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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka miljömedvetenheten i tre kommuner gällande skolmaten. 

Våra frågeställningar: Vilka klimatsmarta val gör kommunerna när det gäller skolmaten? 

Vem fattar beslut huruvida skolmaten skall vara ekologisk eller inte och vilka faktorer styr 

dessa beslut? Vilka ekologiska val prioriteras gällande skolmaten? Vilka hinder och 

möjligheter finns för att öka andelen ekologisk skolmat? 

 

Metod 

I studien har kvalitativa intervjuer genomförts. Tre kostchefer/kostekonomer intervjuades i tre 

kommuner; Danderyd, Täby och Sundbyberg.  

 

Resultat 

I Danderyd och Sundbyberg lagas skolmaten i större utsträckning i egna tillagningskök på 

skolorna, vilket dels ger större andel hemlagad mat, dels färre transporter. Alla tre kommuner 

arbetar för att minska transporterna samt tar tillvara på matrester. I Danderyd och Täby är det 

upp till varje verksamhet att bestämma själva huruvida skolmaten ska vara ekologisk eller 

inte. I Täby är skolmaten till stor del utlagd på entreprenad. I Sundbyberg är det politikerna 

som fattar beslut kring hur stor andel skolmat som ska vara ekologisk. Alla tre kommunerna 

arbetar för att höja andelen ekologiska livsmedel. När det gäller ekologiska livsmedel är 

ekonomin en avgörande faktor då det ekologiska ofta är dyrare. Det finns flera olika 

möjligheter för samtliga kommuner att öka andelen ekologisk skolmat. Danderyd och Täby 

efterfrågar större engagemang från politikerna. 

 

Slutsats 

Vi har kommit fram till att det finns stora skillnader i de tre undersökta kommunerna. Det är 

endast politikerna i Sundbybergs kommun som satt upp mål för hur stor andelen ekologiska 

livsmedel ska vara, samt ger ekonomiska bidrag för att kunna öka andelen ekologiska 

livsmedel. Vi kan konstatera att skillnaderna dels ligger på politisk nivå: vilka politiska partier 

som styr i kommunerna, dels på individnivå: vilket engagemang kostcheferna respektive 

husmödrarna har. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Carola Magnusson arbetar som husmor på Karlbergsskolan i Stockholm och har gett ut boken 

Ekologisk mat i storkök där hon ställer sig frågande till varför mycket av den mat vi äter 

produceras i stora matfabriker, för att sedan transporteras långa sträckor. Ett exempel på hur 

Carola i sin roll som husmor förändrade skolmaten var att hon bad om att få en säck potatis 

från centralköket istället för det färdiglagade pulvermoset. (Magnusson 1998) Det visar att det 

är viktigt med engagemang på personnivå. 

 

Idag finns det flera KRAV-certifierade storkök i Sverige som lagar ekologisk skolmat och i 

Köpenhamn har kommunen beslutat att 75 procent av skolmaten ska lagas med ekologiska 

produkter (Chen He & Bengt Egberg Mikkelsen, 2009, 7-12). ”Ekologisk skolmat är både god 

och näringsrik, men framförallt en viktig del i omställningen till en hållbar livsstil”, skriver 

Lars Nellmer som är VD för KRAV (Dagens samhälle 2009). Borde inte alla barn/elever ha 

rätt att äta ”hemlagad” och ekologisk mat i skolan?  

 

I artikeln ”Skolor har inte råd med ekologisk mat” kan man läsa att de flesta kommuner och 

landsting inte kommer att klara regeringens mål som sattes upp 2006: att en fjärdedel av 

maten som serveras ska vara ekologisk år 2010. En majoritet av kommunerna har satt upp 

höga mål, men det är endast 16 procent av kommunerna som skjuter till pengar för att målen 

ska kunna uppnås. Som det ser ut nu kommer endast enstaka kommuner och landsting att nå 

regeringens mål. (Sveriges Radio 2010) 

 

Ekologisk och klimatsmart mat är således ett omdiskuterat ämne och är relevant i 

diskussionerna om hur vi ska kunna förbättra miljön. Vi vill därför undersöka hur 

kommunerna arbetar med skolmaten. Hur resoneras det kring ekologisk skolmat, hur fattas 

besluten och hur miljömedvetna är kommunerna?  
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1.2 Bakgrund  

 

Ekologisk mat 

En av de viktigaste aspekterna i den ekologiska produktionen är att djuren har en central roll. 

Det ställs höga krav på djurskydd och att djuren ska ha möjlighet att utöva sina naturliga 

beteenden. Ungefär 15 procent av den svenska åkerarealen brukas ekologiskt idag. Störst 

andel ekologiska lantbruk finns i norra Sverige medan de största arealerna som brukas 

ekologiskt finns i södra Sverige (LivsmedelsSverige 2009, Ekologiskt produktion). Ekologisk 

odling innebär också att det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel och 

konstgödsel (Statens Folkhälsoinstitut 2009).  

 

Miljösmarta matval   

Livsmedelsverket gav år 2009 ut en rapport om miljösmarta matval. Rapporten tar upp vilka 

matval som är dåliga respektive bra för miljön. Ett kilo nötkött orsakar 15-25 kilo 

växthusgaser, vilket är ungefär tio gånger så mycket som ett kilo kyckling. Rapporten visar att 

man gärna kan äta kött och att det är viktigt för att få i sig en tillräcklig mängd järn. Däremot 

bör man tänka på att ibland minska mängden eller byta ut köttet mot vegetariska alternativ för 

att minska koldioxidutsläppen. När man köper kött bör man även tänka på att välja 

närproducerat. När det gäller fisk och skaldjur är det bra för hälsans skull att äta det två till tre 

gånger i veckan, men det är viktigt att tänka på att välja fisk som är fångad eller odlad på ett 

hållbart sätt för att minska påverkan på miljön (Livsmedelsverket 2009, s 2, 4).  

Gällande frukt, bär, grönsaker och baljväxter är grundregeln att välja säsongsanpassat, 

närodlat och gärna ekologiskt. Man kan med fördel välja grövre grönsaker som rotfrukter, 

broccoli, vitkål och lök. Dessa kan lagras längre och det finns tillgång till närodlat året om. 

Olika frukter, bär, grönsaker och baljväxter har olika stor klimatpåverkan beroende på hur de 

odlas och på vilket sätt och hur långt de transporteras. Potatis, spannmålsprodukter som pasta, 

bröd, gryn och ris har låg miljöpåverkan jämfört med kött och fisk. Även här bör man tänka 

på att välja närproducerat (Livsmedelsverket 2009, s 7-9, 14). 

 

Närproducerad mat                                                      

Närproducerad mat är mat som produceras, förädlas och distribueras till konsumenter inom ett 

visst avgränsat område. Efterfrågan på närproducerad mat har börjat öka eftersom människor 
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söker alternativ till den massproducerade maten. Närproducerad mat är bättre ur 

miljösynpunkt eftersom avståndet mellan producent och konsument krymper. Ju fler kunder 

som kräver besked om ursprung, äkthet och närproducerade livsmedel desto större chans är 

det att få de stora livsmedelsbolagen att fokusera mer på hög kvalitet och närproducerat 

(LivsmedelsSverige 2009, Närproducerad mat). 

 

Transporter 

Använder man sig av närproducerad mat behöver den inte transporteras lika långt och man 

arbetar för att samarbeta med transporterna för att ytterligare minska miljöbelastningen. En 

tredjedel av all godstrafik på vägarna i Europa är livsmedelstransporter, där långtradare är det 

vanligaste sättet att transportera mat på. Vissa livsmedel fraktas med tåg vilket är ett betydligt 

mer miljövänligt alternativ. När det gäller import av exotiska frukter, fryst fisk med mera 

används flyg- och båttransporter. Transporterna står för ca 20-30 procent av 

livsmedelsproduktionens totala utsläpp av växthusgaser (LivsmedelsSverige 2009, Transport 

av mat). 

 

Matsvinn 

Ungefär en tredjedel av all köpt mat slängs, vilket innebär en otroligt onödig belastning på 

miljö och klimat. Mycket av det som slängs är bröd, frukt, grönsaker med mera som lagrats 

felaktigt eller för länge. En femtedel av all mat som konsumeras i Sverige kommer från 

restauranger och andra storhushåll, exempelvis skolmatrestauranger. Ungefär 20 procent av 

maten som hanteras i dessa kök kastas. Tips till exempelvis skolmatrestauranger är att: 

planera inköp noga och rotera varorna så att de med kortast datum används först, satsa på 

råvaror av hög kvalitet, skapa möjligheter att lagra och använda överskott, lagra maten på rätt 

sätt, utbilda och informera personal och skolelever och vilka konsekvenser svinnet får både 

ekonomiskt och för miljön. (LivsmedelsSverige 2009, Matsvinn) 

 

Ekologiskt i kommunerna 

EkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter har på uppdrag av KRAV 

samlat in statistisk för att kartlägga inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 

2009. År 2006 formulerades målet: ” 25 % ekologiskt i offentlig sektor till 2010”. Resultat: 

Mer än hälften av de kommuner och landsting som besvarat enkäten har tagit någon form av 

politiskt beslut eller mål för att servera ekologisk mat i de offentliga storköken. I färre än 
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hälften av landets kommuner och landsting finns inget beslut om att servera ekologiskt medan 

endast ett fåtal har tagit ett aktivt beslut om att inte köpa ekologiskt alls. Många kommuner 

har tagit beslut om att byta ut vissa produkter till ekologiska alternativ där det vanligaste är att 

byta till ekologisk mjölk. I takt med att klimatfrågorna har eskalerat har intresset för 

närproducerade livsmedel i offentlig sektor ökat (EkoMatCentrum 2010, s 5-13). 

 

EkoMatCentrum har även gjort en undersökning om hur mycket ekologiskt som köps in i 

landets kommuner och landsting. Studien visar att mejeriprodukter är den vanligaste 

produktgruppen att köpa ekologiskt. Hela 99 procent av dem som svarat köper ekologiska 

mejeriprodukter. 16 procent av kommunerna och landstingen i undersökningen får ekonomisk 

kompensation för att köpa ekologiskt. De flesta av dessa tycker dock att kompensationen är 

otillräcklig för att täcka merkostnaden. Kommuner och landsting som får ekonomiskt stöd 

ligger i genomsnitt på 12 procent ekologisk mat jämfört med 10,2 procent som är 

genomsnittet för samtliga kommuner/landsting i undersökningen. (EkoMatCentrum 2010, s 

18-19).  

 

Definitioner 

Med begreppet ”miljömedveten” menar vi dels andel ekologiska livsmedel, dels hur 

miljömedvetenheten ser ut gällande transporter samt hanteringen av matrester. 

 

1.3 Forskningsläge 

Att hitta forskning inom studiens område var inte det lättaste, då det inte finns så mycket 

tidigare forskning gjord inom ämnet. Vi har dock tagit med den forskning vi hittat och har 

även valt att ta med två studentuppsatser. 

 

 

Doktorsavhandlingen Offentliga storkök i det gröna folkhemmet av Sara Alander handlar om 

vilka frågor som anses viktiga att driva i ett projekt för hållbar utveckling inom offentliga 

sektorns storkök. Undersökningen grundar sig på intervjuer med två projektledare som har 

lång erfarenhet av arbete med hållbar utveckling inom offentliga sektorns storkök. 

Intervjuerna med projektledarna visade att omsorgen om miljön var den grundläggande 

anledningen till att de använde ekologiskt och närodlat i köken. Det framkom också att 

hälsoperspektivet var viktigt för dem. Att måltiderna i den offentliga sektorn har andra värden 
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än mättnad framkom också i intervjuerna, intervjun visade nämligen att projektledarna är 

måna om att vara tydliga med hur maten hänger ihop med hälsa och miljö. (Alander 2007, s 

113-128)  

 

Forskningsinstitutet Bioforsk gjorde en studie 2009 “Organic and conventional public food 

procurement for youth in Denmark” om ekologisk skolmat i tre danska kommuner. Syftet 

med studien var att ta en närmare titt på hur statusen på ekologiska skolmåltider ser ut i 

Danmark. Kommunerna som undersöktes har under några år infört en verksamhet av 

ekologiska livsmedel för försäljning i deras grundskolor med tre olika synsätt. Köpenhamn 

har upprättat ett stort centralkök och producerar ekologisk mat som ska värmas och serveras 

på skolorna. Roskilde samarbetar med ett ekolokiskt cateringföretag som levererar livsmedel 

som skall säljas på skolorna. Kommunen Gladsaxe har anställd personal som behandlar och 

säljer mat på varje skola, personalen utbildas om ekologiska livsmedel genom en kommunal 

samordnare. Studien visade att den aktuella statusen för ekologisk skolmat inte är speciellt 

positiv i någon av kommunerna. Studien visade att ett hinder för ökad konsumtion av 

ekologiska livsmedel i skolorna är relaterat till bristen på infrastruktur i skolorna, exempelvis 

kök och matsalar. Studien visade också att servering av måltider i skolan inte är förankrat 

bland elever, lärare, föräldrar och annan skolpersonal. Detta beskrivs som det främsta hindret 

för att öka antalet ekologiska skolmåltider (Chen He och Bengt Egberg Mikkelsen, 2009, s 7-

30).  

 

Resultaten från undersökningen ”Matglädje och ungdomar”, genomförd av LUI 

Marknadsinformation hösten 2001 visar att ungefär hälften av de tillfrågade i undersökningen 

svarar att maten tillagas i lokala kök och hälften svarar att maten tillagas i centralkök. Det 

innebär att inom samma kommun finns det olika sätt att sköta tillagningen. I 

genomsnittskommunen kostar skolmaten 3380 kr per elev per år, år 2000 (7 kr och 60 

öre/lunch). På den skola där maten kostar minst satsar de 1570 kr per elev och i den kommun 

där de lägger mest pengar satsas 5815 kr per elev och år. Där ingår livsmedel, löner och 

transporter. Mjölkens andel av dessa kostnader är 0,2 procent (Skolmatens Vänner 2002, s 16-

24).  

 

I Läkartidningen 2008 publicerades ett magisterarbete i Folkhälsovetenskap: ”Ekologisk mat- 

elevers kunskaper och uppfattningar”. Julia Joffer har studerat kunskaperna och 
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uppfattningarna om ekologisk mat hos skolbarn. I undersökningen deltog 136 elever i årskurs 

nio vid en skola i Dalarna. Undersökningen gjordes med hjälp av enkäter om ekologisk mat 

för att sedan följas upp med gruppdiskussioner. Resultatet i studien visar att samtliga elever 

som deltog i undersökningen hade goda kunskaper om ekologisk mat. Fördelarna med 

ekologisk mat som eleverna såg det var ”bra för miljön, ”bra för djuren”, ”bra kvalitet” och 

”gott”. Omkring 40 procent ansåg att det var för dyrt att köpa ekologiska livsmedel och 

omkring två tredjedelar köper sällan eller aldrig sådana livsmedel. Vid diskussionerna 

betonade eleverna framförallt det konventionella jordbrukets användning av 

bekämpningsmedel och konstgödsel med effekter på miljö, människor och djur. Betydelsen 

av närproducerad mat betonades, och eleverna efterlyste en koppling mellan ekologisk 

livsmedelsproduktion och transportsträckor för livsmedlen. Eleverna ansåg också att det 

högre priset för ekologisk mat är motiverat med hänsyn till miljö och hälsa (Läkartidningen 

2008 s. 1473).  

 

I studien ”Kostchefer om närproducerad mat” bland kommunernas kostchefer i Skåne län och 

Hallands län undersöktes hur det ser ut med närproducerad skolmat i länen. Undersökningen 

visar att kostcheferna i Skåne och Halland gärna vill köpa svensk och närproducerad skolmat. 

De säger att det anses viktigt att känna till skolmatens ursprung men kostcheferna vet idag 

inte var skolmaten kommer ifrån. De beskriver att de ser lagen om offentlig upphandling 

(LOU) som ett hinder i vägen för att köpa närproducerat. LOU reglerar vilka leverantörer ett 

skolkök får handla av. (Skolmatens Vänner, 2009, s 1-2) 

 

Studentuppsatser 

Andreas Lindberg och Richard Peterson har i sitt examensarbete ”Svenska livsmedel – 

varför? – Restaurangers, grossister och offentlig upphandlares inställning till livsmedel från 

Sverige”. Målet och syftet med undersökningen är att få en uppfattning om svenska 

restaurangers, grossisters och offentliga upphandlares kunskap och attityder om svenska och 

utländska livsmedel. De vill ta reda på vilka som är de grundläggande faktorerna som styr 

köpbesluten i de olika företags- och organisationsleden och vad kan livsmedelsproducenter 

göra för att tillmötesgå restaurangers och offentliga upphandlares krav och önskemål. 

(Lindberg & Peterson 2005, s 4) De kommer fram till att den allmänna uppfattningen bland 

konsumenter är att maten transporteras för långt och därför efterfrågas ett lokalt alternativ. 

Det som restauranger, grossister och storhushåll känner behov av är service, bekvämlighet, 
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kvalitet och kontinuet i leveranser. Konsumenterna har för dålig kunskap om råvarornas 

ursprung och vilka skillnader det finns mellan svenska och utländska produktionsformer. 

(Lindberg & Peterson 2005, s 34)   

 

I en artikelserie ”Bara maten är god så” skriver Sandra Carlsson om skolmaten i Stockholm. 

Valet av skola i Stockholm kan vara avgörande för vilken mat som serveras och att många 

skolkök inte går att laga mat i samt allt fler ordnar sin mat från privata företag. Hon har 

undersökt två skolor inom samma kommun: Stenhagsskolan i Akalla där barnen inte vill äta 

ekologiskt utan hellre vill tugga kött som industrin redan pressat samman (d.v.s. hel- och 

halvfabrikat), samt ekologiska Karlbergs skola i Birkastan där ett nytt skolkök byggs från 

grunden. Anledningen till att det kan vara så här stora skillnader i en och samma kommun 

menar Sandra Carlsson är för att ansvaret ligger ofta på den enskilda skolan. Detta leder till 

att maten skiljer sig mycket mellan olika skolor även inom samma kommun. När ansvaret för 

maten ligger på skolnivå, som det ofta gör idag, är kökspersonalen viktig. Engagemang i 

köket har stor betydelse för vilken mat som serveras. (Carlsson 2008, s 2-13)   

 

1.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Den forskning vi har tagit del av visar att det finns många fördelar med ekologiska livsmedel 

med främst tanke på miljön och kvalitén. Något som också framkommer i flera studier är att 

det är dyrt med ekologiska livsmedel vilket resulterar i att dessa produkter inte används i den 

utsträckning som man önskar. Det talas också om att bristen på eget tillagningskök är ett stort 

hinder för att kunna köpa in närodlad och ekologisk mat.  

 

Forskningen vi har tagit del av visar också att det skiljer sig mycket beroende på vilken 

kommun man bor i och att det även kan skilja sig mellan olika skolor i en och samma 

kommun. Undersökningen i Danmark gjord av Bioforsk Organic påminner mycket om 

upplägget på vår kommande studie. Även vi vill undersöka om det finns skillnader beroende 

på vilken kommun eller skola man går i och vilka dessa skillnader i så fall är. Vi vill även 

veta vad det finns för hinder och möjligheter för att öka andelen ekologisk mat i skolorna. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka miljömedvetenheten i tre kommuner gällande skolmaten. 

Följande frågor har varit i fokus i uppsatsen: 

 

 Vilka klimatsmarta val gör kommunerna när det gäller skolmaten?  

 Vem fattar beslut huruvida skolmaten skall vara ekologisk eller inte och vilka faktorer 

styr dessa beslut?  

 Vilka ekologiska val prioriteras gällande skolmaten?  

 Vilka hinder och möjligheter finns för att öka andelen ekologisk skolmat? 

 

2. Metod 

 

2.1 Val av metod 

Vi valde att använda oss av intervju som metod. Det är en kvalitativ metod där vi ville komma 

fram till hur kostcheferna/kostekonomerna resonerar kring våra frågeställningar. Då vår studie 

utgår från en kvalitativ ansats är den inte generaliserbar utan vi strävar efter att få en djupare 

bild av hur det ser ut i de olika kommunerna.  

2.2 Procedur 

Vi tog kontakt med kostchefen/kostekonomerna via telefon i tre kommuner i Stockholms län. 

Vid kontakten med dessa efterfrågades förberedelsefrågor inför intervjun (se bilaga 3). Efter 

att kommunerna kontaktades började vi med utformningen av vårt intervjuformulär (se bilaga 

2). Av de tre intervjuer som genomfördes använde vi bandspelare på den första intervjun. På 

den andra tilläts inte detta men respondenten hade förberett sig skriftligt på de frågor vi hade 

skickat ett par veckor innan intervjun ägde rum. Den tredje intervjun valde vi själva att inte 

banda eftersom vi ansåg att det kändes mycket mer avslappnat både för oss och för 

respondenten. Detta eftersom både vi och respondenten under den första intervjun blev 

väldigt stela tack vare bandspelaren, under den andra intervjun var stämningen mycket mer 

avslappnad. När den första intervjun var slutförd analyserades den direkt efteråt genom att vi 

lyssnade igenom bandet och transkriberade informantens svar. Efter den andra och tredje 
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intervjun var genomförda analyserades dessa också direkt efteråt genom att vi jämförde våra 

protokoll och skickade via mail vårt resultat till respondenten för godkännande. Vi har även 

kontaktat respondenterna i efterhand för förtydligande eller kompletteringar. I diskussionen 

har vi analyserat utsagorna med hjälp av tidigare forskning.     

 

2.3 Urval 

Av bekvämlighetsskäl valde vi att genomföra vår undersökning i tre närliggande kommuner i 

Stockholms län; Täby, Danderyd och Sundbyberg. Valet gjordes också utefter att dessa tre 

kommuner hade en skolmatpeng som låg något under medel jämfört med Stockholms alla 

kommuner eftersom vi inte ville att ekonomin skulle vara den största skillnaden. Vi valde att 

kontakta kostcheferna/kostekonomerna respektive kommun eftersom vi ville intervjua en 

person som har kunskap och överblick över skolmaten för alla skolor i kommunen. I 

Sundbyberg fick vi tag på kostchefen, men varken i Täby eller i Danderyds kommun finns det 

någon kostchef anställd. Därför vände vi oss till kostcheferna/kostekonomerna i dessa 

kommuner. I Danderyds kommun jobbar respondenten dessutom som husmor på en skola. Vi 

valde att undersöka de kommunala skolorna eftersom det är dessa kommunen är ansvarig för, 

friskolorna med annan huvudman bestämmer själva över skolmaten.      

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

I den kvalitativa forskningen talar man om reliabilitet som tillförlitlighet, pålitlighet och 

upprepbarhet (Hassmén 2008, s 124). För att säkerställa reliabiliteten måste vi se till att vårt 

frågeformulär är utformat på ett sätt som gör att vi får svar på våra frågeställningar. För att 

undersöka detta har pilotintervjuer genomförts på några personer för att se om våra frågor är 

bra utformade eller om något ska ändras. Vi har diskuterat reliabiliteten och hur våra egna 

erfarenheter och eventuella fördomar kan påverka hur vi tolkar respondenternas svar, vilket 

kan leda till en försämrad reliabilitet. För att undvika detta förde vi varsitt protokoll vid de två 

intervjuerna som inte bandades, protokollen jämfördes sedan för att undvika skilda tolkningar. 

För att ytterligare öka reliabiliteten i undersökningen har resultaten i respektive kommun 

skickats till respondenterna för att säkerhetsställa att informationen stämmer.         

 

Validitet kan uttryckas som trovärdighet, stabilitet, neutralitet och överförbarhet. Validitet 

diskuteras i termer av överförbarhet i den kvalitativa forskningen, vilket är hur ett 
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stickprovsresultat kan generaliseras till populationen. Dock är det ofta inte detta man vill 

komma åt i den kvalitativa forskningen utan snarare som i vårt fall där vi vill undersöka det 

unika eller särskiljande i specifika kommuner. Vi är alltså inte ute efter att generalisera vår 

studie. En del av begreppet validitet är stabilitet, vilket innebär att data är stabilt över tid, över 

förhållanden och situationer. (Hassmén 2008, s 155-159) Vår studie undersöker hur det ser ut 

inom ämnet just idag, vilket innebär att vår studie troligtvis inte är relevant om 10 år, då det 

förmodligen har skett en hel del yttre förändringar när det gäller bland annat ekologisk mat.  

 

3. Resultat 

Resultatet nedan kommer presenteras kommun för kommun. En kort presentation om 

respektive kommun beskrivs, därefter besvaras frågeställningarna.   

 

3.1 Danderyds kommun 

Danderyds kommun är beläget cirka en mil norr om Stockholm och är en av landets till ytan 

minsta kommuner med 28 kvadratkilometer. I kommunen bor drygt 31 000 invånare. År 2009 

utsågs Danderyd till landets näst mest framgångsrika skolkommun. I kommunvalet 2006 fick 

moderaterna flest mandat och därefter följdes de av centerpartiet och folkpartiet. I 

kommunvalet 2010 är det fortfarande samma trio i topp men centern och folkpartiet har fått 

fler mandat medan moderaterna minskat något. (Danderyds kommun 2010)  

 

Kostnaden för skolmaten i kommunen låg år 2009 på 4670 kr per elev och år (Skolmatens 

vänner 2009). Av kommunens 14 skolor har tre skolor mottagningskök1, resten av skolorna 

har tillagningskök2.  

 

Vilka klimatsmarta val gör kommunerna när det gäller skolmaten? 

Enligt respondenten är ett klimatsmart val som görs i kommunen att transporten av maten från 

produktionsköken3 till mottagningsköken sker via företaget Lillebil, som numera bara 

                                                 
1 Skolor som inte tillagar maten på skolan har ett mottagningskök där maten hålls varm tills den serveras.  
2 Maten tillagas direkt på varje enskild skola. 
3 Här tillagas maten för de skolor som har maten utlagd på entreprenad. Härifrån transporteras maten till de olika 
skolornas mottagningskök. 
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använder sig av miljöbilar4. På skolorna i kommunen arbetar kökspersonalen kontinuerligt 

med att få maten både mer ekologisk och klimatsmart. Enligt respondenten tar de exempelvis 

vara på den mat som blivit över. Maten som inte har stått ute bland barnen sätts in i 

avsvalningsskåp och återuppvärms nästa dag, blir till nya rätter och används ibland i sallader. 

Då respondenten även är husmor berättar denne att på den här skolan serveras enbart 

vegetarisk mat varje onsdag, detta för att vara klimatsmarta. Respondenten berättar också att 

något som de strävar efter är att bara köpa in svenskt kött och gärna ekologiskt, om inte priset 

blir för högt.  

 

Vem fattar beslut huruvida skolmaten skall vara ekologisk eller inte och vilka faktorer 

styr dessa beslut?  

Respondenten berättar att det är meningen att politikerna ska bestämma, de vill dock inte ta 

tag i det utan säger att varje skola skall kunna besluta själv och profilera sig som den vill, 

ekologiskt eller inte. Enligt respondenten delar kommunen inte ut några bidrag för att göra 

maten mer ekologisk utan det är upp till varje skola att avgöra utifrån sin budget. Man kan 

däremot få bidrag till att gå kurser (exempelvis Matglädje5). Respondenten tycker att 

politikerna skulle bestämma så man har något att hålla sig till: ”Frågan är om politikerna vill 

avsätta den tiden och de pengarna till detta? Förhoppningen är att politikerna vill vara med 

och fatta besluten, ta sitt ansvar och arbeta för att göra maten mer ekologisk.”  

Det som styr huruvida skolmaten kan vara ekologisk eller inte är enligt respondenten 

framförallt ekonomin och sedan är det upp till varje ansvarig husmor på varje skola att 

bestämma vad som skall serveras.  

 

Vilka ekologiska val prioriteras gällande skolmaten?  

De tre sista månaderna år 2009 låg andelen ekologiskt på endast fem procent men de har 

börjat handla mer ekologiskt, berättar respondenten: ”Gissningen är att siffran idag ligger runt 

10 procent.” Ekologiska råvaror som prioriteras är ris, pasta och kött. Respondenten säger att 

de vill ha ekologisk mjölk men har inte haft möjlighet till det eftersom de har haft problem 

                                                 
4 Miljöbil är ingen miljöklass utan en miljöbil definieras som ett fordon som klarar miljöklass 2005, vilket 
motsvarar Euro IV som är lagstiftad nivå sedan 2006. (Miljöstyrningsrådet 2009) 
5 Projektet ”Fokus Matglädje – Vägen till hållbara måltider inom offentlig förvaltning” innebär att alla Sveriges 
kommuner och stadsdelar får möjlighet att förbättra de offentliga måltiderna. Det ges utbildningar där det ska 
ges ny kompetens inom kommunens offentliga måltidsverksamheter. Här ingår kreativ matlagning samt hur man 
kan laga klimatsmart mat med hållbara/ekologiska råvaror. (Fokus Matglädje 2010) 
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med leveransen av den ekologiska mjölken från Arla: ”Vi söker inte efter ekologiskt jämt men 

köper när det finns.” 

 

Vilka hinder och möjligheter finns för att öka andelen ekologisk skolmat?  

Det finns möjligheter som exempelvis Matglädje. Enligt respondenten är det husmor och 

skolans rektor som styr huruvida maten ska vara ekologisk och de måste även utgå från 

budgeten. Enligt respondenten är det rektorn på respektive skola som bestämmer matbudgeten 

och därmed skiljer sig maten åt mellan de olika skolorna i kommunen: ”Rektorn på denna 

skola vill att de ska ha den bästa maten, så när matpriserna steg höjdes budgeten.”  

 

Enligt respondenten är grönsaker det största problemet när det gäller ekologiskt och berättar 

att de haft problem med kvaliteten på de ekologiska grönsakerna samt att hitta svenska 

ekologiska grönsaker: ”Ekologisk rödkål från Holland eller svensk rödkål från Gotland, då 

kan man fråga sig vad som är bäst för miljön?”  

 

Ett stort hinder för att kunna utöka andelen ekologiskt menar respondenten är att det är svårt 

när politikerna inte tar något ansvar. Andra hinder enligt respondenten kan vara kvaliteten på 

de ekologiska varorna samt eventuella problem med leveranserna. 

 

3.2 Sundbybergs kommun 

Sundbybergs kommun ligger knappt en mil norr om Stockholm och är till ytan sett landets 

minsta kommun med nio kvadratkilometer. I kommunen bor nästan 38 000 invånare vilket 

även gör kommunen till landets mest tätbefolkade kommun. Under förra mandatperioden 

2006-2010 var det de rödgröna som styrde i kommunen men i kommunvalet 2010 hamnade 

moderaterna i topp, tätt följda av socialdemokraterna med endast ett mandat mindre. 

(Sundbybergs kommun 2010) 

 

Kostnaden för skolmaten i de kommunala skolorna i Sundbybergs kommun låg år 2009 på 

4828 kr per år och elev (Skolmatens vänner 2009). Av kommunens åtta skolor har tre skolor 

mottagningskök och får maten utifrån, dessa tre skolor är för små för att själva kunna ha ett 

eget tillagningskök. Resterande fem skolor har egna tillagningskök. Varje skola har en budget 

och en barnpeng som ska täcka alla kostnader: 8,77 kr per elev och måltid, kostnaden täcker 
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bara råvarorna sedan tillkommer personalkostnader. På högstadiet är kostnaden för råvara per 

elev 10 procent högre. 

 

Vilka klimatsmarta val gör kommunerna när det gäller skolmaten? 

Klimatsmarta val som görs i kommunen är prioriteringen att i princip all mat ska tillagas från 

grunden och i största mån undvika halvfabrikat, enligt kostchefen. Mat som blir över och inte 

stått framme i serveringen sparas till dagen efter, då den värms upp och kan serveras igen 

berättar kostchefen. När det gäller mattransporterna till mottagningsköken sker detta med 

kommunens egen lastbil. Kostchefen berättar att man i kommunen arbetar aktivt för att 

minska transporterna: ”Sundbyberg är en liten kommun så det är endast korta 

transportsträckor, cirka fem minuters närområde kring produktionsköket.”  

 

Vem fattar beslut huruvida skolmaten skall vara ekologisk eller inte och vilka faktorer 

styr dessa beslut? 

Enligt kostchefen ansvarar respektive skola för inköp och tillagning av maten. Kostchefen 

berättar att politikerna fattar beslut som påverkar andelen ekologisk skolmat, de har bland 

annat sagt att all mjölk ska vara ekologisk. Skolorna i kommunen har fått 200 000 kr i bidrag 

till detta för att kunna uppnå målet med att servera ekologisk mjölk, berättar kostchefen. Hade 

kostchefen själv fördelat pengarna hade inte pengarna satsats endast på mjölken utan även på 

ekologiska grönsaker med mera: ”Men det är ändå bra att kommunen engagerar sig på något 

sätt.” Enligt kostchefen har kommunen en arbetsplan som innebär att kommunen ska arbeta 

utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer för att komma upp i sina önskvärda 15 procent ekologiskt: 

”Kvalitén på maten och självklart ekonomin är det som styr.”   

     

Vilka ekologiska val prioriteras gällande skolmaten?  

 

Första halvåret 2010 låg siffran för ekologisk andel på 11 procent, men det kommer 

förmodligen att bli en högre siffra för andra halvåret. Kostchefen berättar också att den mesta 

av maten tillagas från grunden:  

 

Köttbullar och ekologiska pannkakor köps in färdiga men annars tillagas all mat från 

grunden, vi serverar inte t.ex. Chicken bits. Någon enstaka gång om året kan 

exempelvis panerad fisk serveras, efter önskemål från eleverna. 
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Exempel på ekologiska produkter de använder är: ägg, morötter, mjölk, lök, bananer och 

några brödsorter. För alla som arbetar kommunalt i Sundbyberg serveras endast ekologiskt 

kaffe. Kostchefen berättar att de prioriterar att ha utbildade kockar, det kostar mer men de vet 

vad de gör: ”De har kunskaper för att tillaga bra mat från grunden, vet hur man tar tillvara på 

rester osv. vilket i slutändan är en bra investering.” 

 

 

Vilka hinder och möjligheter finns för att öka andelen ekologisk skolmat?  

Enligt kostchefen har ett tidigare hinder varit att få tag på ekologiska livsmedel men numera 

fungerar detta bra. Under en period var det svårt att få tag på ekologisk mjölk och enda 

alternativet var att få mjölken från Danmark. Under denna period valde de istället att ha 

vanlig mjölk tills det fanns svensk ekologisk mjölk igen. Bortsett från detta har de inte haft 

några som helst problem med leveranserna utan det har fungerat bra, berättar kostchefen: 

”Ekologiskt behöver inte vara dyrare, utbudet är tillräckligt.”    

 

Något som kostchefen tycker är positivt är att det finns ett intresse hos politikerna att arbeta 

med de ekologiska frågorna gällande skolmaten. Det enda egentliga hindret kan vara 

ekonomin, att pengarna behöver satsas på rätt saker, berättar kostchefen: ”Att politikerna vill 

satsa på ekologisk mjölk är bra, men man skulle kunna fördela pengarna på andra sätt.”  

 

3.3 Täby kommun 

Täby kommun ligger cirka två mil norr om Stockholm och i kommunen bor drygt 63 000 

invånare. En granskning gjord av Skolverket visar att Täbys skolor är av mycket god kvalitet.  

I kommunen görs regelbundet upphandlingar av varor och tjänster, Täby kommun är en av de 

kommuner i Sverige som har högst andel köpt verksamhet. I kommunen finns en central 

upphandlingsenhet som ansvarar för kommunens övergripande upphandlingar och ger även 

stöd för verksamheternas upphandlingar. I kommunvalet 2006 fick moderaterna majoritet i 

kommunfullmäktige. Moderaterna har under mandatperioden 2007-2010 varit överens med 

folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet om grundläggande frågor. Från och med 2010 

är det fortsatt moderat styrning men folkpartiet har fått fler mandat (Täby kommun 2010). 
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Skolmatkostnaden i kommunen låg år 2009 på 4560 kr per elev och år (Skolmatens vänner 

2009). Av kommunens 20 kommunala skolor har fyra skolor tillagningskök, resterande får sin 

mat från produktionskök. Skolmåltiderna i kommunen är utlagd på entreprenad, de flesta 

skolköken drivs idag av företaget Fazer Food AB men även Sodexo driver ett tillagningskök.    

  

Vilka klimatsmarta val gör kommunerna när det gäller skolmaten? 

Enligt respondenten styr varje enskilt kök huruvida maten ska vara halvfabrikat eller inte, 

kommunen strävar dock efter att laga så mycket som möjligt från grunden. Exempel på 

halvfabrikat är: pannkakor, panerad fisk, köttbullar och färsbiffar. Soppor och grytor är 

däremot alltid hemlagade, berättar respondenten. När det gäller mattransporterna från 

produktionsköken till mottagningsköken har kommunen ställt krav på att transporterna sker i 

närområdet, dvs. de skolor som ligger närmast produktionsköken får sin mat därifrån. Detta 

för att minimera transportsträckorna, enligt respondenten. 

 

Enligt respondenten kan mat som blir över och som inte stått ute i serveringen kan sparas till 

nästa dag och värmas upp igen: ”Fazer jobbar med bl.a. uppföljning av antal beställda 

portioner och hur mycket som slängs och för statistik över det och försöker på så sätt minska 

matsvinnet.” I många av köken separeras matavfallet och blir till biogas, enligt respondenten. 

I kommunens skolor har man infört temadagar en gång i månaden då bara vegetarisk mat 

serveras detta då det hjälper till att spara på miljön, berättar respondenten. Det är dock olika 

på olika skolor och respondenten menar därför att matråden i skolorna är viktiga eftersom 

eleverna får vara med och påverka. Transporten från produktionskök till mottagningskök sker 

med lastbil där kommunen enligt Miljöstyrningsrådet har ställt krav i upphandlingen att 

transporten minst ska uppfylla miljökravet Euro III. 6  

 

Vem fattar beslut huruvida skolmaten skall vara ekologisk eller inte och vilka faktorer 

styr dessa beslut? 

Enligt respondenten finns det ingen policy i kommunen, men inför nya investeringar 

undersöks miljöalternativ (se Miljöplanen7) där det strävas efter ett miljötänk. Respondenten 

                                                 
6 Miljökraven för Euro III är ett baskrav för tunga fordon på >3,5 ton som ska följas vid transportuppdraget. 
Euro III är i dagsläget den lägsta kravnivån på lastbilar. Från och med oktober 2009 bör man ha Euro V. 
(Miljöstyrningsrådet 2009)  
7 Miljöplanen för Täby Kommun. 
<http://www.taby.se/PageFiles/2833/T%c3%a4by%20milj%c3%b6plan%2020100406.pdf> 
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berättar att inför nya upphandlingar ser kommunen över vilka miljökrav som kan ställas på 

transporter, ekologisk mat, vegetariska alternativ, godkända fisksorter, matavfall etc.  

 

Inga bidrag utdelas från kommunen utan varje verksamhet, dvs. skolorna, bestämmer själva 

utifrån sin budget, berättar respondenten: ”Som det ser ut idag är det upp till varje verksamhet 

att själva bestämma hur de vill göra.”  Enligt respondenten är ekologisk skolmat inget som 

prioriteras bland politikerna och säger att det vore önskvärt att politikerna agerade. Enligt 

respondenten är det upp till varje verksamhet att bidra till att öka andelen ekologisk skolmat: 

”Från verksamheternas sida finns viljan att öka andelen ekologisk mat och göra den mer 

miljövänlig.” Respondenten berättar att verksamheterna kan lägga fram förslag till politikerna 

men att politikerna inte visar något intresse för det utan de godkänner bara (eller låter bli att 

godkänna) verksamheternas förslag på högre miljökrav: ”Nu har folkpartiet fått fler mandat i 

kommunen, så många hoppas på förändringar mot tidigare då det mest är moderaterna som 

har styrt.”  

 

Vilka ekologiska val prioriteras gällande skolmaten? 

Enligt respondenten har kommunerna/verksamheterna i det senaste avtalet från den 1 juli 

2010 krävt av entreprenörerna att minst 10 procent av inköpen ska vara ekologiska livsmedel: 

”Detta följs upp genom möten med entreprenörerna för att se till att de håller avtalet.” 

Verksamheterna önskar att kunna höja denna siffra till nästa tillfälle. Ekologiska varor som 

används i kommunen är främst mjölk, grönsaker och pannkakor, berättar respondenten:  

 

När fisk serveras entreprenören till att använda godkända fiskar som följer 

Miljöstyrningsrådets fisklista8. Entreprenörerna har ett avtal med kommunen att följa 

och utifrån detta avtal är det upp till entreprenörerna att välja vad som ska köpas in. 

 

 

Vilka hinder och möjligheter finns för att öka andelen ekologisk skolmat? 

Enligt respondenten finns det möjligheter att öka andelen ekologiskt genom upphandlingar. I 

upphandlingarna gäller det för verksamheterna att ställa relevanta miljökrav utifrån 

Miljöstyrningsrådets rekommendationer gällande transporter, andel ekologiskt o.s.v. 

 
                                                 
8 En lista över vilka fisksorter som är godkända att använda, med tanke på miljön och risk för överfiskning samt 
utrotningshot för vissa fisksorter. (Miljöstyrningsrådet 2010) 
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Ett hinder kan vara tillgången på ekologiska varor, att det kan vara svårt att få tag på, berättar 

respondenten. Ekonomin är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till: ”Ekologiskt är dyrare och 

ju större efterfrågan blir desto mer kan leverantörerna höja priserna vid varubrist. Priset på 

ekologiska grönsaker är i dagsläget högt så där finns ett stort problem.” Enligt respondenten 

hade entreprenörerna tänkt införa ekologiskt knäckebröd, men tyvärr hade leverantören dragit 

in detta p.g.a. för liten efterfrågan. Det hade annars varit en utmärkt chans att utöka andelen 

ekologiskt, berättar respondenten.  

 

 

4. Sammanfattande diskussion  

Syftet med studien är att undersöka miljömedvetenheten i tre kommuner gällande skolmaten. 

Diskussionen är uppdelad i rubriker efter våra frågeställningar.  

 

Miljömedvetenhet i kommunerna 

I de undersökta kommunerna ser man en stor skillnad på hur många skolor som har ett eget 

tillagningskök. I Danderyd har mer än hälften av skolorna eget kök, i Sundbyberg är det lite 

mer än hälften av skolorna medan det i Täbys kommun är färre än hälften som har ett eget 

tillagningskök. Att Täby har väldigt få tillagningskök i förhållande till skolor tror vi beror på 

att kommunen valt att lägga ut skolmaten på entreprenad. Detta kan jämföras med resultaten 

från undersökningen ”Matglädje och ungdomar” där hälften av de tillfrågade svarar att maten 

tillagas på plats och hälften svarar att maten tillagas i centralkök, vilket innebär att inom 

samma kommun finns det olika sätt att sköta tillagningen (Skolmatens vänner 2002, s 16-24).  

 

I alla tre kommunerna tar skolorna vara på mat som blivit över och använder den till nästa 

dag, dock inte den mat som stått ute i serveringen. Både Täby och Danderyd kommun 

serverar vegetariskt emellanåt, detta ur miljösynpunkt. När det gäller mattransporterna till 

mottagningsköken sker transporten på ungefär samma sätt i alla kommuner. Danderyds 

transporter sker dock med miljöbilar och Sundbyberg är en så pass liten kommun att 

transporterna endast sker inom en mycket liten radie. En intressant sak att notera är att Täby 

kommun väljer att lyfta fram miljökravet de ställer på transporterna som något positivt.  

 

Både i Danderyds kommun och i Sundbybergs kommun betonar man vikten av hemlagad mat. 

I Sundbyberg har man valt att exempelvis inte servera Chicken bits och panerad fisk på grund 
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av att det kommer färdiglagat. Ser man till Sara Alanders doktorsavhandling ”Offentliga 

storkök i det gröna folkhemmet” framkom det att hälsoperspektivet var viktigt därför tror vi 

även att hälsofrågan påverkar serveringen i Sundbybergs kommun (Alander 2007, s113-128). 

På samma sätt som i Julia Joffers magisterarbete betonade respondenten i Danderyds kommun 

betydelsen av närproducerad mat och även en koppling mellan ekologisk 

livsmedelsproduktion och transportsträckor för livsmedlen efterlystes av respondenten.  

  

Beslutsfattande 

I de tre undersökta kommunerna är det politikerna på en övergripande nivå som har makten 

att bestämma hur ekologisk skolmaten ska vara. Trots detta är det upp till husmor och rektor 

på varje enskild skola i Danderyds kommun att bestämma huruvida skolmaten ska vara 

ekologisk eller inte. Här kan vi dra slutsatserna att det är viktigt vilken person skolan anställer 

som husmor, eftersom det till stor del beror på husmors inställning hur stor del ekologisk mat 

som serveras. Liksom i Sandra Carlssons uppsats ”Bara maten är god så” kan valet av skola 

vara avgörande för vilken mat som serveras även inom samma kommun (Carlsson 2008, s. 2-

13). Hur skillnaderna ser ut mellan skolorna i våra undersökta kommuner vet vi exakt inte 

men att det kan skilja sig mellan olika skolor framkom i intervjuerna.  

 

I både Danderyd och Täby vore det önskvärt enligt respondenterna att politikerna engagerade 

sig mer och fattade beslut kring hur det ska se ut. I Sundbyberg fattar politikerna beslut 

gällande andel ekologisk mat och meddelar att man ska arbeta så mycket som möjligt för att 

komma upp9 i målet att servera 15 % ekologiskt. Kommunen ger även bidrag för att skolorna 

ska kunna servera ekologisk mjölk. Varför är inte ekologisk skolmat något som prioriteras i 

Danderyd och Täby? På vad prioriterar politikerna att satsa de pengarna istället? Studien som 

EkoMatCentrum gjort visar på att kommuner och landsting som får ekonomiskt stöd ligger i 

genomsnitt på 12 procent ekologisk mat jämfört med 10,2 procent som är genomsnittet för 

hela undersökningen (EkoMatCentrum 2010, s 18-19). Så varför väljer endast vissa 

kommuner att satsa på ekologisk mat? Beror det på att kommunerna har för lite pengar att 

avsätta till detta eller beror det helt enkelt på ett för litet engagemang?  

 

Här kan man se skillnader i att politikerna i Sundbyberg verkar vara mer engagerade när det 

gäller ekologisk skolmat samt bidrar även ekonomiskt för detta ändamål. I Danderyd och 

                                                 

 



19 

 

Täby är det Alliansen som styr medan det i Sundbyberg är de rödgröna. De styrande 

politikernas ”färg” skulle kunna vara en del av förklaringen till varför det ser så olika ut, att 

de rödgröna verkar brinna mer för frågan om att servera ekologisk mat i skolan.     

 

Ekologiska val 

I Danderyd söker husmödrarna inte efter nya ekologiska alternativt jämt utan köper när det 

finns. Att det kanske finns gott om pengar att satsa, men att man prioriterar att lägga pengarna 

på annat? De har valt att ha ekologiskt ris, pasta och även kött ibland. De har även testat att 

servera matvete som är mer klimatsmart än ris och det verkar populärt även hos eleverna. Det 

är framförallt ekonomin och leverantörerna som styr om maten ska vara ekologisk eller inte. 

Ser man till Julia Joffers magisterarbete ”Ekologisk mat- elevers kunskaper och 

uppfattningar” visar det sig även här att ekonomin styr huruvida man köper ekologiskt eller 

inte. Omkring 40 procent av de tillfrågade ansåg att det var för dyrt att köpa ekologiska 

livsmedel och omkring två tredjedelar köper sällan eller aldrig sådana livsmedel. 

(Läkartidningen 2008, s 1473). Här är det intressant att jämföra våra undersökta kommuner. I 

Danderyd och Täby tycker respondenterna att ekologiska varor är dyrt, medan i Sundbyberg 

menar kostchefen att ekologiskt inte nödvändigtvis behöver vara dyrare. Här kanske det mer 

är en fråga om inställning till ämnet? Är den ekologiska maten något man brinner för är det 

lättare att hitta möjligheterna. 

 

Täby har krävt att Fazer ska servera minst 10 procent ekologiskt och vill gärna höja denna 

siffra ytterligare. Vissa skolor har ekologisk mjölk och de serverar även ekologiska 

pannkakor, grönsaker och godkända fiskar. Sundbyberg serverar så mycket hemlagat som 

möjligt och har även valt att använda sig av ekologiska ägg, morötter, lök, bananer och några 

brödsorter. Här är det kvaliteten och ekonomin som styr. Det krävs engagemang från samtliga 

parter: politikerna, kostcheferna och kockarna. En idé är att skicka iväg samtliga på utbildning 

i varför man bör laga ekologiskt, hur man gör det och hur man får det att gå ihop ekonomiskt 

sett. Det kanske är en möjlighet att samarbeta mellan kommunerna vid större beställningar på 

ekologisk mat och därav kanske det kan vara möjligt att få ner priserna och även minska på 

transporterna.  
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Hinder och möjligheter 

Vilka hinder för kommunerna finns för att kunna utöka andelen ekologiskt? I Danderyd har 

man haft problem med leveranser och har därför i vissa fall valt att köpa icke ekologiskt. 

Även att få tag i ekologiska grönsaker med bra kvalitet har varit svårt. Detta med service, 

bekvämlighet, kvalitet och fungerande leveranser beskrivs i examensarbetet ”Svenska 

livsmedel – varför? – Restaurangers, grossister och offentlig upphandlares inställning till 

livsmedel från Sverige” som något som restauranger, grossister och storhushåll känner ett 

stort behov av. (Lindberg & Peterson 2005, s 34) För att det inte ska bli besvärligt för 

kommunerna att få tag i ekologiska varor gäller det att det finns ett bra utbud och att 

leveranserna fungerar. 

  

I Täby anses att priset är för högt och att ekologiska varor kan vara svårt att få tag på. I både 

Täby och Danderyd anges att det är svårt att utöka andelen ekologiskt när inte politikerna tar 

något ansvar. I Sundbyberg anges däremot att det ekologiska utbudet är tillräckligt, att 

leveranserna fungerar bra och att det enda egentliga problemet när det gäller ekonomin är att 

pengarna ska satsas på rätt saker. Hur ska man göra för att få med politikerna? Som tidigare 

nämnts kan det vara en god idé att utbilda de politiker som är ansvariga i frågan och sätta dem 

in i hur det ser ut med ekologisk mat, vilka möjligheter som finns och vad man bör satsa mest 

på. 

 

Vad finns det då för möjligheter för att utöka andelen ekologiskt? I Danderyd är det upp till 

respektive rektor att bestämma matbudgeten och att åtminstone på denna skola höjs 

matbudgeten när livsmedelspriserna stiger. Det finns exempelvis möjligheter att få bidrag från 

kommunen för att delta i projektet Matglädje10, vilket är en väldigt god idé för att förbättra 

skolmaten och göra den mer ekologisk och klimatsmart. I Täby anges att det finns möjligheter 

att öka andelen ekologiskt genom att göra nya upphandlingar och ställa relevanta miljökrav 

som ska efterföljas. I Sundbyberg finns det intresse från politikerna och leveranserna av 

ekologiskt har fungerat smidigt och bra. I Sundbyberg verkar det finnas en väldigt positiv 

inställning till ekologisk skolmat och de verkar ha kommit en bit längre på vägen, här kan det 

                                                 
10 Projektet ”Fokus Matglädje – Vägen till hållbara måltider inom offentlig förvaltning” innebär att alla Sveriges 
kommuner och stadsdelar får möjlighet att förbättra de offentliga måltiderna. Det ges utbildningar där det ska 
ges ny kompetens inom kommunens offentliga måltidsverksamheter. Här ingår kreativ matlagning samt hur man 
kan laga klimatsmart mat med hållbara/ekologiska råvaror. (Fokus Matglädje 2010)  
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vara en möjlighet för andra kommuner att inspireras och ta efter. Man kanske skulle öppna 

upp för ett samarbete mellan olika kommuner? 

 

De äldre eleverna i Sundbyberg klagar ibland på att det exempelvis är klumpar i det 

hemlagade potatismoset eftersom de är vana vid pulvermos, men kostchefen arbetar för att 

både fortsätta ekologiskt och att hitta rätter som eleverna gillar. Detta kan säkert vara ett 

problem i dagens samhälle då allt färre föräldrar serverar hemlagat hemma. Många köper hel- 

och halvfabrikat och barnen vänjer sig vid att det är detta som är ”riktig” mat. Därför kan 

skolornas försök att servera näringsriktig och hemlagad mat resultera i omdömen som 

”skolmaten är äcklig” eller just att det är klumpar i potatismoset, vilket de inte är vana vid.  

 

Detta resultat styrks i den studie Bioforsk gjort: “Organic and conventional public food 

procurement for youth in Denmark”. Den studien visar just på att servering av ekologiska 

måltider i skolan inte är förankrat bland elever, lärare, föräldrar och annan skolpersonal. Detta 

beskrivs som ett av de främsta hindren för att öka andelen ekologisk skolmat (Chen He och 

Bengt Egberg Mikkelsen, 2009, 7-30). Det gäller då för kommunerna att stå fast vid sitt beslut 

att servera ekologiskt och hemlagat och att införa detta redan för de yngre barnen. Det skulle 

kanske kunna anordnas temadagar ute i skolorna för att förmedla till eleverna vad ekologisk 

mat innebär och varför det är bra. De blir då vana vid att äta detta och kanske förhoppningsvis 

även tar med sig hem och vidare i livet att hemlagat och ekologiskt är både nyttigt, gott och 

bra för miljön. 

 

Ser man till undersökningen ”Kostchefer om närproducerad mat” bland kommunernas 

kostchefer i Skåne län och Hallands län framkom det att LOU, lagen om offentlig 

upphandling som ett hinder för att köpa svensk och närproducerad skolmat. Detta är inget 

som har framkommit som ett hinder i de undersökta kommunerna (Skolmatens vänner, 2009, 

s 1-2).   

 

Slutsatser 

Vi har kommit fram till att det finns stora skillnader i de tre undersökta kommunerna.  

 

 I Danderyd och Sundbyberg lagas skolmaten i större utsträckning i egna 

tillagningskök på skolorna, vilket ger större andel hemlagad mat, bättre koll på hur 
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maten tillagas samt färre transporter. Täby har valt att lägga ut många uppdrag på 

entreprenad, däribland skolmaten. Vi tycker att det verkar bättre att satsa på att ha en 

större andel tillagningskök. 

 

 När det gäller ekologiska livsmedel är ekonomin en avgörande faktor då ekologiskt 

ofta är dyrare. Det finns dock mycket att göra om man har rätt inställning, ekologiskt 

behöver inte vara dyrare än onyttiga halvfabrikat. I Sundbyberg är det kostchefen som 

styr, i Danderyd och Täby är det upp till husmor på varje verksamhet att bestämma 

själva hur de vill göra. Det gäller därför att ha en kostchef alternativt husmor som är 

insatt i ämnet och villig att driva den ekologiska frågan. Drömmen vore att ”ha en 

Carola” på varje skola (Magnusson 1998). 

 

 Politikernas intresse för de ekologiska frågorna är också en mycket viktig faktor som 

påverkar. I Danderyd och Täby saknas politiska direktiv, kommunen har överlåtit 

ansvaret till respektive verksamhet. Det är endast politikerna i Sundbybergs kommun 

som satt upp mål för hur stor andelen ekologiskt ska bli samt ger ekonomiska bidrag 

för att kunna öka andelen ekologiskt. I Sundbyberg har de varit de rödgröna som styrt 

till skillnad från moderatstyrda Danderyd och Täby. Detta tolkar vi som att till skillnad 

från moderaterna anser de rödgröna att ekologisk skolmat är något som ska prioriteras. 

 

Självkritik 

Vi är medvetna om att det finns faktorer som kan ha påverkat utgången av vår studie och 

däribland framförallt hur våra intervjusituationer såg ut. Hade vi sagt till respondenterna att 

både de och kommunerna skulle vara anonyma i studien hade vi kanske kunnat få mer kritiska 

svar. Nu finns risken att respondenterna valde att försöka få kommunerna att framstå som så 

bra som möjligt vilket kan ha påverkat det resultat vi fått fram. 

 

Då två av intervjuerna inte bandades finns det även en risk att vi missat eller missuppfattat 

något väsentligt, detta har vi dock försökt täcka upp genom att kontakta respondenterna i 

efterhand och be dem läsa igenom våra anteckningar. Då har de kunnat stämma av så att detta 

verkligen är vad som sades på intervjuerna och komplettera i de fall då det gick att utveckla 

mera. Här fanns inga skillnader i hur mycket som behövde ändras/tilläggas mellan den 

bandade intervjun och de icke bandade. I efterhand har vi sett att vi även hade kunnat spetsa 
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till intervjufrågorna mer genom att fråga mer om hur just respondenterna känner och 

resonerar kring ämnet ekologisk skolmat. Då hade vi kunnat få en mer djupgående studie. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vi finner det motiverat och intressant att forska vidare inom områden som har anknytning till 

vårt valda ämne. En större enkätundersökning för att kartlägga miljömedvetenheten hos alla 

Sveriges kommuner finner vi väl motiverad att genomföra för att få en bild av hur det ser ut i 

hela landet. Hur stor andel av Sveriges skolor serverar i första hand hemlagad mat och vad 

finns det för faktorer som påverkar att många skolor inte gör det utan istället väljer 

halvfabrikat? Det vore även intressant att ta reda på vad eleverna tycker om sin skolmat, har 

de någon koll på om den är ekologisk eller inte och märker de någon skillnad på smaken? Hur 

ser näringsinnehållet i maten ut och hur påverkar det elevernas prestationsförmåga?  

 

Något mer som vore intressant är att fortsätta undersöka den politiska sidan som vi delvis 

belyst i vårt arbete. Vad har de olika politiska partierna för inställning till klimatsmart och 

ekologisk mat? Vilka beslut tas i kommunerna angående hur man ska arbeta för att göra de 

måltiderna i de offentliga verksamheterna mer ekologiska?  
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Bilaga 1: Litteratursökning 

Syftet med studien är att undersöka miljömedvetenheten i tre kommuner gällande skolmaten. 

 

Frågeställningar:  

 Vilka klimatsmarta val gör kommunerna när det gäller skolmaten?  

 Vem fattar beslut huruvida skolmaten skall vara ekologisk eller inte och vilka faktorer 

styr dessa beslut?  

 Vilka ekologiska val prioriteras gällande skolmaten?  

 Vilka hinder och möjligheter finns för att öka andelen ekologisk skolmat? 

 

VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på? 

Ämnesord Synonymer 

Ekologisk, mat, skolmat, offentliga storkök Organic school food 

 

Vi har sökt i databaserna Libris, Google Scholar, Artikelsök, Academic Search Elite, SwePub, 

Diva portal. Då vissa av artiklarna bara gick att få tag i på Kungliga biblioteket gick vi även 

dit och lånade dessa samt läste på plats.  

 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord? 

Ekologisk mat både i och utanför skolan är relevant för vår uppsats. Vi fick även tipset att 

vidga våra vyer i forskningsläget och även titta på hur det ser ut i offentliga storkök. 

 

HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? (Sökningar som gav relevant resultat) 

Databas Söksträng Antal träffar Antal relevanta träffar

Libris skolmat 71 5 

Google Scholar offentliga storkök ekologisk 79 3 

Diva portal skolmat 6 1 
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KOMMENTARER: 

Det var svårt att hitta tidigare forskning då det inte är så mycket gjort tidigare inom området.
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Bilaga 2 - Intervjuformulär 

 

 Inledande frågor/upplysningar 

 

- Godkänner du att intervjun spelas in av en diktafon? 

- Det är frivilligt men värdefullt att du deltar i intervjun, men du har rätt att avbryta om 

du vill utan att uppge orsak. 

- Du kommer inte att namnges i vårt examensarbete, det som kommer stå med är vilken 

kommun det gäller. 

- Utbildad kostchef? Om inte vad?  

- Kan vi ange kommunen i vårt arbete? 

 

Tema 1: Tillagning och transporter 

 

- Var tillagas maten? Skiljer det sig mellan olika skolor eller får alla maten från samma 

ställe? 

- Om den inte lagas på skolan, hur transporteras den? Är transporten miljövänlig?  

- Om den lagas på skolan, var kommer råvarorna ifrån? Är transporten miljövänlig? 

- Hur hanterar ni matrester? Återvinner ni genom att t.ex. värma igen, laga nya rätter 

eller slängs resterna? Varierar det mellan olika maträtter? 

 

Tema 2: Ekologisk skolmat 

 

- I vilken utsträckning använder ni er av ekologiska produkter? Hur stor andel i %. Ge 

exempel på vad ni gör. Råvaror, mjölk mm  

- Vilka strategiska val görs när det gäller inköp och tillagning av (ekologisk) skolmat? 

Vad styr? Ekonomi, god mat, näringsinnehåll, leverantör.  

- Om inga ekologiska livsmedel används, vad är orsaken? 

 

Tema 3: Strategiska val och beslutsfattande  

 

- Vem fattar beslut huruvida skolmaten ska vara ekologisk eller inte? Vilka faktorer styr 

dessa beslut? Politiker, ekonomi mm. 
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- Tycker kommunen att det är viktigt med ekologisk mat, är det något som prioriteras? 

Ge exempel på vad som är viktigt och vad som prioriteras. Om det inte prioriteras vad 

beror det på? 

- Får skolorna ekonomiskt bidrag från kommunen för att ha råd att köpa ekologiskt? I så 

fall, hur mycket? 

- Arbetar kommunen för att göra skolmaten mer ekologisk/miljövänlig? Finns det 

någon arbetsplan? 

 

Tema 4: Hinder och möjligheter 

 

- Finns det möjligheter för skolorna att utöka andelen ekologiskt? Vilka, hur? 

- Finns det några hinder för skolorna att kunna utöka andelen ekologiskt? Vilka, hur? 

 

 Avslutande frågor 

 

- Har du något mer du vill dela med dig när det gäller ekologisk skolmat mm? 

- Kan vi kontakta dig igen om vi behöver komplettera något? Hur vill du bli kontaktad i 

så fall?  

- Vill du ta del av examensarbetet? 

- Tack för att du ställde upp i denna intervju! 
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Bilaga 3 – Förberedelsefrågor inför intervjun  

 

 Var tillagas skolmaten? Är det samma på alla kommunens skolor eller skiljer det sig? 

 Hur sker transporterna av skolmaten och råvarorna? 

 Hur hanteras matrester? 

 Hur stor andel (i procent) ekologiska produkter använder ni? Om inga används, vad är 

orsaken? 

 Vem fattar beslut huruvida skolmaten ska vara ekologisk eller inte? 

 Får skolorna ekonomiskt bidrag från kommunen för att ha råd att köpa ekologiskt? I så 

fall, hur mycket? 

 Arbetar kommunen för att göra skolmaten mer ekologisk/miljövänlig? Finns det någon 

arbetsplan? 

 Vad finns det för hinder och möjligheter för kommunen att utöka andelen ekologisk 

skolmat? 


