 

och intervju mot varandra. 

Enligt May (2009) är enkäter ett snabbt och billigt sätt att ta reda på åsikter. Nackdelen med 

denna metod är att det inte ges något djup i svaren (ibid.). Med intervjuer som metod ger 

intervjuaren större utrymme för flexibilitet och mer information än vad en enkät kan göra. En 
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kvalitativ intervju ger möjlighet att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten 

hos något, det kan vara intervjupersonens livsvärld eller uppfattningar om ett fenomen (Patel 

& Davidsson, 2003). Utifrån studiens syfte och studier av metodböcker valdes intervju som 

metod då det var kostchefernas upplevelser som skulle studeras. 

3.2 Urval 

I denna studie gjordes ett strategiskt urval som innebär att man väljer undersökningsdeltagare 

utifrån en viss egenskap (May, 2009). Studiens syfte visade att det var kostcheferna som var i 

fokus för urvalet. Urvalet av intervjupersoner skedde genom en kontaktperson på 

Östergötlands Läns Landsting. Denna person är delaktig i det regionala nätverket för 

Östergötlands Läns kommunala kostchefer, och som sedan förmedlade kontakten mellan 

författaren och kostcheferna. I Östergötland finns elva kommunala kostchefer och samtliga 

kontaktades. Utav av de elva deltog sex kostchefer/kostansvariga i studien. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Vid intervjuer brukar rekommenderas att information kopplat till studien ges i flera steg (Patel 

& Davidsson, 2003). Enligt författarna rekommenderas att ett brev skickas där det framgår 

vad syftet med kommande intervju är och att ansvarig för studien ringer upp individen i fråga 

vid beviljandet av en intervju. I ett sista steg ringer författaren och ger den fullständiga 

informationen om studien (ibid.).  

Författaren överenskom med kontaktpersonen för nätverket om att skriva en förfrågan om 

intervju till de kommunala kostcheferna/kostansvariga. Av denna förfrågan framgick det att 

de kostchefer som var intresserade av att delta, skulle kontakta författaren per mail (se bilaga 

2) för att sedan boka tid per telefon. Dessa kostchefer/kostansvariga representerade varsin 

kommun i Östergötland. Av de elva kostcheferna återkom fyra med svar. Dessa fyra ringdes 

upp och en tid bokades för intervju på respektive arbetsplats. De resterande sju 

kostcheferna/kostansvariga fick ytterligare en påminnelse, varav två svarade. Även dessa 

kontaktades per telefon och tid för intervju bokades på respektive arbetsplats.  

Vid intervjutillfällena gavs information om studiens syfte samt frågeställningar. En förfrågan 

gjordes också huruvida det var möjligt dokumentera intervjuerna på bandspelare/mp3 spelare. 

Enligt Trost (2010) finns det både fördelar och nackdelar med ljudinspelning. Fördelen är att 

man kan lyssna till tonfall och ordval flera gånger efteråt samt ordagrant kunna återge vad 

som sagts. Nackdelarna är bland annat att det kan vara tidskrävande att lyssna igenom inspelat 
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material. Samtliga intervjuer tog cirka 25-45 minuter. Innan intervjuerna påbörjades upplystes 

om de etiska aspekterna samt var den färdigställda uppsatsen skulle finnas tillgänglig.  

3.4 Intervjuguide 

Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide att använda som stöd vid intervjusituationen 

(se bilaga 1). Denna intervjuguide bestod av tretton frågor. Enligt Trost (2010) används 

standardisering och strukturering när man upprättar en intervjuguide. Med standardisering 

menas i vilken grad frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade. 

Med strukturering menas i vilken grad frågorna ger respondenten svarsutrymme. I 

forskningssammanhang har intervjuer ofta en hög grad av strukturering och en låg grad av 

standardisering (Trost 2010). Utifrån detta valdes en strukturerad intervju där intervjun 

handlade om ett område och frågorna var öppna, utan svarsalternativ. Intervjuguiden hade en 

hög grad av strukturering då frågorna ställdes i en bestämd ordning (Patel & Davidsson, 

2003). 

Enligt (Gillham, 2008) finns det faktorer som bör tas i beaktande när en intervjuguide 

upprättas, bland annat frågornas följd. Efter att frågorna skrivits ner, sammanfördes liknande 

frågor. Därefter identifierades frågorna för att se till så att frågorna och ämnena ledde till 

varandra. Några förberedelser som gjordes var att noggrant studera intervjuguiden, se till så 

att frågorna täckte frågeställningarna till syftet och utesluta onödiga frågor. Intervjuguiden 

testades på en utomstående person som gav synpunkter och tips om förbättringar i guiden. 

Inför en kvalitativ intervju är det en fördel om den som gör intervjun är förberedd inom det 

område som studien handlar om (Patel & Davidson, 2003). Därför studerades artiklar och 

litteratur kopplat till syftet med studien. Dessutom studerades metodböcker för att få en 

uppfattning och kunskap om hur en intervjusituation går till, vad som behöver tas i beaktande 

och liknande. Intervjuguiden sammanställdes i sin helhet efter att den reviderats ett par 

gånger. 

3.5 Dataanalys 

Enligt Trost (2010) finns tre steg vid analys av kvalitativa data. I ett första steg samlas data in, 

i det här fallet genom intervjuer som spelades in på band. I ett andra steg analyseras insamlad 

data genom att läsa det som skrivits ner. I ett tredje steg ska de data man samlat i tolkas.  
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I ett första steg transkriberades intervjuerna genom att lyssna på banden och ordagrant skriva 

ner vad som sagts. När detta var gjort lästes data igenom flera gånger. Enligt Gillham (2008) 

finns det två steg att följa i en kvalitativ innehållsanalys. Det första är att identifiera 

substantiella uttalanden och den andra att bestämma sig för kategorier (ibid.). Utifrån 

intervjupersonernas uttalanden har kategorier skapats och citat har placerats kopplat till 

kategorierna. I analysprocessen lästes data noggrant igenom flera gånger. Därefter 

kursiverades substantiella uttalanden och klipptes från ett word - dokument till ett annat. När 

detta var gjort kategoriserades dessa uttalanden. De uttalanden som passade in under 

uppsatsens frågeställningar hamnade som underkategori till dessa.   

3.6 Etiska överväganden 

I denna studie har de forskningsetiska principerna följts. Enligt Vetenskapsrådet har de 

forskningsetiska principerna till uppgift att ”ge normer mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare” (Vetenskapsrådet, 2009). Dessa forskningsetiska 

principer omfattar fyra allmänna krav huvudkrav på forskning (ibid.).  

Enligt informationskravet ska intervjupersonerna få uppgifter om vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. De ska även få information om att deltagandet är frivilligt samt att det är 

möjligt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2009). Vid intervjutillfället gavs 

information om att deltagandet i studien var frivilligt samt att de hade möjlighet att avbryta 

sin medverkan. Det gavs även information om var studiens resultat skulle publiceras.  

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagaren samtycker till medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet, 2009). I denna undersökning gavs samtycke då de tillfrågade kostcheferna 

gav sitt samtycke till att bli uppringda och boka en tid för intervju. 

Enligt konfidentialitetskravet ska de uppgifter som finns om de personer som ingår i en studie, 

behandlas konfidentiellt. De uppgifter man får in ska inte kunna användas mer än av den som 

utför studien (Vetenskaprådet, 2009). I det mail (se bilaga 2) som sändes till kostcheferna 

gavs information om att all information som samlades in skulle behandlas konfidentiellt. 

Vidare gavs information om att inspelat material skulle, efter att det transkriberats, förstöras 

så att materialet inte kunde användas i något annat sammanhang. Vid intervjutillfället 

upprepades denna information samt att intervjupersonerna kunde välja att vara anonyma. 

Nyttjandekravet, att all insamlad information enbart kommer användas för forskningsändamål 

(ibid.) kommer att efterföljas. 
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4 Resultat 

Resultatet i denna studie kommer att presenteras utifrån studiens frågeställningar. Ekonomiskt 

var andelen ekologiska livsmedel till skolmåltidsverksamheten varierade i de olika 

kommunerna. Det var en spridning på sex procent upp till 29 procent, se Tabell 1. 

Tabell 1 – Andel ekologiskt upphandlade livsmedel till skolmåltidsverksamheten 

Motala    Norrköping   Finspång   Söderköping   Linköping   Ödeshög 

 29 %        15 %              11 %         8 %                 6 %              6 % 

 

4.1 Kostchefernas syn på upphandlingen av ekologisk mat till offentlig 

skolmåltidsverksamhet 

4.1.1 Politiska mål 

I de olika kommunerna fanns några som hade en kostpolicy med riktlinjer för användningen 

av ekologiska livsmedel. Andra kommuner hade en strävan att öka andelen ekologiska 

livsmedel för varje år. 

I Linköpings och Norrköpings kommun fanns en kostpolicy, dessa skiljde sig åt då 

respondenten i Linköping beskrev att det i deras kostpolicy fanns en strävan efter att 

upphandla så mycket ekologiskt som möjligt men det fanns inga satta mål. I Norrköpings 

kostpolicy fanns målet att de inom kommunen skulle ha 25 procent ekologiska livsmedel i 

offentlig sektor år 2010. I Motala beskrev respondenten att det fanns etappmål som de varje år 

skulle nå till. 

I Finspångs kommun fanns ett politiskt inriktningsmål om att öka andelen ekologiska 

livsmedel varje år utifrån de ekonomiska tillgångar som fanns. Respondenten i Ödeshög 

beskrev att kommunen inte satt några politiska mål kring ekologiska livsmedel, större fokus 

fanns i stället på närproducerat. Detta var även något respondenten i Söderköping instämde i. 

Vidare beskrev respondenten i Söderköping att de politiska mål som fanns för ekologiska 

livsmedel inom kommunen var att mjölk, fil och ägg skulle vara ekologiskt.  

Regeringsmålet hade för de flesta respondenter inneburit än positiv utveckling för ekologiska 

livsmedel inom respektive kommun. 
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”Eftersom vi strävar ju å öka mängden ekologiska på ett annat sätt i och med att vi har..man 

…tydligt pratat om utmärkt det här regeringsmålet då..annars kanske vi kommit där vi är 

idag ändå” (Kostchef, Finspång). 

4.2 Kostchefernas möjligheter att nå målet på 25 procent certifierad ekologisk odlad 

mat till skolmåltidsverksamheterna 

4.2.1 Engagemang och intresse 

Utifrån intervjuerna med kostcheferna framgick att intresse och engagemang var en 

betydelsefull faktor för att få in ekologisk mat i skolmåltidsverksamheterna. Flera av de 

intervjuade kostcheferna framhöll ett intresse för ekologi. Respondenten från Finspång 

framhöll ett eget intresse för ekologi och även vikten av att värna om miljön.  

”Ja men dels är det ett eget intresse att det ligger i tiden…och att vi ska värna om miljön…det 

är inte bara att göra det privat utan det ska genomsyra hela vägen också då…för ett hållbart 

samhälle” (Kostchef Finspång).  

Respondenten i Motala framhöll också att en viktig faktor för upphandlingen av ekologiska 

livsmedel var att det fanns ett starkt eget intresse för ekologisk mat.  

”Jag brinner för mat själv och det stämmer bra överens med vad jag själv tycker” (Kostchef, 

Motala). 

Vidare framhöll respondenten i Norrköping att det i skolköken fanns eldsjälar som verkligen 

brann för ämnet i fråga och där hade det även visat sig ge bättre resultat med mer ekologiska 

livsmedel i skolmåltidsverksamheten. 

Det fanns delade uppfattningar om politikernas intresse för ekologisk mat inom 

skolmåltidsverksamheterna. Respondenten i Norrköping beskrev att politikerna varit ganska 

intresserade samt att det fanns en strävan att i kommunen satsa på ekologisk mat. I denna 

kommun var också intresset för ekologisk mat något som fanns innan regeringens 

inriktningsmål infördes. 

”vi började i slutet på 90-talet…..i början på tjugohundratalet hade vi en ekologisk dag i 

varje månad det var ju innan det fanns dom här målen att man skulle göra, eller skulle göra 

men.. så vi har väl alltid varit lite intresserad av att försöka” (Kostchef, Norrköping).  
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Två av respondenterna upplevde ett svagare intresse för ekologisk mat hos respektive 

kommuns politiker. Respondenten från Söderköping beskrev att fokus i deras kommun hade 

sedan ett och ett halvt år legat på närproducerat istället för ekologiskt. I denna kommun fanns 

det enligt henne endast en liten del om ekologisk mat. Hon framhöll att politikerna var viktiga 

i fråga om att öka ekologisk mat i skolmåltidverksamheten. Om de inte var intresserade så 

satsades det inte heller på ekologiska livsmedel. 

”Politikerna måste intressera sig vilket dom inte gör” (Kostchef, Söderköping). 

Respondenten från Ödeshög upplevde ingen motvilja mot ekologisk mat hos politikerna i 

kommunen. Däremot ansåg han att det inte var något som var prioriterat hos politikerna.   

”…..Men det är inget som är prioriterat och ehh vi har fått….dom säger att vi får lösa det 

med de medel vi har och då är det upp till mig och se hur långt vi kan komma” (Kostchef 

Ödeshög).  

Han beskrev vidare att politikerna i kommunen var mer intresserade av användningen av 

närodlade livsmedel i skolmåltidsverksamheten.  

”Här är det mer diskussion att man vill ha närodlat och så vill man ha morötter från 

Östergötland, man vill ha grisen som har gått på en gård inom en radie av nån 

mil…(Kostchef, Ödeshög). 

Tillräcklig kunskap om upphandlingen av ekologiska livsmedel fanns hos de flesta av 

respondenterna. Respondenten i Finspång gav dock uttryck för att det kanske behövdes mer 

kunskap om lagen om offentlig upphandling, till exempel hur man kan bryta ner det skrivna i 

mindre enheter och få det att fungera praktiskt för både kunder och leverantörer. Hon menade 

att det behövdes någon form av samordning genom alla led. Vidare var utbildning något som 

togs upp. En av de sex respondenterna angav att hon och de anställda fått utbildning om 

ekologisk mat. Hon beskrev att all personal i köken fått två dagars utbildning både praktiskt 

och teoretiskt samt att det funnits inspirationsdagar och matlagningsutbildning. Utbildning 

hade även getts i Norrköpings kommun i samband med S.M.A.R.T. – konceptet. Utifrån 

intervjun framgick att de övriga fyra inte fått eller tagit ut någon utbildning. Däremot hade 

kunskap sökts på egen hand.  
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4.2.2 Grönare matsedlar och S.M.A.R.T. – konceptet 

Det framgick att samtliga respondenter ansåg att en ökning av ekologiska livsmedel i 

skolmåltidsverksamheten ekonomiskt medförde en ökning av grönsaker och en minskning av 

köttmängden i skolmatsedelns recept. Tre av kommunerna använde sig av S.M.A.R.T. – 

konceptet för att öka den ekologiska andelen livsmedel. De andra tre kommunerna hade andra 

metoder. I Motala beskrev respondenten att den ökning av ekologiska livsmedel som hade 

skett inte varit möjlig utan användning av delar av konceptet.  

”Vi använder S.M.A.R.T. konceptet fullt ut, hade vi inte gjort det, så hade man inte….för det 

är ju så här, man måste gå in och ändra på receptnivå och ändra recepten helt annars skulle 

vi inte kunna ha så hög halt” (Kostchef, Motala).  

Detta var även något Norrköpings kommun använde sig av. I denna kommun hade de även 

infört så kallade S.M.A.R.T.- skolor där pedagoger, elever och kökspersonal fått utbildning i 

konceptet. Dessa skolor hade en högre andel ekologisk mat än andra skolor i kommunen med 

samma koncept men utan utbildning. Båda dessa respondenter var positiva till konceptet och 

tyckte det fungerade bra, dock med en viss ”acceptanstid” hos eleverna. I Finspång användes 

samma koncept i skolköken. 

” vi försöker ta till oss det..lite utifrån ..ja vi försöker sprida ut till våra både barn och vuxna 

och sånt då men acceptansen har varit jättesvår” (Kostchef, Finspång).  

Samtliga tre respondenter ansåg att S.M.A.R.T.- konceptet ökat deras möjligheter att köpa in 

ekologiska livsmedel. De övriga kommunerna som inte använde sig av S.M.A.R.T. – 

konceptet hade samtliga ställt om sin matsedel och infört vegetariska alternativ någon gång 

per vecka. Respondenten i Linköping beskrev att skolmatsedelns samtliga dagar innehöll ett 

vegetariskt alternativ. Respondenten i Ödeshög menade att S.M.A.R.T.- konceptet var svårt 

att använda sig av i praktiken då han trodde att barn och ungdomar inte var så förtjusta i 

denna typ av rätter, med till exempel böner och linser. Han menade att det behövdes satsas på 

utbildning i skolan för att lyckas med detta koncept. 

4.3 Hinder i kostchefernas arbete 

4.3.1 Ekonomiska resurser 

Samtliga respondenter upplevde att det blev en merkostnad att upphandla ekologiska 

livsmedel till skolmåltidsverksamheten. Det fanns dock olika syn på de ekonomiska 
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förutsättningarna som fanns inom kommunerna. Hälften av de tillfrågade kommunerna ansåg 

sig inte ha tillräckliga resurser för att välja ekologiska livsmedel framför konventionella. De 

resterande tre delade i viss utsträckning denna uppfattning. Två av dessa kommuner ansåg sig 

ha tillräckliga ekonomiska resurser. Den tredje kommunen, Linköping, hade andra 

förutsättningar då deras verksamhet var konkurrensstyrd. 

I Söderköping och Motala kommun ansågs de ekonomiska förutsättningarna vara tillräckliga. 

”De beslut som togs 2007 om att införa ekologisk mjölk, fil och ägg…..till det beslutet täcks 

kostnaderna….det fanns i beaktande då. Politiken betalar lite extra med den ekomat som blir 

dyrare” (Kostchef, Söderköping).  

I Motala beskrev respondenten att förutsättningarna var lite annorlunda avseende 

livsmedelsanbudet. De hade ett väldigt gammalt livsmedelsanbud och när det blev ett nytt så 

sjönk livsmedelspriserna mycket. Respondenten antydde att det blev dyrare med ekologiska 

livsmedel, men med det förnyade livsmedelsanbudet jämnade det ut sig. Hon menade också 

att det inte behövde bli mycket dyrare beroende på vad man valde att servera. Sammantaget 

ansåg hon att de ekonomiska förutsättningarna var tillräckliga. 

Som tidigare beskrivet upplevde samtliga respondenter att det blev en merkostnad att 

upphandla ekologiska livsmedel. I Norrköping hade respondenten tittat på kostnaderna och 

räknat ut prisskillnaden.  

”Det är ju så här vi har tittat på kostnaderna och det är ungefär 30 % dyrare om vi tittar 

på..vi tittade på hela 2009 års…ehh vad vi hade inhandlat och tittade då, jämförde då dom 

traditionella livsmedlen med dom ekologiska å  då när vi summerade ihop så hamnade vi på 

ungefär 30% dyrare” (Kostchef, Norrköping).  

Respondenten tyckte detta var förvånande då hon ansåg att utbudet av ekologiska livsmedel 

ökat. Av samtliga intervjuer framgick att ökade ekonomiska resurser krävdes för en utökad 

omfattning av användningen av ekologiska livsmedel inom skolmåltidsverksamheten. 

4.3.2 Begränsande hinder  

Utifrån intervjuerna framkom inte några gemensamma begränsande hinder. Det fanns däremot 

skilda uppfattningar om faktorer som försvårade upphandlingen av ekologiska livsmedel. Fem 

av sex respondenter ansåg att det inte fanns några begränsande hinder i Lagen om offentlig 

upphandling. Respondenten i Linköping beskrev en liten svårighet med upphandlingen med 
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ekologiskt, men menade att det var svårare med närodlat. Den allmänna uppfattningen om det 

ekologiska utbudet var att det var tillräckligt men att det kunde bli bättre.  

Vidare fanns lite olika uppfattningar om utbudet av ekologiska livsmedel. De flesta ansåg att 

utbudet hade ökat genom åren men att det kunde bli bättre. Respondenten i Norrköping gav 

uttryck för att i den bästa av världar skulle allting som upphandlades vara ekologiskt. 

 ”Ja alltså man önskade väl att alla livsmedel var ekologiska eller vad jag ska säga att allt vi 

producerade skulle vara framställt på så sätt….men tyvärr är det inte så Norrköping” 

(Kostchef, Norrköping).  

Denna uppfattning gav även respondenten i Motala uttryck för, hon ansåg att utbudet hade 

ökat men såg väldigt gärna att det skulle finnas ännu mera. 

I Finspång framgick att det ibland fanns svårigheter med att få vissa ekologiska livsmedel 

som hade beställts. Även om respondenten hade varit förutseende och beställt vissa 

kravmärkta livsmedel långt i förväg, kunde det hände att varan inte kom till avsedd dag. 

Vidare fann samma respondent att utbudet av ekologiska livsmedel inte var tillräckligt, ibland 

fanns inte de livsmedel som planerats in på matsedeln. Uppfattningen om utbudet delades 

även av respondenten i Söderköping. Respondenterna i Motala och Linköping ansåg att 

kvalitén på ekologiska livsmedel kunde vara en faktor som kunde försvåra upphandlingen av 

dem. Utifrån intervjuerna framkom två skilda synsätt på kvalitetsaspekten. I Linköping togs 

till exempel vitkål upp som ett exempel på ekologiska livsmedel som ibland kunde ha sämre 

kvalitet.  

”Eller vitkålen t.ex. det är ganska små huvun och stocken i vitkålen är väldigt stor så de blir 

väldigt lite ätbar del kvar och det komplicerar ju det hela och då är vi låsta till att vi har lovat 

att vi ska vitkål och morötter t.ex.” (Kostchef, Linköping).  

I Motala beskrevs kvalitetsaspekten så här;  

”Vissa grejer är ju inte så hållbara kan jag tycka med då om man ska titta på ekologiska jag 

vet jag hade nå, å det kan ju vara ett sundhetstecken alltså det är inte så hårt besprutad” 

(Kostchef, Motala).  

Respondenten i Ödeshög ansåg att kunskapen om ekologiska livsmedel ibland var otillräcklig. 

Han förklarade att det funnits en diskussion inom verksamheten om huruvida man bara skulle 

köpa ekologiskt kött ifrån Sverige eller om det även gick bra att upphandla ekologiska 
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livsmedel från t.ex. Tyskland. Begräsningen låg i att veta vad som var ett acceptabelt 

ekologiskt livsmedel eller inte. I Finspång sågs avsaknaden av politiska mål som en 

begräsning av upphandlingen av ekologiska livsmedel till skolmåltidsverksamheten.  

”Det skulle ju underlätta om det fanns politiska antagna mål å det gör det inte i Finspång…. 

För då blir det en tydlighet å då blir det vad politikerna vill….eftersom det är en politisk styrd 

organisation som vi jobbar i…” (Kostchef, Finspång). 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Regeringes mål om att införa 25 procent certifierade ekologiska livsmedel inom offentlig 

sektor till 2010 var ett inriktningsmål (skrivelse 2005/06:88). Detta innebar för Sveriges 

kommuners politiker att de kunde välja att anta ett politiskt beslut eller inte. Av intervjuerna i 

denna studie framgick att det fanns varierande politiska beslut inom kommunerna. Merparten 

av respondenterna ansåg att regeringens inriktningsmål hade bidragit till en positiv utveckling 

för ekologiska livsmedel inom respektive kommun. Enligt den studie Ekomatcentrum (2010a) 

gjort i 30 kommuner i Sverige, visades att det generellt sett skett en positiv utveckling för 

ekologiska livsmedel sedan regeringen visat färdriktningen för ekologiska livsmedel inom 

offentlig sektor. Förmodligen är det betydelsefullt att det finns ett inriktningsmål som säger 

att det finns en strävan att nå ett mål. En av respondenterna ansåg att regeringsmålet hade satt 

fart på politikerna i kommunen, men menade också att ett politiskt mål i kommunen skulle 

vara positivt. Dennes uppfattning om regeringens inriktningsmål och kommunala politiska 

mål, visar att det är viktigt med ett intresse hos kommunpolitikerna. Studien från 

Ekomatcentrum (2007) stärker denna uppfattning. Deras studie visade att tydligt ställda mål 

inom offentlig verksamhet – där skolmåltidsverksamheten är inräknad – kan ses som positivt.  

Om det fanns ett mer uttalat politiskt mål i varje kommun kanske arbetet att nå regeringens 

inriktningsmål skulle underlättas.  

Ekonomi och ekologi var något som inte alltid gick hand i hand. Utifrån intervjuerna framgick 

att de flesta ansåg att det blev en merkostnad att upphandla ekologiska livsmedel, en 

uppfattning som även fanns hos Biel et al (2008). Enligt Jordbruksverket (2009) var 

ekologiska produkter i genomsnitt 30 procent dyrare än konventionella. Detta stämmer väl 

överens med de uträkningar Norrköpings kommun hade gjort där de kommit fram till samma 

procentsats som Jordbruksverket. 
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Den allmänna uppfattningen var att ekologiska produkter ofta är dyrare än motsvarande 

konventionella. Ett sätt att minska kostnaderna för ekologiska livsmedel kunde enligt SOU 

(2005) vara att ställa om till S.M.A.R.T. – konceptet. Detta var något som tre av 

respondenterna hade gjort. Genom att i skolmatsedelsrecepten minska på köttmängden och 

öka grönsaksmängden kunde till exempel grytor och såser drygas ut och på så sätt minskade 

kostnaderna. En av respondenterna menade att det inte hade varit möjligt att ställa om till 

ökad mängd ekologiska livsmedel om inte S.M.A.R.T. – konceptet använts. Det går inte att 

avgöra om detta koncept skulle fungera för samtliga då det fanns begränsade resurser för 

inköp av livsmedel. Däremot kan det vara ett bra koncept att använda sig av om man inom 

befintliga ekonomiska ramar vill öka mängden ekologiska livsmedel i en verksamhet. 

De tre respondenter som använde detta koncept hade högst andel ekologiska livsmedel i sin 

verksamhet. En reflektion kring detta är att detta koncept kan vara en framgångsfaktor för att 

nå upp till regeringens inriktningsmål. Uppfattningen hos respondenten i Ödeshög om att det 

måste satsas på utbildning inom skolan, både för elever och personal för att lyckas med ett 

sådant koncept, verkar rimlig och önskvärd. Denna uppfattning grundar sig på den framgång 

som till exempel Norrköpings kommun hade haft med S.M.A.R.T. -skolor där satsningar 

gjorts på utbildning på till elever, kökspersonal och pedagoger. I Lund berodde framgången 

för en ökad andel ekologiska livsmedel på kompetensutveckling, utbildning, coaching och 

studiebesök (Ekomatcentrum, 2010b). Detta visar att det krävs satsningar i flera led för att 

lyckas med införandet av ekologisk mat i skolmåltidsverksamheten. 

Utifrån intervjuerna visade det sig att fyra av sex respondenter inte hade fått eller tagit ut 

någon utbildning om ekologiskt mat, de hade däremot sökt kunskap på egen hand. Enligt 

Mikkelsen, Bruselius – Jensen, Anderson & Lassen (2005) studie var en möjlig anledning till 

att de ”gröna” upphandlarna hade näringsmässigt mer hälsosamma val än ”icke gröna” 

upphandlare i sina menyer den ökade fortbildning de praktiserade för att möjliggöra en 

framgångsrik implementering av ekologisk mat. Då det förmodligen finns olika 

utbildningsbakgrund hos de olika respondenterna kanske det kan vara av värde att ta ut någon 

form av utbildning för att öka möjligheterna att lyckas med implementeringen av ekologiska 

livsmedel i skolmåltidsverksamheten.  

Studien visade att ökade möjligheter för att nå upp till regeringens inriktningsmål kunde vara 

det engagemang och intresse som fanns hos enskilda kostchefer och politiker i respektive 

kommun. Detta visade även Mikkelsens et al.(2005) studie, där det fanns ett större intresse för 



25 

 

ekologiska livsmedel hos de personer som hade en ”grönare” karaktär och intresse för ämnet i 

fråga. Kanske är det så att ekonomi inte behöver vara en lika stor begränsning för att 

upphandla ekologiska livsmedel om det finns ett tillräckligt stort engagemang och intresse för 

det? En respondent beskrev att deras arbete med ekologiska livsmedel till 

skolmåltidsverksamheten börjat redan innan inriktningsmålet fanns. Detta skulle kunna vara 

en indikator på att det i denna kommun fanns ett stort intresse för ekologiska livsmedel. I 

denna kommun var procentandelen ekologiska livsmedel näst högst av alla undersökta 

kommuner. 

Politiska mål i offentliga verksamheter har visat sig varit positivt (Ekomatcentrum, 2007). I de 

kommuner som undersökts för denna studie fanns olika politiska mål, riktlinjer och 

kostpolicys. Utifrån intervjuerna går det att särskilja två olika uppfattningar om hur intresset 

och engagemanget var hos kostcheferna respektive politikerna i varje kommun. I de tre 

kommuner som hade högst andel ekologiska livsmedel visades ett starkt intresse för ekologisk 

mat hos respondenterna. I Söderköping och Ödeshög – där de hade en mindre andel 

ekologiska livsmedel – gavs uttryck för att politikerna inte intresserade/prioriterade detta. 

Intresset för ekologiska livsmedel bör inte enbart ligga hos kostchefen utan även hos 

politikerna för att lyckas nå ett mål. Respondenten i Ödeshög menade att politikerna hade ett 

större intresse för närodlat och då var fokus där även för honom. Vidare menade respondenten 

i Söderköping att politikerna måste intressera sig mer för ekologiska livsmedel för att de 

skulle ge något utslag i skolmåltidsverksamheterna.  

I frågan om vilka faktorer som gör att kostcheferna upphandlar ekologiska livsmedel till 

skolmåltidsverksamheten (bilaga 1) framkom inga svar som berörde aspekten om ekologisk 

mat och hälsa. Utifrån intervjuerna gavs dock uppfattningen att respondenterna ville servera 

god och näringsriktig mat till eleverna i skolmåltidsverksamheten. Enligt Livsmedelsverket 

finns inga belägg för att det skulle vara någon skillnad i näringsinnehåll mellan ekologiskt och 

traditionellt producerade livsmedel (Livsmedelsverket, 2007). Däremot beskriver Curl et el. 

(2003) att vissa ekologiska livsmedel reducerade risken för att överskrida gränsvärden för 

bekämpningsmedel hos barn i USA.  Hos en av respondenterna framgick att även om kvalitén 

ibland kunde variera hos ekologiska livsmedel, så kunde detta vara ett sundhetstecken. 

Hennes reflektion kring detta var att bekämpningsmedel kanske inte använts i lika stor 

utsträckning. Även om vetenskapliga bevis saknas för att ekologiska produkter skulle vara 

mer hälsosamma än konventionella (Livsmedelsverket 2007), finns flera studier som visat på 

positiva effekter av ekologiska livsmedel. I en studie på barn i en Waldorfskola visades till 
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exempel att biodynamisk kost och ekologisk kost hade skyddande faktorer mot hösnuva, 

astma och astmaeksem Alm et. al. (1999). Dessutom visar forskning att barn äter mer i 

förhållande till sin kroppsvikt än vuxna och kan därför ses som riskgrupp för att överskrida 

referensvärdet för bekämpningsmedel (Littorin, Lindh, Jönsson, 2006). Som tidigare nämnts, 

använde sig tre av respondenterna av S.M.A.R.T. - konceptet, vilket bland annat innebär en 

ökning av ekologiska livsmedel. Acceptansen för dessa skolmåltider hade varit olika hos 

eleverna, för vissa hade det gått bättre och för andra sämre. I Ödeshög gav respondenten 

uttryck för att denna typ av mat var svår att introducera för eleverna då han upplevde ett 

mindre intresse för denna typ av mat. Det är viktigt att föra fram diskussionen om vilka 

fördelar som finns med ekologisk mat. På så sätt kanske intresset för denna typ av skolmat 

ökar hos eleverna samt att politiker får upp ögonen för dessa produkter.  

Merparten av de intervjuade upplevde att det inte fanns några hinder för att upphandla 

ekologiska livsmedel i lagen om offentlig upphandling. Detta överensstämmer inte med det 

Biel et al. (2008) fann, som beskrev att reglerna ofta är restriktiva och inte ger något större 

handlingsutrymme för upphandlaren. De hinder som några av respondenterna upplevde i LOU 

verkade i större utsträckning gälla närproducerade livsmedel. 

Med andra ord var det svårt att finna hinder som var gemensamma för respondenterna för att 

upphandla ekologiska livsmedel till skolmåltidsverksamheten. Undantaget gällde ekonomin 

som för samtliga respondenter spelade en avgörande roll för hur mycket som var möjligt att 

upphandla. Ett hinder som upplevdes av två respondenter var att kvalitén kunde vara ojämn 

hos ekologiska livsmedel. De olika tekniker som används vid konventionell odling gör att 

konventionellt odlade livsmedel kan hålla en bättre eller jämnare kvalité än ekologiskt odlade 

(Morris, Hopkins & Winter, 2001). Utifrån detta kan en reflektion göras över hur 

kvalitetsaspekten ska ställas mot hälsoaspekten, då flera studier visat positiva effekter med 

ekologiska livsmedel (Alm et al. 1999; Curl et al., 2003). Vilken mat vill skolan servera sina 

elever? Vidare var bristen på kunskap och bristen på antagna politiska mål något som 

upplevdes som hinder för upphandlingen av ekologiska livsmedel hos två av respondenterna. I 

Ekomatcentrums undersökning (2007) var tydligt ställda mål för ekologisk konsumtion inom 

offentlig verksamhet positivt. Detta kanske skulle kunna hjälpa kostchefer att öka mängden 

ekologiska livsmedel inom skolmåltidsverksamheten.  
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5.2 Metoddiskussion 

 Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ deskriptiv studiedesign. En deskriptiv design är 

användbar av förhållanden som existerar just nu (Patel & Davidson, 2003). Vidare valdes den 

kvalitativa metoden med intervjuer. Detta visade sig vara en bra metod då den gav en bra 

inblick i hur kostcheferna upplevde situationen. För att få en mer omfattande bild av hur det i 

praktiken fungerat med ekologiska livsmedel, kanske den kvalitativa metoden hade kunnat 

kompletteras med en kvantitativ metod. Enkäter till elever och kökspersonal hade troligtvis 

kunnat ge en tydligare bild av vilka begräsningar/möjligheter som fanns ute i 

skolmåltidsverksamheterna.  

Det gjordes ett representativt urval där elva kostchefer i Östergötland fick förfrågan om att 

delta. Utav dessa var bortfallet fem stycken. Det låga deltagarantalet gör att det inte går att dra 

några tillförlitliga slutsatser ifrån studien. Vidare fanns en begräsning i det urval som gjordes. 

Det visade sig att Linköpings kommun var konkurrensstyrd och därmed hade andra 

förutsättningar än de andra kommunerna. För denna kostchef var det kravspecifikationen som 

styrde livsmedelsinköpen, och denna specifikation styrdes av utbildningsförvaltningen. 

Utifrån detta resultat skulle en bättre bakgrundsinformation ha tagits fram då det egentligen 

var utbildningsförvaltningen som styrde över vilka ekologiska produkter som skulle finnas 

med i kravspecifikationen. 

Intervjuguiden var strukturerad med frågor utan fasta svarsalternativ. Intervjuguiden 

fungerade bra under intervjutillfällena och ibland ledde en fråga naturligt över till en annan 

trots annan ordningsföljd. Under intervjun visade det sig att vissa frågor uppfattades lite olika 

av respondenterna. Vissa frågor var möjligen fel formulerade, vilket i slutändan kan ha 

påverkat resultatet och dess trovärdighet. Intervjuguiden som användes var strukturerad. Det 

går att spekulera i huruvida en mindre strukturerad intervjuguide hade varit bättre. Med en 

mindre strukturerad intervjuguide hade det kanske gått att få bredare svar. Samtidigt ger en 

strukturerad intervjuguide en större möjlighet till de respondenter som inte resonerar så 

mycket att svara på frågorna. Under intervjuns gång var författaren noga med att inte störa 

respondenten eller ställa ledande frågor. Utifrån resultatet tycks denna intervjuguide ha 

fungerat väl i förhållande till syfte och frågeställningar.  

Valet av analysmetod, en innehållsanalys där kategorier bildades utifrån substantiella 

uttalanden (Gillham 2008), fungerade bra i förhållande till syftet och frågeställningarna. 

Resultatet kopplas till de frågeställningar som finns i studien.  
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För att bedöma en studies kvalité ska studiens validitet och reliabilitet tas i beaktande. Med 

validitet menas om metoden eller studien mäter det som syftet är med studien. Reliabilitet är 

till för att se om studien eller metoden är tillförlitlig och noggrant utförd (Andersson, 2006). 

Genom att noggrant studera intervjuguiden som utarbetades samt låta handledaren läsa denna 

stärktes validiteten av studien. Vidare stärktes validiteten i studien då ett strategiskt urval 

gjordes utifrån studiens syfte (Andersson, 2006). Fem av sex intervjuer spelades in på 

bandspelare, den sjätte skrevs ner för hand beroende på tekniska problem. Detta kan ha 

försvagat studiens reliabilitet då det ibland var svårt att få med allt denna respondent sagt samt 

att tonläge och så vidare inte blev dokumenterat.   

Bortfallet i studien var ganska stort. Utav elva tillfrågade kostchefer valde sex stycken att 

delta. Orsaken till att dessa inte valde att delta går endast att spekulera i. Från några av de 

deltagande kostcheferna gavs intrycket att det var en stor arbetsbelastning samt mycket att 

göra. Kanske detta kan ha varit en orsak till att de fem övriga kostcheferna inte valde att delta. 

Andra orsaker kan vara att de inte börjat arbete med att införa ekologisk mat i 

skolmåltidsverksamheten och därmed inte ansåg det var intressant att delta.  

5.3 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras utifrån denna undersökning är att det finns möjligheter att öka 

andelen ekologiska livsmedel i skolmåltidsverksamheten. Begränsningar ekonomiskt visade 

sig kunna vara hinder för att upphandla ekologiska livsmedel. Samtidigt visade det sig att 

detta hinder delvis kunde överbryggas genom att ställa om till S.M.A.R.T. – konceptet.  

Vidare är det viktigt att det finns engagemang och intresse både hos kostansvariga och hos 

politiker för att lyckas med regeringens inriktningsmål. Samt att utbildning inom området 

ekologiska livsmedel kan vara betydelsefullt för införandet av ekologisk mat i 

skolmåltidsverksamheten. 

 

6 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie fanns en ganska stor spridning av hur stor andel ekologiska livsmedel som 

fanns i skolmåltidsverksamheten. Det framgick att de som hade en större andel ekologiska 

livsmedel i sin kommuns skolmåltidsverksamhet också använde sig av S.M.A.R.T. – 

konceptet. Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie där man jämförde 

kommuner som hade en hög andel ekologiska livsmedel med kommuner som hade en mindre 

andel. Då skulle det på förhand tas reda på hur stor procentdel ekologiska livsmedel 
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respektive kommun har. Vidare skulle det vara intressant att göra en studie där intervjuer görs 

med ansvariga politiker inom kommunerna. Utifrån studiens resultat framgick av vissa 

respondenter att kommunens politiker hade en betydande roll för utvecklingen inom 

ekologiska livsmedel till skolmåltidsverksamheten. Hur stor prioritet lägger politikerna på 

ekologisk mat till våra skolbarn?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Intervjuguide – Kostchefer i Östergötlands län 

Fråga:  

1. Vilka faktorer gör att ni upphandlar ekologiska livsmedel till 

skolmåltidsverksamheten? 

 

Finns det faktorer som underlättar? 

 

Som försvårar?  

 

2. I förhållande till regeringens mål om 25 % certifierade ekologiska livsmedel inom 

offentlig sektor. Har ni satt upp några egna mål för upphandlingen till 

skolmåltidsverksamheten? 

 

Om JA, vilka är dessa? (t.ex., delmål) 

 

3. Har ni stött på några hinder i lagen om offentlig upphandling mot att upphandla 

certifierade ekologiska livsmedel? 

 

Vilka är dessa hinder? 

 

4. Finns det några begränsande faktorer av upphandlingen av det certifierade ekologiska 

livsmedelsprodukterna? 

 

Vilka är dessa? (t.ex. pris, kunskap, kvalité, utbud o.s.v.). 

 

5. Upplever ni att det skett en positiv utveckling inom Er kommun för ekologiska 

livsmedel i skolmåltidsverksamheten jämfört med innan regeringen satte upp målet om 

25 % certifierade ekologiska livsmedel inom offentlig sektor? 

 

6. Har ni fått någon respons hos skolkökens personal? 

 

      Om JA, Viken typ av respons?  

7. Har ni fått någon utbildning om ekologiska livsmedel? 

 

8. Tycker ni att ni har tillräcklig kunskap om upphandling av ekologiska livsmedel inom 

offentlig sektor? 

 

Om INTE, vilka råd skulle Ni behöva? 
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9. Vilka insatser har ni som kostchef gjort i er Kommun? 

 

10.  I dagens läge finns ingen statlig eller central aktör som på nationell nivå håller 

samman arbetet med att nå målet om 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen 

ska utgöras av ekologiska livsmedel. Tror ni det skulle underlätta erat arbete? 

 

På vilket sätt? 

(man kanske behöver stimulans för att uppnå målet, en mötesplats för att utbyta 

erfarenheter och lära av varandra, starta ett benchmarketingprojekt för att för offentlig 

sektor för att skapa en stimulerande konkurens) 

 

 

11. Är de ekonomiska förutsättningarna ni har i Er Kommun tillräckliga för att kunna välja 

ekologiska livsmedel framför konventionella? 

 

Om INTE, hur upplever ni att de ekonomiska förutsättningarna skulle kunna förbättras? 

 

12. Upplever ni att det blir en merkostnad för att upphandla ekologiska livsmedel? 

 

Om INTE, på vilket sätt arbetar ni för att undvika detta? 

 

13. Upplever ni att utbudet av ekologiska livsmedel är tillräckligt? 

 

Om INTE, vad skulle kunna bli bättre? 
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8 Bilaga 2 – Mail till kostchefer 

Mitt namn är Karin Persson och jag studerar min sjätte och sista termin på det 

hälsopedagogiska programmet på Gävle Högskola. Under våren ska vi skriva C-uppsats i 

folkhälsovetenskap och därmed ta ut en filosofie kandidatexamen i folkhälsa. 

 

Jag har ett stort intresse för kost och hälsa. Till min C-uppsats har jag därför valt mig att 

inrikta mig på hur kostcheferna upplever möjligheterna att nå riksdagens beslut om att 25% av 

de livsmedel som upphandlas, bereds och tillagas inom offentlig verksamhet ska komma från 

certifierad ekologisk produktion. Jag har valt att inrikta mig på hur ni upplever att 

möjligheterna för upphandlingen har varit inom skolmåltidsverksamheten. Mitt syfte är 

formulerat så här; "Hur upplever kostcheferna möjligheterna att nå regeringens beslut om att 

25 % av de livsmedel som upphandlas, bereds och tillagas inom skolmåltidverksamheten ska 

komma från certifierad ekologisk produktion.  

 

Jag kommer göra en beskrivande studie där jag använder mig av en kvalitativ metod, d.v.s 

intervjuer. Urvalet kommer om det är möjligt bestå av de elva kostchefer som finns i 

kommunerna i Östergötland. Datainsamlingen kommer ske med bandspelare och alla 

uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. Efter att jag transkriberat intervjuerna kommer 

banden förstöras och materialet kommer inte användas i några andra sammanhang. I delen 

resultatet kan jag om så önskas avidentifiera intervjuerna så att kommunerna inte går att 

identifiera. 

Utifrån detta tänkte jag höra om det finns en möjlighet att göra en intervju med Er? Jag kan 

komma till er arbetsplats och göra intervjun. Intervjun kommer ta cirka en timme. Om detta är 

möjligt vore det tacksamt om ni mailar mig och ger ett besked. Kan sedan ta kontakt med Er 

per telefon och boka in en tid. 

 

Ser fram emot vidare kontakt! 

Mvh 

Karin Persson 

Kontaktuppgifter: 

e-mail: offspring_112@hotmail.com 

Tele nr: 0735 -926599 
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