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Abstract
Skollunchen utgör en stor del av maten i den offentliga sektorn. Valet av livsmedel och dess
hantering påverkar utsläppen av växthusgaser och den ökande miljöförstöringen. Syftet var att
undersöka förutsättningar för klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch i grundskolan
genom att kartlägga skollunchens ingredienser och göra en intervjuundersökning med
personal inom skolmåltidsverksamheten i två kommuner. Undersökningen bestod av en
explorativ fallstudie som fokuserade på ekologiska livsmedel, andelen vegetabilier och val av
kött, säsongsanpassade produkter och livsmedelssvinn. Den genomfördes vid två grundskolor,
en skola i Kristianstads kommun och en skola i Malmö kommun under vintersäsongen
vårterminen 2008. Skollunchen fotodokumenterades för ökad förförståelse. Resultatet visar att
beslutsordningen vad gällde skollunchen, hade stor betydelse och skilde sig mellan de båda
skolorna, framför allt när det gäller förekomsten av ekologiska produkter men även
säsongsanpassning av salladsbordet. Slutsatsen är att central styrning och tydliga mål gynnar
klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch. Dock krävs en marknad som kan garantera
leveranssäkerhet av ekologiska livsmedel.
Nyckelord: klimatsmart, hållbar utveckling, skollunch, ekologiskt, näringskedja, säsong,
svinn
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Förord
Vi börjar nu närma oss slutet av vår treåriga utbildning på Gastronomiprogrammet vid
Högskolan i Kristianstad. Den sista terminen skrivs ett examensarbete som ska inkludera en
empirisk undersökning i huvudämnet Mat- och måltidskunskap. Vi har under utbildningens
gång genomfört både större och mindre projekt tillsammans. Det kändes därför naturligt att
även utföra examensarbetet ihop. Under arbetets gång har vi fått ökad kunskap och förståelse
inom ämnet. Trots att uppsatsarbetet krävt många och långa dagar tillsammans har samarbetet
fungerat bra och även resulterat i många glada skratt. Samförfattande har tillämpats i alla
arbetets delar. Vi vill framför allt tacka alla som ställt upp och låtit sig intervjuas. Men vi vill
särskilt tacka kostenheten i Kristianstad och Malmö Skolrestauranger för god hjälp och
trevligt bemötande. Dessutom vill vi tacka vår handledare Eva Svederberg för god hjälp under
arbetets gång och vår handledningsgrupp för goda råd under seminarierna. Sist men inte minst
vill vi tacka våra respektive familjer som lämnats åt sitt öde den senaste månaden, men ändå
alltid stöttar oss.
För en lättläst kortversion av uppsatsen gå direkt till rubriken Sammanfattning på sidan 49.
Katharina Nilsson och Git Palmquist, Vittskövle den 3 maj 2008.
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Inledning
Vårt klimat förändras med en skrämmande hastighet. För att rädda vår jord till kommande
generationer måste vi alla hjälpas åt med miljöarbetet. Valet av livsmedel har stor betydelse
för hur klimatet påverkas. Genom att välja ekologiskt, större andel vegetabilier och rätt kött
samt råvaror efter säsong blir miljön bättre, och växthusgasutsläppen oftast mindre
(Regeringen, 2006, s. 1; Johansson, Persson, & Sjöström, 2007, s. 36). Att råvarorna tas till
vara för att minska svinnet påverkar också (Holm, 2007, s. A20). Regeringens mål är att en
fjärdedel av livsmedelskonsumtionen inom den offentliga sektorn ska vara ekologiskt
producerad år 2010, vilket innefattar både skolmat och mat inom äldreomsorgen
(Konsumentverket, 2007a).
Inom kommunerna och skolorna arbetas det med olika projekt för att minska klimat- och
miljöpåverkan. Miljöarbetet inom kommuner kan även ske genom miljöanpassad
upphandling, inte minst när det gäller livsmedel. Eftersom det vore positivt om skollunchen
som serveras till drygt två miljoner elever dagligen var miljövänlig och klimatsmart, är vi
intresserade av att undersöka om kommunernas intresse för miljö avspeglar sig i den
skollunch som serveras till grundskolans elever (Alander, 2007, s. 5). Det är viktigt att en
ekologisk medvetenhet utvecklas hos barnen redan i tidig ålder, så att de blir medvetna
konsumenter och kan göra aktiva miljöval för allas vår framtid (Persson, 2008; Magnusson,
2006a).

Syfte
Syftet är att undersöka förutsättningar för klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch i
grundskolan genom att kartlägga skollunchens ingredienser samt att genomföra en
intervjuundersökning med personal inom skolmåltidsverksamheten i två kommuner.
Hur klimatsmart och ekologiskt hållbart är råvaruvalet av lunchen som serveras i de två
skolorna under en vecka?
Vilka faktorer påverkar råvaruvalet i skollunchen?
Var i beslutsprocessen tas beslut om valet av råvaror i skollunchen?
Vilka hinder finns för att servera klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch?
Vilka möjligheter finns för att främja utvecklingen av klimatsmart och ekologiskt hållbar
skollunch?

Litteraturgenomgång
Klimathotet
När vi människor ökar våra utsläpp av växthusgaser stiger temperaturen vid jordytan. Detta
beror på att mer av solljusets värme stannar kvar på jorden, genom att växthusgaserna hindrar
värmen att återreflekteras ut i rymden (Miljöportalen, 2007). Koldioxid, metan och
dikväveoxid (lustgas) hör till de gaser som främst skapar växthuseffekten. Koldioxidutsläppen
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som till största del beror på utnyttjandet av fossila bränslen1 och skogsavverkning, står för 65
procent av utsläppen av växthusgaser.Metangasutsläppen står för 18 procent av de totala
utsläppen, och kommer främst från boskap, risodlingar, kolbrytning och från organiskt avfall
som bryts ned. Dikväveoxid bidrar med 5-6 procent av utsläppen och kommer från
jordbruksmark. Övriga växthusgaser är freon och ozon. Elva av de tolv senaste åren har varit
bland de varmaste sedan år 1850. Temperaturökningen kommer att medföra att
havsvattennivån höjs, på grund av uppvärmning och issmältning vid polerna.
Översvämningar, torka samt extrema temperatur- och vindmönster kommer att bli vanligare
samtidigt som många växt- och djurarter inte kommer att överleva förändringarna. Detta
framkom under en föreläsning om mat och klimat av miljöforskaren Christel Cederberg2.
FN:s klimatpanel The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) förklarar i sin
fjärde stora rapport att det går att dämpa klimatuppvärmning av jorden, däremot är det för sent
att helt stoppa den. De närmaste decennierna krävs det framför allt en drastisk minskning av
koldioxidutsläppen om en temperaturökning på mer än två grader (C) ska kunna förhindras.
Genom att förändra vårt beteendemönster och vår livsstil kan vi bidra till att utsläppen av
växthusgaser minskas (IPCC, 2007).
Var på jorden utsläppen av växthusgaser sker saknar betydelse, klimatpåverkan är global.
Sveriges Riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål, ett av dem är Begränsad
klimatpåverkan. Som delmål ska de svenska utsläppen av växthusgaser vara minst fyra
procent lägre i medelvärde under 2008-2012 än utsläppen var basåret 19903. Efter
Miljömålsrådets senaste prognos (juni 2007) verkar det som om det kommer att bli mycket
svårt att nå delmålet inom utsatt tidsram, menar biolog Jonas Nilsson i sin syntesrapport från
Centrum för uthålligt lantbruk vid SLU (Nilsson, 2007, s. 14; Adelsköld, 2007).
Den 4 mars 2008 lämnade den parlamentariskt sammansatta Klimatberedningen sitt förslag
till svensk klimatpolitik fram till seklets slut. Till skillnad från Jonas Nilsson bedömer
Klimatberedningen att fyraprocentmålet kommer att uppnås innan 2012 och därför inte
behöver ändras. Målen för minskning av Sveriges utsläpp av växthusgaser fram till år 2020 är
35-38 procent och 75-90 procent fram till år 2050, med utgångspunkt från basåret 1990.
Vissa antaganden är dock ännu osäkra och bör prövas i beredningsarbetet inför regeringens
klimatproposition. Utsläppen i Sverige bör vara nära noll vid seklets slut (Klimatberedningen,
2008, s. 21ff). Vad åtgärderna kommer att kosta varje enskild svensk framgår inte, men
Klimatberedningens ordförande Hans Jonsson menar att det rör sig om överkomliga summor,
kanske som två caffè latte per vecka (Upsala Nya Tidning, 2008).

Definition av begreppet hållbar utveckling
Begreppet Hållbar utveckling (sustainable development) introducerades av Lester Brown i
början av 1980-talet (Wikipedia, 2008a). Lester Brown är chef för miljöorganisationen Earth
Policy Institute och har av Washington Post kallats för en av världens mest inflytelserika
tänkare (Earth Policy Institute, 2008). Begreppet spreds globalt i och med rapporten Our
Common Future även kallad Brundtlandrapporten som gavs ut år 1987. Den skrevs på

1

Fossila bränslen utgörs av ämnen som bildas under eller på marken såsom petroleum och stenkol. Användandet av fossila
bränslen anses vara förenat med ett antal miljöproblem, bland annat ökad växthuseffekt (Wikipedia, 2007).
2

Christel Cederberg, föreläsning ”Mat och Klimat” på Krinova, Kristianstad den 13 februari 2008.

3

Basår för jämförelse enligt Kyotoprotokollet (Miljödepartementet, 2007).
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uppdrag av FN av Världskommissionen för miljö och utveckling som leddes av förre detta
norska statsministern Gro Harlem Brundtland. År 1988 gavs den ut på svenska under titeln
Vår gemensamma framtid. I rapporten redogörs för världens resurs- och miljöproblem samt
kommissionens förslag till långsiktiga miljöstrategier för en hållbar utveckling
(Nationalencyclopedin, 2008). Begreppet Hållbar utveckling definieras i rapporten som
“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs” (World Commission on Environment and Development,
1987, s. 43). På svenska “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Under FN:s toppmöte i Rio år 1992 konkretiserades innebörden av begreppet Hållbar
utveckling (Miljömålsrådet, 2007, s. 12). Per Jacobsson som arbetar på Centrum för
Miljövetenskap (CMV) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) förklarar att Hållbar
utveckling består av tre delar som är beroende av varandra, vilka han tolkar på följande sätt:
Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans
hälsa till vad de ”klarar av”.
Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt
samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella
resurser på lång sikt (Jacobsson, 2007).

Definition av ordet klimatsmart
I Språktidningen som vänder sig till alla som tycker om språk, menar man att
sammansättningar med ordet klimat har blivit allt vanligare. Exempelvis i ord som
klimathotet, klimatfrågan och klimatdebatten. Orden klimatsmart och klimatneutral började
användas mer frekvent i slutet av år 2006 båda med betydelsen ”bete sig på ett sätt som inte
ska öka den globala uppvärmningen” (Språktidningen, 2007). Sveriges officiella
språkvårdsorgan Språkrådet menar att ”både människor, företag och deras handlande och
lösningar kan vara klimatsmarta”. Rådet registrerar bland annat nya ord i svenskan, och listor
över dessa publiceras i Språktidningen. Många av de nya orden har sitt ursprung i nya
samhällsfenomen och världshändelser eller ny teknik (Språkrådet, 2008). Ordet klimatsmart
listades som nyord 2007 med definitionen ”klok och listig när det gäller att motverka en
hotande klimatförsämring” (Lindgren, 2008, s. 36). Redan år 2002 användes dock ordet
klimatsmart i en artikel med titeln Det är dags att bli klimatsmart i tidningen Aftonbladet
(Edman, 2002, s. 2). ”Klimatsmart” står inte i den senaste upplagan av Svenska Akademiens
ordlista (Svenska Akademien, 2006).

Livsmedlens påverkan på miljön
Miljöminister Andreas Carlgren och Jordbruksminister Eskil Erlandsson menar att drygt 30
procent av den globala uppvärmningen kan härledas till livsmedelskonsumtion (Carlgren &
Erlandsson, 2007). Att vår mat genererar så pass mycket växthusgaser beror på att
produktionen av livsmedel innehåller många steg. Inte bara tillverkning, odling eller
uppfödning utan också förvaring, förpackning och transportering påverkar hur miljövänlig vår
föda blir (Johansson, Persson, & Sjöström, 2007, s. 34). Olika matvaror kan därför ha helt
olika inflytande på växthuseffekten. Genom de livsmedel vi väljer att äta kan var och en av
oss påverka miljöförstöringen mer eller mindre (Konsumentverket, 2007b). Den svenska
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livsmedelskonsumtionens miljöpåverkan har analyserats ur ett livscykelperspektiv (sidan 18)
som visar att det är klimatuppvärmning, övergödning och resursanvändning som livsmedlen
påverkar mest (Goldstein, 2006, s. 26).
Sett ur ett klimatsmart perspektiv är närproducerade livsmedel, säsongsodlade grönsaker
och större andel vegetabilier och rätt val av kött (sidan 14) att föredra (Johansson, Persson, &
Sjöström, 2007, s. 36). Att kasta mat är däremot ett stort resursslöseri, eftersom livsmedlen
påverkar miljön negativt både när de produceras och som avfall (Holm, 2007, s. A20). Matens
miljöpåverkan påverkas också av det sätt som maten tillagas på, om det är energimedvetet
eller inte, vilket kan avgöra måltidens totala energiåtgång (Ät S.M.A.R.T, 2001, s. 26). Att äta
klimatsmart bidrar inte bara till den hållbara utvecklingen, det är oftast både mer hälsosamt
och billigare (Jordbruksdepartementet, 2005, s. 12). Ekologisk produktion av livsmedel har
många miljöfördelar som både bidrar till den hållbara utvecklingen och till de
miljökvalitetsmål som Riksdagen fastställt. Bland annat en giftfri miljö, ett rikt
odlingslandskap, grundvatten av god kvalitet och ett rikt växt- och djurliv, men även en
begränsad klimatpåverkan och ingen övergödning (Regeringen, 2006, s. 1).

Ekologiska livsmedel
Ekologisk produktion
Inom det ekologiska jordbruket får inte konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller
genmodifierade organismer (GMO) användas. Istället bygger odlingen på att utnyttja naturliga
processer för att motverka sjukdomsangrepp och bevara jordens bördighet. Växelbruk och
stallgödsling är viktiga delar i den ekologiska odlingen (Le Guillou & Scharpé, 2001, s. 12).
Varierad växtföljd och frånvaron av kemiska bekämpningsmedel i det ekologiska jordbruket
gynnar artrikedomen (Konsumentverket, 2007a). I den ekologiska djurproduktionen ska
djuren få utlopp för sina naturliga beteenden som att gå fritt, beta och vistas ute. Djuren får
endast ekologiskt foder att äta (Le Guillou & Scharpé, 2001, s. 8f).

Ekologisk märkning

Figur 1-3 från vänster till höger.
4
Figur 1. Logotyp Ekologiskt jordbruk - EG kontrollsystem .
5
Figur 2. Logotyp KRAV .
6
Figur 3. Logotyp Marine Stewardship Council .

4

Källa: Europeiska kommissionen. Ekologisk logotyp. Hämtat från A till Ö/Jordbruk/Jordbruk och
landsbygdsutveckling/Ekologiskt jordbruk: http://www.ec.europa.eu den 7 Mars 2008.
5

Källa: Ekologiska Lantbrukarna. Märkningar & certifiering. Hämtat från Vanliga frågor: http://www.ekolantbruk.se den 9
Mars 2008.
6

Källa: MSC. Om MSC. Hämtat från http://www.msc.org den 8 Mars 2008.
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EU reglerar den ekologiska odlingen med minimikrav som måste uppfyllas för att varor
ska få säljas som ekologiska i medlemsländerna (Regeringskansliet, 2006, s. 4). Produktens
ingredienser måste till exempel vara ekologiskt producerade till minst 95 procent. De
producenter som uppfyller kraven kan använda logotypen ”Ekologiskt jordbruk – EG
kontrollsystem” (se bild) (Europeiska gemenskapernas råd, 1991, s. 8). EU beslutade om en
ny förordning för ekologisk produktion i juni 2007 på grund av den ökade efterfrågan på
ekologiska produkter i medlemsländerna. I denna har normerna för den ekologiska
produktionen förbättrats och skärpts tillsammans med kraven för import och inspektion
(Europeiska unionens råd, 2007, s. 1). Förordningen träder i kraft den 1 januari 2009
(Europeiska unionens råd, 2007, s. 22). I och med den nya förordningen kommer en ny
ekologisk logotyp att tas fram genom en tävling som är öppen för alla EU-medborgare
(Livsmedelsverket, 2008).
Den ekologiska produktionen i Sverige kontrolleras och certifieras enligt EU:s regler av
kontrollorganisationer som är godkända av det nationella ackrediteringsorganet SWEDAC.
Kontrollföreningen för ekologisk odling (KRAV) ansvarade för denna kontroll fram till 2006,
i dag sker kontrollen av Aranea Certifiering, SMAK AB, HS Certifiering AB samt Valiguard
AB (Konsumentverket, 2007a) (Wallin, 2008). Den svenska ekonomiska föreningen KRAV
verkar för att främja ekologisk produktion (Nationalencyclopedin, 2008). KRAV:s regler
följer EU:s regler men är i vissa fall strängare, till exempel vad gäller djuromsorg. KRAV har
även regler för fiske, butiker och restauranger (Wallin, 2008). KRAV-certifierade
verksamheter får använda KRAV-märket på sina produkter (KRAV, a). Både KRAV-märket
och EU-märket får användas tillsammans på KRAV-certifierade ekologiska produkter
(KRAV, 2007). Den KRAV-godkända produktionen ökar både inom växtodling och
djurhållning visar ny statistik från 2007. Försäljningen liksom produktutbudet ökade också
under 2007, och 4 127 KRAV-märkta produkter fanns i handeln vid årsskiftet (KRAV,
2008b).
De olika certifieringsorganen har inget gemensamt sätt att ta ut avgifter. Till exempel tar
KRAV betalt för varje certifierad produkt medan SMAK debiterar producenten en
timkostnad. Både KRAV och SMAK kan även lägga anbud på certifiering av en producent
(Ekerwald, 2006 nr 4).
Marine Stewardship Council (MSC) är sedan 1999 en fristående, oberoende ickevinstgivande organisation men startades av Unilever och Världsnaturfonden 1997. MSCcertifiering (se bild på logotyp) garanterar att fisket bedrivits på ett biologiskt accepterat sätt
och att fisken kommer från livskraftiga bestånd för en uthållig framtid (MSC, 2008).
Domstein Enghav är ett av de största företagen i Sverige på ekologiska och KRAV-märkta
fiskprodukter. Ronnie Claesson, företagets marknadschef, menar att MSC-märkning på
ekologisk fisk kommer att bli den dominerande märkningen eftersom KRAV har så många
andra bestämmelser som ska följas förutom fisket (Ekoweb, Hushållningssällskapet i
Skaraborg, 2008).

Prissättning av ekologiska produkter
Skördarna vid ekologisk odling blir i regel mindre än i konventionell odling. Samtidigt är
kostnaderna för ekologisk produktion högre, på grund av den stora skillnaden i brukningssätt
och merarbete i jämförelse med konventionell produktion (Jordbruksverket, 2004, s. 98f).
Även den ekologiska djurhållningen ger lägre avkastning (Konsumentverket, 2007c).
Lantbrukaren kompenseras för detta i form av miljöersättning samt genom att kunna ta ut ett
högre pris för produkterna om dessa är certifierade. Livsmedelsekonomiska institutet har
undersökt lönsamheten inom ekologisk produktion i hela landet. Det visade sig att
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lönsamheten i de studerade anläggningarna var betydligt bättre för ekologiska lantbruk än för
konventionella (Jordbruksverket, 2004, s. 98f).
Eftersom ekologiska produkter hålls separerade från andra varor samt att det oftast rör sig
om mindre mängder blir kostnaderna för hanteringen också högre för dessa varor
(Konsumentverket, 2007c). Konsumentverket har undersökt prisskillnaden mellan ekologiska
produkter och deras konventionella motsvarighet. Ekologiskt visade sig generellt vara dyrare,
men skillnaden varierade mycket. Kaffe, kiwi och haricots verts hade till exempel en liten
merkostnad (mindre än 10 procent) medan tomat, gul lök, ris, spagetti och rapsolja var
betydligt mycket dyrare (mer än 100 procent). För att handla mer ekologiskt utan ökad
kostnad föreslås: att byta ut konventionella varor till ekologiska där det ekologiska
alternativet har en låg merkostnad, ersätta varor som används i små kvantiteter samt att byta
ut dyrare konventionella produkter mot billigare ekologiska till exempel blandad sallad med
grönsallad, tomat och gurka mot råkostsallad med exempelvis morot och vitkål
(Konsumentverket, 2004, ss. 3, 10).

Är ekologiskt klimatsmart?
Dagens forskning ger inget entydigt svar på om ekologisk produktion gör någon betydande
skillnad ur klimatsynpunkt. Jordbruksverket menar att något samband mellan ekologisk
odling och minskad påverkan av växthusgaser inte finns belagd (Nilsson, 2007, s. 16). De
flesta studier visar dock att ekologisk produktion har samma eller lägre utsläpp av
växthusgaser jämfört med konventionell produktion (Nilsson, 2007, s. 20). Det finns dock
stora svårigheter att utvärdera klimatpåverkan av jordbruk på grund av komplexiteten. Nya
forskningsresultat förändrar också ständigt utgångspunkten (Nilsson, 2007, s. 14) Ekologiska
kor äter mer grovfoder (hö och ensilage) än konventionellt hållna kor vilket leder till högre
metanutsläpp från kornas matsmältning. Däremot används bara hälften så mycket kraftfoder
och inga mineralgödselmedel inom ekologisk produktion vilka båda är mycket
energikrävande att tillverka och transportera (Nilsson, 2007, s. 17f).

Nationell målsättning
För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation där de stora
miljöproblemen är lösta har regeringen som mål att öka andelen certifierad ekologisk odling
från 7 procent (2005) av den svenska jordbruksmarken till minst 20 procent till år 2010
(Regeringen, 2006, s. 1). Den ocertifierade ekologiska åkerarealen var 19 procent av den
totala åkerarealen i Sverige år 2005, att jämföra med EU:s genomsnittliga ocertifierade
ekologiska åkerareal på 3,3 procent år 2002 (Nilsson, 2007, s. 9). Om målen ska kunna nås
beror på efterfrågan på ekologiska livsmedel samt marknadsutvecklingen. Konsumtionen av
ekologiska livsmedel i den offentliga sektorn bör därför öka för att stimulera en positiv
utveckling. Målsättningen bör vara att 25 procent av de livsmedel som upphandlas och
tillagas i stat, kommun och landsting det vill säga den offentliga sektorn är ekologisk vid
utgången av år 2010 (Regeringen, 2006, s. 1).
Vad gäller animalieproduktionen är regeringens mål ”att den certifierade ekologiska
produktionen av mjölk, ägg och kött från idisslare bör öka markant och att den certifierade
produktionen av griskött och matfågel bör öka kraftigt” (Regeringen, 2006, s. 12).
Certifierade nötdjur för slakt var 2005 ca 5,5 procent. Tillförlitlig statistik om de ocertifierade
ekologiska nötdjuren saknas, men beräknas vara högre än den certifierade andelen. Lamm i
ekologisk produktion 2005 var 40 procent av alla lamm, och i certifierad produktion endast
8,5 procent. Relativt små förändringar krävs vid omläggning av produktionen från
12

konventionell till ekologisk för nötdjur och lamm. Däremot är skillnaderna mellan
konventionell och ekologisk produktion av gris och matfågel mycket stora. Detta gör
tillsammans med att miljöersättning inte utgår för ekologisk produktion av fjäderfä att det
finns en mycket liten ekologisk produktion av gris (0,8 procent 2005) samt slaktkyckling (0,1
procent 2005). En ökad produktion av ekologisk gris och matfågel skulle även innebära ökad
omläggning av spannmålsarealer för foderproduktion utan användning av kemiska
bekämpningsmedel och handelsgödsel (Regeringen, 2006, s. 9f).

Den ekologiska marknaden
Enligt Ekologiska Lantbrukarnas beräkningar skulle tjugofemprocentsmålet leda till en
fördubbling av den ekologiska marknaden till 2010. Marknaden för svenskproducerade
ekologiska livsmedel uppskattas ha ökat med ungefär 10 procent under 2006. Ökningen gäller
både dagligvaruhandeln och den offentliga sektorn tillsammans med prenumerationssystem av
ekolådor, direktförsäljning och torghandel. De ekologiska livsmedlens marknadsvärde i
slutledet beräknades till ca 3,5 miljarder kronor under 2006. Det innebär 2-3 procent av
Sveriges totala livsmedelsförsäljning (van der Krogt, 2007, s. 2). Inom kommuner och
landsting visar en undersökning från Ekocentrum – Informationscentrum för Ekologiska
Produkter på en ökning av andelen ekologiska inköp med 40 procent mellan 2005-2006.
Inköpsandelen av ekologiska produkter är 6 procent av de totala inköpen (Restauranger &
Storkök, 2008 nr1, s. 14).
Försäljningen av ekologiska mejeriprodukter fick en markant ökning under 2006, mellan 446 procent beroende på produkt. För ökningen står framför allt de offentliga storköken då allt
fler följer det nationella tjugofemprocentsmålet. Mjölken byts oftast ut först. Under den
senare delen av 2006 uppstod en bristsituation på ekologisk mjölk eftersom efterfrågan var
större än tillgången. Följden blev att den ekologiska standardmjölken från bland annat Arla
Foods försvann från marknaden under en 15-veckors period (van der Krogt, 2007, s. 15f).
Brist på ekologiskt foder i Jämtland har medfört att vissa jämtländska mjölkproducenter
har fått dispens av Jordbruksverket och KRAV för att ge korna fodertillskott som inte är
ekologiskt odlat. Trots att endast 85 procent av fodret är KRAVmärkt får mjölken ändå säljas
som ekologisk (Munck, 2008).
Ekologiska produkter efterfrågas stort. De svenska ekologiska producenterna har inte
kunnat leva upp till efterfrågeökningen, trots de 550 miljoner kronor som regeringen satsar
årligen i form av miljöersättning till dem. På grund av detta bjöds representanter från
branschen, industrin och bondeorganisationerna in till diskussion om ekologisk produktion av
jordbruksminister Eskil Erlandsson den 7 december 2007 (Erlandsson, 2007). Vid
diskussionen framkom att det behövs bättre samverkan mellan handeln, konsumenter,
producenter och branschorganisationer. Bland jordbrukarna finns det ett växande intresse att
bedriva ekologisk produktion, men det innebär ett risktagande som tillsammans med ökat krav
på produktion och dokumentation kan verka hämmande. Det framkom även att regeringen
måste visa att man menar allvar med tjugofemprocentsmålet (Erlandsson, 2007). Erlandsson
ger nu Jordbruksverket i uppdrag att se på hur marknadsförändringarna har påverkat de
ekologiska lantbrukarna, samt att titta på orsaker till varför ekoproduktionen inte ökar i takt
med efterfrågan på marknaden. Senast den 30 juni 2008 ska uppdraget redovisas
(Jordbruksdepartementet, 2008).
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Andel vegetabilier och val av kött
Kött
Huvudorsaken till de allvarliga miljöproblem vi har idag med växthusgasutsläpp samt
mark- och vattenförstörelse står boskapssektorn med sin kött- och mjölkproduktion för, menar
Henning Steinfeld på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation Food and Agriculture
Organization (FAO) (Strömberg & Larsson, 2008). Sedan 1960-talet har världens
köttkonsumtion fyrfaldigats (Brickman, 2008, s. 11). Enligt FAO kommer 18 procent av de
globala växthusgasutsläppen från animalieproduktion, varav 6 procent av de globala
växthusgasutsläppen härrör från den skövling av regnskog som görs för betesmark till köttdjur
eller för sojaodlingar till kraftfoder (Steinfeld, Gerber, Wassenaar, Castel, Rosales, & de
Haan, 2006, s. 272). Att jämföra med de globala växthusgasutsläppen från transporter på 10
procent, berättar miljöforskare Christel Cederberg7.
Tabell 1. Olika typer av animaliska livsmedelsutsläpp av växthusgaser i gram koldioxidekvivalenter baserat på livsmedlens
7
livscykelanalyser (sidan 18). Uppgifterna kommer från miljöforskare Christel Cederberg . Koldioxidekvivalent är ett mått för
att beskriva den totala mängden av olika växthusgaser, men som räknats om till den mängd koldioxid som ger samma
påverkan på klimatet, exempelvis 1 kilo metans påverkan motsvarar 21 kilo koldioxid (Hermansson, 2008). * = 17 500 är ett
medelvärde av 15 000 – 20 000

Utsläpp av växthusgaser från 1 kilo av
olika typer av animaliska livsmedel
älg

17 500*

lamm

17 500*

kyckling

2 000

fläskkött

5 000

nötkött

24 000

ost

Utsläpp i gram
koldioxidekvivalenter

9 000

mjölk

1 000
0

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Särskilt nötkött har en stor påverkan på klimatet. Thomas Angervall, chef för miljögruppen
på Institutet för livsmedel och bioteknik (SIK) menar att orsakerna till detta är flera. Dels
producerar djuren metangas när de idisslar, och dels är foderåtgången stor eftersom de har en
lång uppfödningstid (Brickman, 2008, s. 11). Jämfört med koldioxid har samma mängd
metangas tjugo gånger starkare inverkan på klimatet. En ko släpper ut ca 100 kilo metangas
per år, vilket motsvarar vad en bil körd 1000 mil släpper ut i koldioxid (Melén, 2008).
Thomas Angervall berättar att ”varje kilo producerat nötkött resulterar i motsvarade cirka 14
kilo koldioxidutsläpp” (Brickman, 2008, s. 11). Under senare år har den totala
7

Christel Cederberg föreläsning ”Mat och Klimat” på Krinova, Kristianstad den 13 februari 2008.
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köttkonsumtionen i Sverige ökat kraftigt. År 2005 konsumerade svenskarna totalt 83 kilo kött
per capita, att jämföra med köttkonsumtionen 1990 på 53,6 kilo per person (Persson D. , (red.)
2007, ss. 279, 284). Nästan hälften av det nötkött som såldes i Sverige 2007 var importerat.
Den svenska produktionen av kött minskar år från år. En markant ökning på efterfrågan av
svenskt kött märks nu, speciellt i butikerna. Däremot efterfrågas inte svenskt kött på
restaurang eller i lunchmatsalar. Därför beräknas att ca 80 procent av det kött som serveras i
storhushåll och på restauranger är importerat (Bengtson, 2008, s. B03).
Kött innehåller protein och mineraler som järn och zink, men baljväxter är också proteinoch mineralrika samtidigt som de är billiga och resurssnåla att producera (Ät S.M.A.R.T,
2001, s. 38f). Genom att äta mer av livsmedel producerade längre ner i näringskedjan kan
energibehovet minskas, eftersom produktion av animalisk föda kräver mycket mer energi än
vegetabilisk. Betesdjuren förbrukar 90 procent av tillförd näring själva, innan vi kan använda
deras kött (Persson & Persson, 2007, s. 27ff). Baljväxter och rotfrukter har lägst inverkan på
klimatet (Brickman, 2008, s. 11). För att producera kött och vegetabilier med motsvarande
näringsinnehåll krävs tio gånger mer mark för köttproduktionen (Bille, 2005). Även
importerade baljväxter som linser och kikärter är energisnålare än kött (Ät S.M.A.R.T, 2001,
s. 38).
Köttet från gris och matfågel är betydligt mer klimatvänligt än kött från idisslare som
nötdjur och lamm. Men eftersom gris och matfågel oftast föds upp inomhus bidrar de inte
med samma naturvård som betande djur gör (Bernstad, 2007).
Naturbetesmarker behövs för ett varierat och rikt växt- och naturliv samt för ett öppet
kulturlandskap (Naturvårdsverket; Konsumentverket; Livsmedelsverket, 1998, s. 119;
Bernstad, 2007). Enligt Naturvårdsverket motsvarar det bete som behövs i Sverige ur
naturvårdssynpunkt ungefär 20 kilo kött per person och år (Bernstad, 2007). I tabell 1 visas
olika animaliska livsmedels utsläpp av växthusgaser baserade på livscykelanalyser (sidan 18).
Miljöforskare Christel Cederberg8 rekommenderar att ersätta en del kött med bönor och
grönsaker och att istället för att använda 100 gram kött per portion gå ned till 50 gram.
Annika Carlsson-Kanyama, forskare i naturresurshushållning vid bland annat Kungliga
tekniska högskolan (KTH) i Stockholm menar att en minskad köttproduktion är lika viktig
som minskade bilavgaser och förordar styrmedel vad gäller köttätandet. Styrmedel som att
uppmuntra en större andel vegetarisk mat, information eller till och med skatter, att jämföra
med höjd koldioxidskatt vad gäller bilar. En förbättrad folkhälsa skulle fås på köpet, säger
Annika Carlsson-Kanyama (Melén, 2008). Kristina Mohlin forskare på Chalmers i Göteborg
föreslår en klimatskatt på kött, ägg och mjölk i sitt examensarbete. Konsumtionen skulle
minska med 13 procent om exempelvis nötkött belades med skatt på 15 kronor kilot. En
klimatskatt skulle få till följd en minskning av växthusgaser i samma storleksordning som om
bensin och diesel ersätts av biobränslen9 inom EU (Feuk, 2008). I en intervju i tidningen
Aftonbladet berättar Annika Carlsson-Kanyama att hon önskar att politikerna tog frågan om
köttproduktionen på allvar. Att politiker aldrig nämner de miljöskador som köttindustrin
medför tror hon dels beror på okunskap och dels beror på att det kanske är känsligt att
rekommendera människor att äta mindre kött (Melén, 2008).

8

Christel Cederberg föreläsning ”Mat och Klimat” på Krinova, Kristianstad den 13 februari 2008.
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Biobränslen hämtas från växtriket som trädbränslen (till exempel ved, bark, spån), energiskog (snabbväxande pilträd),
raps, ärtväxter, halm och torv (Energimyndigheten, 2008).
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Fisk
Precis som andra animalier är produktion av fisk i fiskodling resurskrävande. Av den vilda
fisk vi äter importeras två tredjedelar, vilket genererar stora transportutsläpp. Haven håller på
att utfiskas, men fiskodling är ingen lösning eftersom de ger stora utsläpp av övergödande
ämnen och är mycket energikrävande. Att framställa fiskfoder kan kräva lika mycket energi
som att hämta hit fisk från ishavet. Därför är inte odlad fisk bättre ur miljösynpunkt än
importerad vildfångad fisk (Ät S.M.A.R.T, 2001, s. 13). Bottentrålad fisk och skaldjur har hög
klimatpåverkan eftersom bränsleåtgången för båtarna är hög. För att få fram ett kilo
havskräftskött genom trålning går nio liter diesel åt (Brickman, 2008, s. 11).
Fisk är nyttig, särskilt lax, strömming och makrill som är fet fisk. Sill, strömming och
makrill är även bra miljöval (Ät S.M.A.R.T, 2001, s. 13).

Säsongsanpassade produkter
När frukter och grönsaker har sina skördesäsonger är de som bäst; färska, goda och oftast
prisvärda. Vissa produkter har kortare säsong, andra har längre skördeperiod eller lagras.
(Ekocentrum - Informationscentrum för ekologiska produkter, 2006, ss. 7, 17). Oavsett årstid
finns det i stort sett samma grönsaker att tillgå för konsumenten, det som skiljer är
ursprungslandet. Säsongsanpassning ger mer närproducerad mat, färre transporter, mindre
miljöbelastning och oftast bättre kvalitet. Jordgubbar till exempel smakar mer under
sommaren när de inte är växthusodlade eller transporterade långt. Frilandsodlade grönsaker,
det vill säga grönsaker som odlas utomhus kräver inte lika mycket energi som växthusodlade.
Det finns god tillgång på svenska frukter och grönsaker under sommar och höst. Utbudet
minskar under vintern för att bli ganska tunt på våren. Då är frilandsodlade produkter från
andra länder, i första hand Europa, bra att komplettera med för en klimatsmart och
säsongsanpassad kost. Särskilt C-vitaminrika produkter, som vi har ont om då, bör prioriteras
till exempel paprika, broccoli, kiwi och citrusfrukter (Ät S.M.A.R.T, 2001, ss. 18, 21, 36).
Rotfrukter olika kålsorter och lök är grövre grönsaker som odlas på friland i Sverige. De
är inte bara resurssnåla, utan finns att tillgå i stort sett hela året. De ger också betydligt mer
näring och är även billigare än de så kallade dekorationsgrönsakerna, som till exempel sallad,
tomat och gurka (Konsumentverket, 2007b; Ät S.M.A.R.T, 2001, s. 35). Produkter som
odlats i fossiluppvärmda växthus är det aldrig säsong för, därför är det aldrig någon riktig
säsong för tomater och gurka i Sverige. Spanska tomater frilandsodlas dock höst, vinter och
vår. Svenska växthusodlade tomater, där växthuset värmts upp med förnybar energi, eller
spanska ekologiska frilandsodlade tomater är ett bra miljöval (Ät S.M.A.R.T, 2001, ss. 18,
21). Inte bara frukt och grönt har säsong, svenskt lamm har säsong på hösten (Ät S.M.A.R.T,
2001, s. 21). Sammanfattningsvis bör färska, ekologiska, svenska, frilandsodlade, grova
grönsaker och rotfrukter användas i första hand. Europeiska, frilandsodlade, helst ekologiska
produkter kompletterar (Ekocentrum, 2007).

Livsmedelssvinn
Ungefär 20 procent av all producerad mat i Sverige slängs istället för att ätas upp, till ett värde
av 27 miljarder kronor eller 3000 kronor per person och år (Holm, 2007, s. A20). Det svenska
matavfallet avger en miljon ton koldioxid årligen, då är inte de växthusgaser som matens
produktion genererat medräknad. Den bortkastade maten är både ett resursslöseri, en
klimatfråga och ett slöseri med pengar. Avfallsexpert Catarina Östlund på Naturvårdsverket
har som uppdrag att få ner utsläppen av växthusgaser via minskade avfallsmängder i
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samhället. Hon menar att den stora mängden matavfall beror på att dagens svenskar aldrig
upplevt matbrist och därför har en annan attityd än tidigare generationer som tog tillvara på
allt. Andra experter instämmer och tillägger att samhällets allmänna överflöd av varor bidrar
till att mat som det inte är något fel på slängs. Forskare Ulf Soneson på SIK i Göteborg anser
att maten är för billig. Det kostar inte så mycket att slänga rester som vi kunnat använda
(Holm, 2007, s. A20). Även förpackningarnas utformning samt konsumenternas beteende
påverkar svinnets storlek då det är vanligt att några procent av produkten finns kvar när
förpackningen anses varar tömd (Goldstein, 2006, s. 26). Inte bara Sverige utan resten av
Europa kasserar också mängder av livsmedel. Europas matsvinn är så stort att en yta stor som
landet Belgien odlas upp, helt i onödan (Utbildningsradion, 2005; Engström, 2006).
Om vi kastar den mat som produceras istället för att konsumera den, behöver mer
livsmedel produceras än vad som motsvarar behovet. Miljöproblemen som hör
livsmedelssektorn till ökar därmed i motsvarande grad vilket utgör en onödig belastning
(Goldstein, 2006, s. 26). Även om matavfallet utnyttjas genom kompostering eller produktion
av biogas10 ger detta endast en mindre miljövinst. Det färdiga livsmedlets energiinnehåll är
endast en bråkdel i jämförelse med den energiåtgång och därmed miljöbelastning som
livsmedlens produktion bidragit med (Goldstein, 2006, ss. 5, 27). Eftersom det går åt betydligt
mer energi att producera animaliska produkter jämfört med vegetabilier blir energivinsten
störst när svinnet av till exempel kött minskar (Goldstein, 2006, s. 27). Om utvecklingen ska
vända och matsvinnet minska behövs ökad kunskap både hos livsmedelsindustrin,
livsmedelsbutikerna samt hos konsumenterna (Nerikes Allehanda, 2007).
Av de måltider som serveras i Sverige svarar storhushållen11 för ca 20 procent. En studie
visar att 18 procent av storhushållsmaten kastas, mestadels som lämnade matrester från
gästerna. I de enskilda svenska hushållen slängs 3-4 procent av maten visar undersökningar
(Goldstein, 2006, s. 26). På Gränbyskolan i Uppsala slängs mat för 400 000 kronor om året,
eller var femte matportion. Den summan motsvarar nästan en lärartjänst eller skolans årliga
budget för skolboksinköp. På Gränbyskolan är problemet inte att eleverna kastar maten, utan
att köket saknar utrustning för att värma maten eller spara rester, eftersom det endast är ett
mottagningskök. För att maten inte ska ta slut beställs ofta i överkant, då det inte finns
möjligheter att värma mer mat. Av 750 elever kan 30-40 personer vara sjuka, och maten som
blir över måste kastas (Odlander, 2007).
Naturvårdsverket ansvarar för avfallsområdets mål och åtgärder utifrån Riksdagens
miljökvalitetsmål. Verket föreslår att 2015 ska ”minst 35 procent av matavfallet från hushåll,
restauranger, storkök och butiker tas omhand så att växtnäringen utnyttjas” (Östlund, 2007).
För att minska utsläppen från klimatpåverkande gaser föreslår Naturvårdsverket en ökad
biogasproduktion ur matavfall (Östlund, 2007).

10

Biogas används som drivmedel och framställs genom rötning av slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustri eller
sorterat hushållsavfall (Miljöfordon, 2008).
11

Storhushåll definieras som alla verksamheter som serverar mat utanför hemmet, till exempel restauranger, storkök i
skolor och sjukhus (Norberg, 2002).
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Klimatmärkning
Som ett led i strävan att minska klimatpåverkan driver KRAV tillsammans med Svenskt
Sigill12 ett projekt under 2007 och 2008. Projektets målsättning är att utveckla regler för ett
märkningssystem av livsmedel. Utifrån märkningen ska konsumenterna enkelt kunna välja
den mat som påverkat klimatet mindre. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Jordbruksverket,
Lantmännen, mejeriföretaget Milko och Skånemejerier har anslutit sig som finansiärer av
projektet. Både produktion, förädling samt distribution av livsmedel kommer att omfattas av
klimatreglerna. Det kommer att ske en återkommande certifiering av de företag som väljer att
ansluta sig till klimatmärkningen, för att kontrollera att de följer reglerna. En remiss med
förslag på regler för en klimatmärkning av livsmedel inom områdena spannmål, frukt och
grönt samt fisk och skaldjur kommer att publiceras den 1 april 2008 (Ekmark, 2007). Den
engelska livsmedelsjätten Tesco har för avsikt att koldioxiddeklarera alla sina produkter
utifrån deras livscykelanalys. Som en första åtgärd har de produkter som transporterats med
flyg fått ett märke med en flygplanssymbol. Företaget kommer inte att saluföra mer än 1
procent av flygfraktade varor (Tesco, 2007).

Livscykelanalyser
Genom att använda metoden Livscykelanalys, Life Cycle Assessment (LCA), kan en
helhetsbild av en produkts totala miljöpåverkan under dess livscykel bedömas. Allt från
produktens råvaruutvinning till dess hantering som avfall, inklusive alla mellanled med
tillverkningsprocesser och transporter studeras. Alla produkter och mänskliga aktiviteter kan
livscykelanalyseras (Wikipedia, 2008b). Livscykelanalys är ett verktyg för företag att kunna
ta reda på var i produktionskedjan den största miljöpåverkan finns.
Den allra första livscykelanalysen gjordes 1969 då Coca-Cola Companys förpackningar
granskades (Sterner, 2008). Sedan början av 90-talet har Norden varit ledande på
livscykelanalysering. En standard för livscykelanalys har utvecklats av den internationella
standardiseringsorganisationen (ISO) som heter ISO14040. Enligt denna är en livscykelanalys
indelad i fyra olika steg som innebär: 1.målbeskrivning 2. inventering av miljöpåverkan
3.klassificering, karakterisering och värdering av miljöpåverkan samt 4. tolkning av resultat.
Kvantiteten av förbrukade naturresurser och utsläppta ämnen i vatten, luft och mark blir
resultatet av en livscykelanalys. Resultaten kan därefter med hjälp av olika
omräkningsfaktorer översättas till miljöeffekter som försurning, växthuseffekt med mera,
vilket ökar överskådligheten. Med olika värderingsmetoder kan miljöeffekterna vägas
samman, och ett poängtal räknas fram för varje livscykelanalys, som därmed går att
rangordna. På det sättet kan man få veta om en produkt är miljövänligare än en annan
(Wikipedia, 2008b).
Sedan 1993 har SIK arbetat med att ta fram livscykelanalyser för livsmedel. SIK har märkt
ett ökat intresse för analyserna från såväl livsmedelsproducenter som myndigheter. ICA har
bland annat fått 100 av sina varor analyserade. Kerstin Lindvall, chef för ICA:s avdelning för
miljö och socialt ansvar menar att livscykelanalyserna ger viktig kunskap som kommer att

12

Sigill Kvalitetssystem AB är ett dotterföretag till LRF som tagit fram regler för produktion av spannmål, mjölk, kött, frukt,
bär, grönsaker, potatis, svamp och prydnadsväxter (Svenskt Sigill, 2007a). Reglerna innebär högt ställda krav på
livsmedelssäkerhet, miljöhänsyn och god djuromsorg (Svenskt Sigill, 2007b). De svenska gårdar och odlingar som ansluter
sig till produktionssystemen får använda märket Svenskt Sigill (Svenskt Sigill, 2007a).
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göra det lättare att se hur klimatpåverkan kan minskas till exempel genom att ställa krav på
leverantörer och transporter (Brickman, 2008, s. 11).

Skolmaten i Sverige
Historik
År 1946 beslutade regeringen att skolans uppgift inte enbart var att förmedla kunskaper till
eleverna utan verka för både den mentala och kroppsliga utvecklingen hos barnen. Det ansågs
därför att en skolmåltid skulle ingå som en del i skolans övriga socialpedagogiska program.
Regeringen ansåg även att det var ett bra sätt att stödja barnfamiljer överlag och inte enbart de
fattigaste (Halling, Jacobsson, & Nordlund, 1990, s. 17). Under åren 1946-1966 skedde en
stor utbyggnad av skolmåltiden men det var först på 1970-talet som skolmåltidsverksamheten
genomförts i landets samtliga kommuner (Halling, Jacobsson, & Nordlund, 1990, s. 22).
Under 1960-talet uppfördes ett antal centralkök som hade som uppgift att distribuera mat
till mottagningsköken på skolorna. Detta fick till följd att de skolor som byggdes under 1970talet fick kök som var små och sparsamt utrustade. Livsmedelspriserna var förhållandevis låga
medan löneutvecklingen för skolmåltidspersonalen var kraftig, därför var det billigare med
prefabricerade livsmedel än egen tillagning. Följden blev att mer hel- och halvfabrikat började
användas. Under 1980-talet började livsmedelskostnaderna att öka snabbare än
löneutvecklingen, vilket gjorde att kommunerna såg skolmåltiden som ett område för
besparingar (Halling, Jacobsson, & Nordlund, 1990, s. 24).
Eftersom kommunerna, enligt skollagen, är skyldiga att erbjuda eleverna i grundskolan
kostnadsfria skolmåltider är dessa finansierade med kommunala medel
(Utbildningsdepartementet, 1985). Varje enskild kommun kan själv bestämma hur mycket
skolmåltiden får kosta. Kostnaderna kan därför kraftigt skilja sig från kommun till kommun
(Halling, Jacobsson, & Nordlund, 1990, s. 28). Råvarupriserna per portion och elev i de olika
kommunerna varierar från 4 till 14 kronor (Kringstad, 2005). I Sverige serveras cirka
2 100 000 portioner skollunch dagligen till elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet
(Alander, 2007, s. 5).

Riktlinjer för den svenska skollunchen
När det gäller barns matvanor och livsstil sker mycket av påverkan hemifrån och det största
ansvaret vilar på föräldrar och andra anhöriga. Men barn tillbringar mycket av sin tid i skolan
och serveras många skolmåltider under sin uppväxt. Det ger skolan möjligheter att påverka en
hälsosam livsstil och bra matvanor (Livsmedelsverket, 2007, s. 2). För att få barnen att tycka
om nya maträtter är det viktigt att inte bara låta dem smaka en gång utan fem till tio gånger
(Berg, 2002, s. 21).
Enligt Livsmedelsverkets riktlinjer för skollunch bör den ge 25-35 procent av barnens
energibehov, alltså en tredjedel av det dagliga energibehovet (Livsmedelsverket, 2007, s. 13).
Livsmedelsverket fick år 2005 i uppdrag av regeringen att utarbeta råd när det gäller bra
matvanor och livsmedelssäkerhet för måltider i förskola, daghem, fritidshem, skola och
gymnasieskola. Råden skulle fungera som stöd och vägledning för de som arbetar med
skolmat men även för föräldrar med syfte att främja bra matvanor hos skolbarnen. Uppdraget
resulterade i en rapport, Bra mat i skolan, som utarbetades genom ett samarbete mellan
nutritionsenheten, kemiska enheten och enheten för kommunstöd vid Livsmedelsverket.
Eftersom olika beslutsfattare, från kostchefer till föräldrar, har olika roller när det gäller
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skolmaten, är rapporten indelad i kapitel som vänder sig till en viss grupp, till exempel
kostchefer (Livsmedelsverket, 2007, s. 2).
En politiskt utsedd nämnd har ansvar för livsmedelshantering, mat och måltider i skolan
när det gäller planering, upphandling, tillagning med mera. Nämnden kan välja att delegera
uppgiften till kostchef, rektor eller annan som har kompetens att sköta uppgiften
(Livsmedelsverket, 2007, s. 7). Den ska se till att maten i skolan näringsberäknas så att maten
uppfyller näringsrekommendationerna, samt se till att det finns tillräckligt med resurser i
produktionen av maten. Det ska också finnas principer för upphandling av ekologiskt
producerade livsmedel, närodlat och säsongsanpassat. För att bevara näringsämnen ska det
vara kort tid mellan tillagning och servering, samt ett beslut om var tillagningen ska ske. Den
ansvarige ska därefter se till att uppföljning av upphandling och näringsberäkning av måltider
sker. Målsättningen är att eleverna ska serveras näringsriktig mat i tillräckliga mängder för att
fylla näringsbehovet (Livsmedelsverket, 2007, s. 3f).
Varje kommun kan ta beslut om ökad användning av ekologiskt producerade livsmedel, i
enlighet med regeringens uppsatta tjugofemprocentmål. För närvarande finns det dock inga
belägg för att ekologiskt producerade livsmedel skulle vara bättre ur näringssynpunkt än
traditionellt producerade livsmedel (Livsmedelsverket, 2007, s. 16). Kommunerna kan även
välja säsongsanpassade samt närproducerade livsmedel (Livsmedelsverket, 2007, s. 16).
Potatis, ris, pasta och gryn är rika på sammansatta kolhydrater men innehåller även fiber,
mineraler och vitaminer och ska fungera som baslivsmedel i skolmåltiden. Fullkornsalternativ
av ris och pasta kan väljas. Barn behöver inte lika mycket fullkornsprodukter som vuxna men
det är bra att de får prova för variationens skull. Spannmålsprodukter som bröd och flingor är
också viktiga kolhydratkällor tillsammans med dem som tidigare nämnts. Kostfibrer räknas
också till kolhydratkällorna och rekommendationen för vuxna är 25–35 g kostfibrer per dag,
men barn behöver något mindre.
Minst 500 gram, frukt och grönsaker per dag rekommenderas till vuxna och barn över 10
år. För att skapa variation bör hälften av den rekommenderade mängden bestå av frukt och
den andra hälften av grönsaker. Grova grönsaker, till exempel vitkål, morötter och andra
rotfrukter bör utgöra halva grönsaksmängden. Både råa och kokta grönsaker kan serveras.
Rekommendationerna är till för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och cancer
(Livsmedelsverket, 2007, s. 16). Till lunchen bör varje elev äta 100- 125 gram frukt och
grönsaker. Riktlinjer finns för hur salladsbord näringsmässigt bör komponeras (se diagram 1).
D-vitaminberikad lättmjölk och lättfil bör användas för att fettrekommendationerna med
mindre mättat fett, ska nås (Livsmedelsverket, 2007, s. 17).
Eftersom ost tillverkas av mjölk bör man välja ostar med nyckelhålsmärkning för att hålla
nere andelen mättat fett i kosten, men även öka andelen kalcium.
När det gäller nötkött, gris, kyckling bör produkter med låg fetthalt väljas. Kött, framför
allt rött kött, innehåller mycket järn som växande barn behöver. Fisk innehåller mycket
vitaminer och mineralämnen. Fisk bör därför ätas minst en gång i veckan. Varannan gång
bör fet fisk väljas på grund av att dess rika innehåll av omega-3-fettsyror
(Livsmedelsverket, 2007, s. 17). Av charkuterier bör de nyckelhålsmärkta, alltså lite magrare,
produkterna väljas i första hand. Det beror på den stora andelen mättat fett som ofta
förekommer i charkuteriprodukter.
Vid vegetarisk kost är det viktigt att köttet ersätts med protein och järnrika livsmedel, till
exempel sojaprodukter, bönor och linser (Livsmedelsverket, 2007, s. 13).
Läsk, kakor, kex, glass, snacks och godis bör inte serveras alls i skolan. Det hindrar dock
inte att sylt serveras när den ingår som en del i matsedeln, till exempel till pannkakor. Socker
bör förekomma sparsamt (Livsmedelsverket, 2007, s. 18).
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Sallad

Figur 4. Riktlinjer för hur ett salladsbord
bör komponeras. Varje elev bör äta 100125 gram frukt och grönsaker i samband
med lunchen. Till kolhydrat- och
kostfibergruppen hör även blandade
sallader som: Amerikansk grönsaksblandning, ärter-majs-paprika, potatissallad, pastasallad, rissallad och sallad på
bulgur eller couscous. Diagrammet är en
egen utveckling av en tabell publicerad i
Bra mat i skolan 2007 (Livsmedelsverket,
2007, s. 31).

Kiwi
Blomkål

Linser

Gröna bönor
Kikärtor

Palsternacka

Tabell 2. Riktlinjer för huvudrätters serveringsfrekvens under en fyraveckorsperiod för årskurs 4-6. Tabellen är en egen
utveckling av en tabell publicerad i Bra mat i skolan 2007 (Livsmedelsverket, 2007, s. 30)

Huvudrätters serveringsfrekvens för
årskurs 4-6
Kött, fågel, 100 gram
Köttfärs, 80 gram
Blodpudding, lever, 100 gram
Korv, 100 gram
Råvara och
Fisk, 125 gram
portionsstorlek
Ägg, 90 gram
för årskurs 4-6
Baljväxter, torkade, 60 gram
Pasta, okokt, 70 gram
Potatis, 175 gram
Ris, bulgur, quinoa, couscous, okokt, 60…
Bröd, av typ pita, 60 gram
Ost, mjölk, 50 gram
Mjölrätter: pizza, pannkaka, pirog, 60 gram
Soppa, minst 1/3 portion potatis, ris eller …
0

4
4
1
3
4
1
1
5
8,5
3
0,5
2
0,5
2
1

2

3

4

5

6

7

8

Antal serverings gånger under en 4 veckors period
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Centrum för folkhälsa, Tillämpad näringslära samt Hälsomålet i Stockholms läns landsting
har i samarbete med Livsmedelsverket tagit fram rekommendationer för serveringsfrekvens
och portionsstorlekar av huvudrätter för skollunchen (Tabell 2). Ett vanligt hjälpmedel i
storhushåll för näringsberäkningar, portionsstorlekar, recepthantering, elektroniska inköp med
mera är kostdataprogrammet Aivo (Aivo, 2008).
I augusti 2007 påbörjades ett arbete med att se över vilken påverkan Svenska
näringsrekommendationer har på miljön i förhållande till de 16 nationella miljömålen.
Eftersom Livsmedelsverket är en av de myndigheter som har ett särskilt sektorsansvar när det
gäller miljömålsarbetet kommer de tillsammans med externa miljöexperter att se över
miljökonsekvenserna av kostråden (Livsmedelsverket, 2007).
Monika Pearson13, nutritionsavdelningen på Livsmedelsverket, menar att det endast är de
allmänna näringsrekommendationerna och inte riktlinjerna för skollunchen som ska
miljöanpassas. Anledningen till att kostråden ska ändras, berättar Pearson är för att underlätta
för enskilda konsumenter att välja råvaror som är mer miljövänliga och säsongsanpassade.
Miljöinformation ska ges till konsumenten, för att öka möjligheterna av ett aktivt miljöval
(Livsmedelsverket, 2007).

Utbildningsprojekt för hållbara skolmåltider
Ät S.M.A.R.T
Ät S.M.A.R.T. är ett material med bland annat OH-bilder som tagits fram av Centrum för
Tillämpad Näringslära och Samhällsmedicin i Stockholms Läns Landsting. Materialet vänder
sig till studerande från grundskola till högskola samt livsmedelspersonal och visar på ett mer
hållbart sätt att äta. S.M.A.R.T. står för Större antal vegetabilier, Mindre utrymme för ”tomma
kalorier”, Andelen ekologiskt ökas, Rätt kött och grönsaksval samt Transportsnålt (Ät
S.M.A.R.T, 2001).
Vid Centrum för konsumentvetenskap, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet har
Sandra Hillén behandlat ämnet Maten och skolan - ett hållbart tänkande. Sandra Hilléns
vision i rapporten är att det ska vara en rättighet för skolbarnen att serveras hållbara måltider.
Projektet som startade i maj 2004 och avslutades i maj 2005 hade som målsättning att
förändra attityder samt att ta fram modeller för hållbara måltider i framtiden (Hillén, 2005, s.
3). Projektet finansierades av Agenda 21(sidan 23). I projektet ingick skolor från två olika
stadsdelar i Göteborg. Två arbetsgrupper bildades, en för varje stadsdel. Hillén jämförde
därefter de olika aktörernas attityder när det gällde hållbara måltider i skolorna. Vid de sista
arbetsgruppsmötena framkom att det krävs stöd uppifrån för ett fungerande arbete med
hållbara måltider i skolan. Båda arbetsgrupperna ansåg att politiker och andra beslutsfattare
tydligt borde ge sitt stöd för att förutsättningarna för ett lyckat resultat skulle vara möjliga.
Hillén kom fram till att skolpersonalen hade lättast att engagera sig i frågan medan det var
svårt att förankra idéerna hos pedagogerna. Det var enbart de pedagoger som hade personligt
intresse av hållbart tänkande som använde sig av pedagogiken i sina klasser.
Utbildningsmaterialet som användes i projektgrupperna i teoridelen, var Ät S.M.A.R.T, och
den praktiska delen bestod av laborationer grundade i Saperemetoden. Sapere är en fransk
metod som handlar om att använda lukt, smak och känsel för att öka upplevelsen vid måltiden
(Hillén, 2005, s. 14).

13

Telefonsamtal med Monika Pearson den 14 mars 2008.
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EkoLogik
Ett annat undervisnings- och informationsmaterial heter EkoLogik och är framtaget av
Ekologiskt Marknadscentrum (EMC) och vänder sig till grundskoleelever årskurs 6-9 samt
lärare och föräldrar. Materialet EkoLogik är en metod som används för ökad förståelse och
insikt om hur livsmedelskonsumtion och produktion påverkar miljö, klimat, hälsa och framtid
både lokalt och globalt. Det är också ett verktyg för att försöka öka andelen ekologiska
livsmedel i skolmåltiderna (Öström, 2008).

Miljöcertifiering i skolan
Grön Flagg
Stiftelsen Håll Sverige Rent har instiftat en miljöutmärkelse, Grön
Flagg, för skolor och förskolor som i sin dagliga verksamhet
prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete.
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Figur 5. Logotyp Grön Flagg .

Skolan eller förskolan kan välja att arbeta med fem olika teman: kretslopp, vatten, energi,
skog samt livsstil och hälsa. Elever och personal arbetar tillsammans för att uppnå de mål de
själva satt upp inom det valda temat (Håll Sverige Rent, 2008).

Projekt för hållbar utveckling
Agenda 21
Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs vid FN:s konferens om miljö- och utveckling
The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) i Rio de Janeiro
i juni år 1992. Handlingsprogrammet ska ge riktlinjer och mål för att uppnå en hållbar
utveckling, det vill säga att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön.
Handlingsprogrammet är starkt politiskt och moraliskt förpliktigande för de länder som deltog
i konferensen i Rio och därmed står bakom Agenda 21. Riktlinjerna och målen är endast
rekommendationer och är därför inte juridiskt bindande, men i Agenda 21:s 40 kapitel
uppmanas såväl stater, grupper och individer i samhället till handling för att arbeta med miljöoch utvecklingsfrågor. Grundtanke är att varje enskild stat ska stå för de kostnader Agenda 21
medför, men för de allra fattigaste länderna finansieras Agenda 21 med biståndspengar.
Kapitel 28 behandlar de lokala myndigheternas deltagande när det gäller att uppnå miljömålen
i Agenda 21. Kommunerna fastställer miljöpolitik på lokal nivå, och påverkar därför den
nationella miljöpolitiken. De lokala myndigheterna spelar därför en viktig roll när det gäller
att upplysa och aktivera allmänheten om vikten av arbete mot miljövänlig och hållbar
utveckling (Regeringskansliet, 2003).

14

Källa: Reinhold, C. (den 6 December 2007). Grön Flagg. Hämtat från Grön Flagg: http://www.lerum.se/knappekulla den
11 Mars 2008.
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Klimp, Svenska statens stöd till klimatinvesteringsprogram
Under åren 2003-2008 har riksdagen avsatt cirka 1,8 miljarder kronor till klimatinvesteringar
som minskar växthuseffekten. Bidragen administreras av Naturvårdsverket. Klimpprogrammens uppgift är att stödja kommuner och andra aktörer med
bidrag för att minska växthuseffekten. Tanken är ökad samverkan
mellan nationell och lokal nivå för att stimulera och uppmuntra
kommuner, företag och andra aktörer att minska miljöbelastningen.
Projektet kommer att pågå fram till år 2012 (Naturvårdsverket, 2008).
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Figur 6. Logotyp Klimp .

Klimatkommunerna
Klimatkommunerna är ett nätverk som består av 20 kommuner och ett landsting. Dess syfte är
att sprida information och erfarenheter om lokalt klimatarbete, och att minska utsläppen av
växthusgaser. Nätverket ska utbyta erfarenheter, samt lyfta fram hinder och möjligheter, och
på så sätt vara till stöd för kommuner som vill arbeta med klimatfrågan (Klimatkommunerna,
2008a).

Upphandling av skollunchens livsmedel
Lagen om offentlig upphandling, LOU
Lagen reglerar alla inköp som görs i offentlig sektor. Vilket innebär att inköp av livsmedel till
skollunchen omfattas av lagen. Lagen ska se till att alla som vill få affärskontrakt ska
behandlas lika av de upphandlande myndigheterna (Wikipedia, 2008c). Anbud är det ord som
oftast förekommer i samband med offentlig upphandling och är, ekonomiskt sett, ett
affärserbjudande från en part till en annan som kan leda till ett avtal mellan parterna
(Wikipedia, 2008d). Om myndigheterna bryter mot LOU kan det medföra överprövning och
skadestånd. I lagens sjätte kapitel 13 § framgår att en upphandlande myndighet får ställa
särskilda krav vid upprättande av ett kontrakt. Det kan vara miljömässiga och sociala villkor
för att ett upprättande av kontrakt ska fullgöras. Dessa villkor måste dock uppges i
förfrågningsunderlaget (Finansdepartementet, 2007).
Den 1 januari 2008 trädde den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) i kraft
(Finansdepartementet, 2007). Lagstiftningen bygger på EG-direktiven för offentlig
upphandling som kom i april 2004. Direktiven innehåller en skrivning om att miljöfrågor ska
vara en del i EU:s politik och att offentlig upphandling kan bidra till hållbar utveckling genom
att ta miljöhänsyn. Bestämmelser om miljöhänsyn har dock funnits i LOU i Sverige sedan
1997. Att ställa miljökrav vid offentlig upphandling har diskuterats länge. Åsikter om att
hänsynstagande till miljö och andra samhälleliga aspekter skulle bryta mot begreppet
”affärsmässighet” i LOU. Sedan den nya lagen trädde i kraft kan hänsyn tas till en produkts
livscykel vid offentlig upphandling om kraven inte bryter mot de övriga grundläggande
principerna i LOU (Miljöstyrningsrådet, 2007).
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Källa: Naturvårdsverket. (den 10 Mars 2008). Klimatinvesteringsprogram, KLIMP. Hämtat från
http://www.naturvardsverket.se/klimp den 10 Mars 2008.
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Miljöanpassad upphandling för ekologiska livsmedel
Miljöstyrningsrådet bildades 1995 och ägs av stat och näringsliv gemensamt. Ägare är
Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Ägarna har
gett Miljöstyrningsrådet i uppdrag att administrera Miljöstyrningsrådets
Upphandlingskriterier. Rådets uppgift är att med hjälp av effektiva verktyg och tjänster
erbjuda vägledning för upphandling, miljöledning samt användande av miljörelaterad
produktinformation. Därför har Miljöstyrningsrådet tagit fram en vägledning för upphandling
av ekologiska livsmedel (Miljöstyrningsrådet, 2007, s. 3).
Den offentliga upphandlingen i Sverige omfattar i dag uppemot 500 miljarder kronor per år
vilket innebär att de miljökrav som ställs vid dessa upphandlingar har stor genomslagskraft
när det gäller miljöpåverkan. Därför arbetar Miljöstyrningsrådet med att ta fram kriterier för
miljöanpassad upphandling, samt med övrig information om hållbar upphandling.
Det nationella målet om en fjärdedel ekologisk mat i den offentliga sektorn påverkar
kommunerna i större eller mindre grad då ambitionerna och förutsättningarna varierar. En del
kommuner har mål som ligger på 15 procent ekologiskt medan andra strävar efter 100
procent.
Miljöstyrningsrådet anser att uppsatta mål har en pådrivande verkan och rekommenderar
därför varje enskild statlig myndighet, kommuner och landsting att sätta upp egna mål som
bidrar till att uppfylla det nationella målet (Miljöstyrningsrådet, 2007, s. 3).

Problemformulering
Eftersom skollunchen utgör en stor del av maten i den offentliga sektorn skulle det vara en
fördel om den var anpassad för att minska miljöbelastningen. Vi vill därför studera dagens
skollunch och undersöka förutsättningarna för en miljöanpassning av skollunchen i
grundskolan.

Material och metod
Urval
Vi vill undersöka skollunchen i två kommunala grundskolor ur ett klimatsmart och ekologiskt
hållbart utvecklingsperspektiv. Kristianstads kommun och Malmö kommun valdes på grund
av sitt engagemang för mat, klimat och miljö. Vi valde två miljöintresserade kommuner
eftersom de antogs vara goda exempel för en klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch,
och vi ville fokusera på möjligheter istället för hinder.

Kristianstads kommun
I Kristianstad kommun bor cirka 77 200 människor (Rydén, 2008). Kristianstads kommun är
medlem i Klimatkommunerna. I sitt miljöarbete strävar kommunen efter att på sikt bli
fossilbränslefri. Detta sker bland annat genom ökad användning av biobränsle i fordon och i
fjärrvärmesystemet. Sedan år 1990 har utsläppen av koldioxid minskat med 110 000 ton på
grund av fjärrvärmen (Klimatkommunerna, 2008c).
År 2005 utsågs Kristianstad till Sveriges bästa klimatkommun i Svenska
Naturskyddsföreningens undersökning om kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan
(Svensson, 2008c). Vid Naturskyddsföreningens senaste undersökning placerades
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Kristianstads kommun på sjunde plats och har alltså tappat placeringar de senaste åren.
Lennart Ersfors, som samordnar klimatarbetet i kommunen, tror att det beror på att
kommunen har för lågt satta miljömål. Han utesluter inte att miljömålen kommer att sättas
högre när klimatstrategin skrivs för år 2009 (Mårtensson, 2008).
Sedan år 1993 har Kristianstads kommun jobbat med Agenda 21 för en samhällsutveckling
i hållbar riktning (Svensson, 2008a). År 2006 fick Kristianstad 38 miljoner kronor i Klimpbidrag från Naturvårdsverket för att genomföra investeringar som minskar klimatpåverkan i
kommunen (Svensson, 2008b).
I sin miljöpolicy om information och folkbildning, uppger Kristianstads kommun att alla
anställda och politiker ska ges kunskaper om villkoren för ett ekologiskt hållbart samhälle,
samt att alla medborgare ska kunna delta i miljö- och utvecklingsarbetet. Enligt kommunen
har skolan en viktig roll när det gäller ungdomars miljömedvetenhet och framtidstro. Visionen
är att samtliga barn, elever och personal i skolorna ska ha handlingsberedskap för att skapa en
hållbar samhällsutveckling (Kristianstads kommun, 2007a). I kommunens miljöplan år 2005
för Barn- och utbildningsförvaltningen beskrivs målsättningen att öka personalens och
elevernas kunskaper kring ekologisk produktion, samt att öka andelen ekologiskt producerade
produkter som serveras i skolmåltidsverksamheten från 7,5 procent till 8 procent (Barn och
utbildningsförvaltningen, 2005).
Nedan redogörs för Kristianstads kommuns inriktning vad gäller mat och klimat.
För att öka Kristianstad kommuns attraktionskraft beslutade kommunfullmäktige att
Kristianstad skulle få en ny profil. År 2004 togs beslut i kommunfullmäktige att satsa cirka
fem miljoner kronor på att profilera Kristianstad som Sveriges centrum för livsmedel, mat och
dryck (Kristianstads kommun, 2007b). Målsättningen med den nya profilen var att attrahera
företag att flytta till kommunen, att bli ledande inom vissa delar av forskningen men även att
få ett utbud av restauranger i toppklass, och den bästa skolmaten (tidningen Kristianstad,
2003 nr 9).
Stora delar av Kristianstads kommun ligger i ett biosfärområde. Med biosfärområde menas
ett större landskapsavsnitt med höga naturvärden som man arbetar för att bevara och utveckla.
De fungerar som modellområden för andra områden. Det är UNESCO som utser
biosfärområden. Kristianstads Vattenrike godkändes som biosfärområde sommaren år 2005
(Magnusson, 2008). Vattenriket omfattar en stor del av kommunen och är Sveriges första
biosfärområde som godkänts enligt UNESCO:s nya krav. I Kristianstads Vattenrike arbetar
man med att bevara landskap, ekosystem, arter och verka för genetisk mångfald. Men även för
att främja ekonomisk utveckling och samhällsutveckling ur ett socialt och ekologiskt hållbart
perspektiv (Magnusson, 2008).
Upphandlingspolicy i Kristianstad kommun
I sin upphandlingspolicy uppger Kristianstads kommun att de miljökriterier som är framtagna
ska tillämpas och beaktas. Kommunen ska i första hand använda sig av de miljöverktyg som
finns framtagna i samarbete med Miljöstyrningsrådet. Kommunens nämnder har var och en
ansvaret för sina inköp och upphandlingar och att dessa är förenliga med lagen om offentlig
upphandling och denna policy (Kennysson, 2008).
Skolmåltidsverksamheten i Kristianstads kommun
Skolmaten i Kristianstads kommun serveras från 45 kök, varav 27 är tillagningskök.
Mottagningsköken består av tio kök som tar emot måltiden helt färdigtillredd, samt åtta kök
som endast tar emot en varm huvudkomponent men tillreder övriga råvaror på plats.
Skolmaten från de olika köken distribueras till cirka 12 000 elever dagligen, varav ungefär
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8 300 till grundskolan (Miljö och hälsoskyddskontoret, 2005). Tidigare har varje
rektorsområde ansvarat för skolköken och dess personal. Sedan den 1 januari år 2008 har det
upprättats en ny kostenhet som har hela ansvaret för skolmåltiden i Kristianstads kommun16.

Malmö kommun
Malmös befolkning 1 januari år 2008 var 280 801 (Incegul, 2008). Malmö stad är medlem i
Klimatkommunerna. Kommunens målsättning är att minska utsläppen av koldioxid med 25
procent till år 2010 jämfört med basåret 1990. Mellan åren 1990 och 2000 har utsläppen av
växthusgaser i Malmö minskat med 12 procent, vilket är ett bra resultat ur såväl nationellt
som internationellt perspektiv (Klimatkommunerna, 2008b).
I december år 2003 fick Malmö 58 miljoner i Klimp-bidrag (a.a sidan 24) i syfte att minska
utsläppen av växthusgaser. Ett av projekten var Mat & Klimat. Projektet, som löpte mellan år
2004-2007, var ett samarbete mellan miljöförvaltningen och serviceförvaltningen i Malmö
Stad. Projektet Mat & Klimat bestod av tre huvuddelar. Ekologisk mat på skolorna i Malmö
med mål att uppnå 100 procent år 2012. Regional livsmedelsmarknad med ett webbaserat
logistiksystem där krögare och andra näringsidkare kunde föras samman med bönder för att
kunna säsongsanpassa sina menyer och marknadsanpassa sitt utbud av råvaror. Lotta-Lotta
och det stora matkalaset, en bok med både goda recept och näringslära som delades ut gratis
till alla lågstadiebarn i Malmös skolor (Graham, 2004).
På Miljöförvaltningen i Malmö kommun finns ett Agenda 21-kansli vars uppgift är att
stödja såväl organisationer, företag och privatpersoner som arbetar för hållbar utveckling i
Malmö (Miljöförvaltningen, 2003).
Upphandlingspolicy i Malmö Kommun
Det är verksamheternas behov och mål som ska vara i fokus vid inköp och upphandlingar.
Dock ska hänsyn tas till det grundläggande syftet med LOU, det vill säga att grundprinciperna
om icke-diskriminering och likabehandling i upphandlingarna. Miljöhänsyn och social
hänsyn, det vill säga rättvisa arbetsförhållanden, motverkande av diskriminering och rättvisa
löner, ska vara aktiva instrument vid alla inköp och upphandlingar i myndigheten
(Miljöstyrningsrådet, 2008; Parashkevova, 2008).
Skolmåltidsverksamheten i Malmö kommun
Malmö Skolrestauranger serverar 35 000 luncher dagligen, varav ungefär 28 600 är till
grundskolan. Verksamheten omfattar 15 tillagningskök som levererar mat till 64
mottagningskök (Dahlström, 2007a). I ledningen för Malmö Skolrestauranger finns en
affärsområdeschef som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Affärsområdet är
uppdelat i fyra olika områden, med varsin områdeschef (Arnell, 2007a).
Sedan 1996 har Malmö Skolrestauranger arbetat för att öka serveringen av ekologiska
livsmedel. De började med att byta ut ett livsmedel i taget, vilket efter drygt tio år har
resulterat i att första halvåret 2007 användes 35 procent av livsmedelsbudgeten till ekologiska
livsmedel. Målet för ekologiska livsmedel för 2012 är uppsatt till 100 procent, enligt ett beslut
taget på tjänstemannanivå. Syftet är att Malmö Skolrestauranger vill skapa en hållbar framtid
(Löfven, 2007).

16

Telefonsamtal med kostkonsulent Nina Schack den 22 februari 2008.
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Som verktyg för att öka andelen miljöanpassad mat har Malmö Skolrestauranger använt sig
av Ät S.M.A.R. T -konceptet, samt mottot att ekologiska och rättvisemärkta produkter ska
vara förstahandsval (Malmö Skolrestauranger, 2007).
Varje år hålls en temadag eller temavecka i skolornas matsalar där temat är miljö. Miljön
tas även upp som en egen punkt vid varje matråd (Malmö Skolrestauranger, 2007, s. 3).
Malmö Skolrestauranger har fått utmärkelser för sitt miljöarbete. De har bland annat mottagit
Arlas Guldko 2006 för bästa miljöarbete främst för arbetet med det ekologiska köket på
Djupadalsskolan (se nedan) (Arnell, 2007b). År 2004 fick Malmö Skolrestauranger Malmö
stads Miljöpris för arbetet med att öka användningen av ekologiska livsmedel inom Malmös
skolor, samt Miljöpartiet de Grönas Miljöpris 2003 för sitt arbete när det gäller matens
betydelse för miljön (Dahlström, 2007b; Dahlström, 2007c).
År 2004 bildades en projektgrupp på Malmö Skolrestauranger med uppdrag att servera 100
procent ekologisk lunch på en av stadens skolor. Budgeten och kvaliteten skulle vara
densamma. Djupadalsskolan, som har cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 5, valdes
som projektskola. Mottagningsköket, som ändå var i behov av renovering, byggdes om till
tillagningskök så att mat skulle kunna lagas från grunden. I januari 2006 var köksutbyggnaden
klar. Med hjälp av statliga bidrag kunde projektet påbörjas där syftet var att visa på
möjligheten att servera ekologisk mat i den offentliga sektorn. Projektet var tänkt att inspirera
övriga skolor, samt ge signaler till leverantörer och producenter att det finns en efterfrågan av
ekologiska produkter till storhushåll. Genom att se över menyerna och byta ut vissa
ingredienser, servera säsongsanpassat, mera vegetariskt och att baka brödet själv kan samma
budget som tidigare hållas. Andelen ekologiska livsmedel som serverades på Djupadalsskolan
var år 2007 cirka 92 procent (Löfven, 2007).

Intervjupersoner och skolor
Kontakt togs med kostenheterna i respektive kommun. Utifrån en beskrivning av vad som
skulle undersökas fick Kristianstads kostenhet själv utse vilken skola som var lämplig. För att
göra dem delaktiga i projektet och att de genom att delta skulle kunna dra nytta av resultatet.
Kostenheten i Malmö valde därefter ut en motsvarande skola vad gällde storlek och
köksutrustning. Därefter valdes nyckelpersoner i kommunernas beslutsled vad gäller
skollunchen, ut för intervjuer, vilket resulterade i fyra personer i Kristianstads kommun, och
tre personer i Malmö kommun. Nyckelpersonernas befattningar enligt Figur 5 och Figur 6.
Kostchef

Kostkonsulent
och matsedelsansvarig

Lärare i hem- och
konsumentkunskap
och EkoLogik

Kökschef och
arbetsledare

Figur 7. Intervjuade personers befattningar i Kristianstads kommun.

Områdeschef och
projektledare för
EKOmat i skolan

Kostekonom
och matsedelsansvarig

Kökschef och
arbetsledare

Figur 8. Intervjuade personers befattningar i Malmö kommun.
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Sånnaskolan i Åhus, Kristianstads kommun

17

Figur 9. Sånnaskolan i Åhus, Kristianstads kommun.

Sånnaskolan ligger i Åhus, som är ett samhälle med 10 570 invånare (Olsson, 2008). Åhus
tillhör Kristianstads kommun. Skolan har cirka 450 elever, och har fyra parallella klasser från
förskola till årskurs 9. Tillagningsköket på Sånnaskolan serverar cirka 450 portioner dagligen.
Sånnaskolan är med i Grön Flagg med tema Kretslopp, Energi samt Livsstil & hälsa. Från och
med våren 2008 kommer EkoLogik att införas på schemat för eleverna (Sandgren, 2008).
Kroksbäcksskolan i Malmö, Malmökommun

Kroksbäcksskolan är en skola för
årskurserna 1-9 som ligger i stadsdelen
Hyllie som tillhör Malmö kommun. I
Hyllie bor cirka 30 800 invånare (Incegul,
2008). Skolan har ett tillagningskök och
serverar dagligen cirka 360 skolluncher18.
Skolan är inte med i Grön Flagg eller
EkoLogik (Håll Sverige Rent, 2008;
Öström, 2008).
19

Figur 10. Kroksbäcksskolan i Malmö, Malmö kommun.

Undersökningskriterier
För att bedöma hur pass klimatsmart skollunchen är valdes följande kriterier ut för att
undersöka de deltagande skolorna: andelen vegetabilier och val av kött, säsongsanpassade

17

Källa: Sandgren, P. (den 18 februari 2008). Sånnaskolan. Hämtat från Barn/Skola/Sånnaskolan:
http://www.kristianstad.se den 17 Mars 2008.
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Telefonsamtal med områdeschef Helene Löfven den 27 februari 2008.

19

Källa: Dehlin, J. (den 12 Juni 2007). Kroksbäcksskolan. Hämtat från Stadsdelar/Hyllie/Förskolor & grundskolor/Kroksbäcks
rektorsområde: http://www.malmo.se den 17 Mars 2008.
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produkter och livsmedelssvinn, eftersom de alla har betydelse för påverkan av
växthusgasutsläppen. Att dessa särskilt valts ut av många faktorer som påverkar klimatet
beror på att de var mindre komplexa att undersöka än till exempel närproducerade livsmedel.
Ekologiska livsmedel undersöks för att det ingår som en del i ett ekologiskt hållbart
utvecklingsperspektiv. Det är speciellt intressant att undersöka eftersom regeringens mål är
att 25 procent av den offentliga sektorns livsmedelsinköp ska vara ekologiska år 2012.

Överväganden inför val av metoder för insamling och
bearbetning av data
Metod kallas det sätt på vilket man går tillväga för att bäst uppnå syftet. Därför måste syftet
först fastställas innan metoden bestäms (Björklund & Paulsson, 2003, s. 44). Kvantitativt och
kvalitativt inriktad forskning är de två huvudinriktningar som finns inom vetenskap.
Kvantitativa data består av siffror, medan kvalitativa data består av ord20. I en kvantitativ
studie är oftast enkäter och matematiska modeller lämpliga, medan observationer och
intervjuer oftast används i kvalitativa studier för att fördjupa sig i ett specifikt ämne
(Björklund & Paulsson, 2003, s. 63).
Vilken metod man väljer beror på vilka forskningsfrågor som ställs, menar Steinar Kvale
som jämför metoder med verktyg (Kvale, 1997, s. 69). Ofta väljs dock flera metoder som
kompletterar varandra (Björklund & Paulsson, 2003, s. 44). Utifrån att syftet med
undersökningen var att få en förståelse för problematiken kring skollunchens utformning
bedömde vi att observationer och intervjuer hade bäst förutsättningar att generera kunskap i
ämnet. Vår undersökning är en explorativ fallstudie. Explorativa undersökningar används när
ett problemområde vill belysas allsidigt, ofta genom att använda olika tekniker för att samla
information. Fallstudier är vanligt förekommande när processer och förändringar vill studeras
i till exempel en organisation. Flera fall (här organisationer) kan studeras samtidigt (Patel &
Davidson, 2003, ss. 12, 54).

Deltagande observationer
En vetenskaplig teknik för insamling av information är deltagande observation. För att kallas
vetenskaplig måste observationen planeras och registreras systematiskt. Genom att använda
observationsmetoden kan skeende och beteende studeras när de inträffar (Patel & Davidson,
2003, s. 87f). Det är också en vanlig förberedelse inför en kvalitativ intervjustudie, i synnerhet
när forskaren har dålig kännedom om förhållanden som intervjupersoner lever eller verkar
under (Patel & Davidson, 2003, s. 79). Eftersom vår undersökning av skollunchens
sammansättning delvis var av explorativ art använde vi oss av observationsmetoden (Patel &
Davidson, 2003, s. 87f). Det var viktigt att få en egen uppfattning om skollunchens
utformning, istället för att endast få den beskriven, i enkät- eller intervjuform. De deltagande
observationerna dokumenterades med hjälp av foton för att bidra till undersökningens
validitet, så kallad triangulering (Patel & Davidson, 2003, ss. 88, 101, 104).

20

Maria Lennernäs föreläsning ”Vetenskapsteori för nybörjare ” på Högskolan i Kristianstad den 24 januari 2008.
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Intervjuer
Vi valde att använda oss av halvstrukturerade fokuserade intervjuer, vilket innebär att
intervjuaren ställer ett antal huvudfrågor som förberetts utifrån undersökningens fokus och att
följdfrågor ställs till intervjupersonen, så att ett samtal utspinner sig kring varje huvudfråga.
Detta till skillnad från öppna där intervjuaren ställer en vid öppen fråga kring vilken
intervjupersonen fritt kan utveckla sina tankar21 (Patel & Davidson, 2003, s. 72).
Huvudfrågorna i halvstrukturerade intervjuer kan dock tas upp i den ordning som faller sig
naturligt under intervjusituationen, beroende på intervjupersonens svar på tidigare frågor
(Björklund & Paulsson, 2003, s. 68). Eftersom vi ville ha motiverade och engagerade
intervjupersoner, valde vi att inte ha några fasta svarsalternativ, utan istället använda frågor i
så kallad tratt-teknik. Denna teknik innebär att frågor ställs inom ett visst tema, därefter får
intervjupersonen uttrycka sig fritt inom området. Specifika följdfrågor ställs sedan inom temat
(Patel & Davidson, 2003, s. 74). Eftersom det inte finns några generella metoder eller rutiner
för att bearbeta kvalitativt forskningsmaterial är det vanligt att forskare utformar sina egna
metoder. Det är därför extra viktigt för forskaren att förklara arbetsgången så att läsaren kan
förstå hur man metodiskt gått till väga (Patel & Davidson, 2003, s. 118ff). Vårt
tillvägagångssätt redovisas nedan.

Datainsamling och databearbetning i denna studie
Nedan redovisas insamling och bearbetning av data från deltagande observationer och
fotodokumentation, intervjuer samt skollunchens ingredienser.

Deltagande observationer och fotodokumentation
Vid besöken på de båda skolorna utfördes deltagande observationer, och fotodokumentation
av skollunchen som serverades den dagen. Fotodokumentationen omfattade maten,
salladsbordet, tillbehör samt dagens menytavla på respektive skola. Fotografierna togs av en
och samma person, men urvalet för att belysa väsentliga delar av skollunchen på respektive
skola gjordes tillsammans. Resultatet av observationerna analyserades och tolkades därefter
för att ligga till grund för den övriga datainsamlingen. Resultatet av fotodokumentationen
presenteras i bilaga 2 och 3.

Intervjuer
Inför intervjuerna utformades fyra huvudfrågor som ställdes till sju intervjupersoner; fyra i
Kristianstad och tre i Malmö. Se bilaga 4. Personerna fick själva välja tid och plats för
intervju. Datainsamlingen utfördes i form av halvstrukturerade fokuserade intervjuer. Se ovan.
Samtliga intervjuer utfördes gemensamt av båda författarna. Den första intervjun utfördes
som en provintervju, som därefter utvärderades. Vid provintervjun konstaterades att tydligare
information behövdes om vad som menades med ”längre ner i näringskedjan” och
”livsmedelssvinn” vilket därefter även gavs i samband med de resterande intervjuerna. Varje
intervju varade ungefär 45 minuter, och bandades för att intervjupersonernas uppgifter skulle
registreras exakt.
21

Eva Svederberg föreläsning ”Kvalitativa metoder för insamling och bearbetning av data” på Högskolan i Kristianstad den
21 januari 2008.
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Transkriberingen utfördes ordagrant för att ingen nyans i informationen skulle gå förlorad,
och resulterade i 56 A4-sidor. Materialet lästes därefter igenom ett flertal gånger, för att få en
tydlig förståelse för innehållet.
Intervjumaterialet kategoriserades därefter gemensamt utifrån undersökningskriterierna i
respektive kommun. Därefter kategoriserades materialet ytterligare en gång utifrån respektive
intervjuperson. Nyckelbegrepp togs ut, och materialet sammanställdes utifrån dessa. För
tydlighetens skull har resultatet valts att presenteras kommunvis. En uppdelning har även
gjorts utifrån respektive undersökningskriterium.
Därefter gjordes en jämförande sammanfattning av kommunernas resultat vad gällde
undersökningskriterierna. Resultatet av intervjuerna analyserades och tolkades därefter.

Skollunchens ingredienser
För att få en sanningsenlig bild av skollunchen och kunna bedöma den utifrån
undersökningskriterierna inhämtades uppgifter om samtliga ingredienser som använts under
den vecka då datainsamlingen genomfördes på respektive skola. Vi fann det lämpligt att
undersöka skollunchens ingredienser samma vecka som respektive skola besöktes, så att
fotodokumentationen skulle överensstämma med matsedeln. Utifrån matsedeln har inte
möjligheten funnits att kunna bedöma kriteriet andel vegetabilier och val av kött, eller
kriteriet livsmedelssvinn. Eftersom ingredienserna inte var helt fastställda vid våra besök,
samlades uppgifter in per telefon vid ett senare tillfälle. De insamlade uppgifterna bearbetades
därefter genom att analyseras och listas dag för dag i en tabell. Detta för att göra materialet så
överskådligt och begripligt som möjligt (Björklund & Paulsson, 2003, s. 81).
Genom telefonsamtal med kökschefen i Kristianstad, och kostekonomen i Malmö
inhämtades uppgifter om samtliga ingredienser som använts i skollunchen under den vecka i
respektive kommun som vi besökte skolorna. Då angavs även vilka av ingredienserna som var
ekologiskt producerade. Utifrån ingrediensförteckningen bedömdes säsongsanpassningen av
ingredienserna med hjälp av Hälsomålets Säsongsguide (Centrum för Tillämpad Näringslära,
1999). Resultatet presenteras i tabellform på sidan 41-42. Resultatet från tabellen har därefter
beskrivits i text utifrån undersökningskriterierna.

Etiska överväganden
Till stor del har vi använt oss av offentliga dokument i litteraturinsamlingen. Vi har utgått från
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer om individskyddskrav som bör beaktas vid
all forskning som rör människor. Det vill säga informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5ff). Deltagarna i
undersökningen har informerats om undersökningens syfte och vad resultatet ska användas
till. Samtliga deltagare har deltagit frivilligt i undersökningen, och godtagit bandinspelning av
samtalet. I all text används befattningshavarnas titlar i stället för personnamn, och ingen
fotodokumentation av personer har förekommit, för att deltagarna i undersökningen ska ges
största möjliga konfidentialitet. Samtliga personuppgifter och insamlad data förvaras i
trygghet för obehöriga och kommer endast att användas för forskningsändamål.
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Resultat
Resultatet redovisas kommunvis utifrån undersökningens fyra kriterier; ekologiska livsmedel
som påverkar den ekologiskt hållbara utvecklingen samt andel vegetabilier och val av kött,
säsongsanpassade produkter och livsmedelssvinn som påverkar klimatet.

Skolmaten i Kristianstads kommun
I och med kommunens ambition att Kristianstad ska ha Sveriges bästa skolmat har en ny
tjänst som kostchef tillsatts. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen, där ansvaret för
skolmaten ligger, finns även en kostkonsulent. De förutsättningar för klimatsmart och
ekologiskt hållbar skollunch i grundskolan i Kristianstads kommun som redovisas nedan är
resultatet av intervjuer med både kostchefen och kostkonsulenten på kostenheten i
Kristianstads kommun, samt kökschefen och hem- och konsumentkunskapsläraren på
Sånnaskolan. Se figur 7 sidan 28. Den nya organisationen syftar till att samla alla köken inom
Barn- och utbildningsförvaltningen till en kostenhet. Kommunen vill ha en organisation som
har kunskap om hur man driver storkök både arbetsmiljömässigt och personalmässigt och där
personalens kunskap och entusiasm kommer till sin rätt. Förhoppningen med den nya
organisationen är att få ut mer information och mer styrning så att alla arbetar mot samma
mål.
Kostdataprogrammet Aivo används bland annat för att lägga matsedeln som gäller för alla
skolor i kommunen. Aivo används även för att räkna ut vad skolmaten kostar per portion.
Skolmatens budget beräknas efter utformandet av matsedeln. När kommunen ville minska
budgeten för skolmaten kunde de med hjälp av det aktuella kostprogrammet visa att kvaliteten
i så fall skulle försämras, vilket gjorde att kommunen drog tillbaka sin propå.
Det totala priset för skolmaten, som innefattar allt utom lokalhyran, är satt till 23 kronor och
är det pris skolorna betalar för maten. På skolmatsedeln behålls en del av den svenska
matkulturen i rätter som bruna bönor, ärtsoppa och kålpudding, vilket är rätter som barnen
kanske inte skulle få smaka annars. För variationens skull får alla på så sätt sina preferenser
tillgodosedda någon gång, menade kostkonsulenten. De flesta rätter serveras bara 1-2 gånger
per termin. Kostkonsulenten har en receptbank som kökscheferna och dess personal i
kommunens 27 tillagningskök arbetar utifrån.
Kökschefen har stor frihet att tolka matsedelns rätter. Står det fiskgratäng kan hon själv
välja vilket recept hon vill använda. Hon försöker då välja det recept som barnen tycker bäst
om. Vilken huvudkomponent, till exempel vilken fisk, bestäms och köps in centralt och styrs
av anbuden. Om maten lagas från grunden eller hel- eller halvfabrikat används varierar. Vissa
maträtter är för kostsamma för att producera på den i undersökningen aktuella Sånnaskolan,
eftersom det finns begränsat med personal men även begränsningar i köksutrustningen.
Panerad fisk och färsprodukter köps in färdiga medan fiskgratänger, köttgrytor och soppor
görs från grunden.

Ekologiska livsmedel
Skolorna har inga restriktioner när det gäller ekologiska inköp. Det är en chansning att se var
det hamnar prismässigt, menade kostkonsulenten. Hon berättade att det funnits ett politiskt
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beslut från början men att nu är det de själva som driver det hela. Enligt kostkonsulenten
höjdes de ekologiska inköpen från 8,2 till 9,7 procent under år 2007.
Ledningen för kostenheten bestämmer vilka ekologiska produkter som ska finnas
tillgängliga för den inköpande kökspersonalen genom upphandlingsenheten. Kostenheten
försöker påverka skolorna att använda de ekologiska alternativen, men det finns inget tvång
eller krav. Kökspersonalen har uppmanats att öka inköpen av ekologiska produkter så länge
budgeten hålls. Ambitionen är att uppnå 25 procents- målet till år 2010, men kostchefen tror
inte att det kommer att lyckas varken för dem eller någon annan kommun i Sverige.
Hon tror dock att den nya organisationen kommer att ha större möjligheter att påverka
inköpen av ekologiska livsmedel i större utsträckning än den gamla. Tidigare hade de gamla
vanliga, trygga produkterna valts, som kökspersonalen visste fungerade. Men nu har
kostenheten större möjlighet att påverka genom att informera kökscheferna om ekologiska
alternativ. Kostchefen berättade att kökscheferna valts med tanke på intresset för ekologiska
produkter.
Kökschefen för Sånnaskolan sade att det enda direktiv hon fått från ledningen är att de
ekologiska inköpen ska ökas och att det är fritt att handla mer ” Jag vet att det var…från
kostchefen önskemål att öka KRAV användningen.”
Kökschefen kunde inte svara på om skolan har något speciellt mål när det gäller ekologiska
livsmedelsinköp. Enligt henne är det hem- och konsumentkunskapsläraren som vet hur många
procent som ska försöka uppnås på skolan. Hon kunde inte heller svara på hur höga krav som
ställs från kommunens sida på ekologisk mat i skolan, utan hänvisar till kostkonsulenten.
Det som styr kökschefens inköp av ekologiska livsmedel är priset och kvaliteten. Genom
att använda säsongsvaror och ekologiska produkter där prisskillnaden inte är så stor i
jämförelse med konventionella kan fler ekologiska produkter köpas in, menade hon. Samtidigt
sade kökschefen att hon inte arbetat så länge i skolkök och har därför inte arbetat in någon
rutin vad gäller att spara in på något annat så att ekologiska inköp kan bli möjliga.
Kökschefen på Sånnaskolan berättade att om kvaliteten inte är bra på en viss ekologisk
produkt blir det mycket svinn, och då köps inte den på ett tag, men sedan provas den igen.
Kostchefen berättade att vissa ekologiska produkter dock inte fungerar i storhushåll, till
exempel ris. Det ekologiska riset måste sköljas ett flertal gånger eftersom det inte är
tillräckligt rent och inte håller tillräcklig kvalitet som färdigkokt. Kostkonsulenten beställer
alltid huvudkomponenten i lunchmaten till alla skolor för att få bra kvalitet och säkra
leveranser. När det gäller fisk beställs i första hand MSC-märkt fisk.
Enligt kökschefen har det blivit lättare att få tag i ekologiskt, och allt som hon vill beställa
finns. Under hösten som gick var det dock brist på ekologisk mjölk. Då användes den vanliga
mjölken.
Kostkonsulenten berättade att Kristianstad är en jordbruksbygd, vilket innebär att
närproducerat ofta förespråkas. Dock finns inte så många ekologiska producenter. Helst vill
hon köpa varor som är både ekologiska och närproducerade. Men när det inte finns får ett val
göras och i hennes fall är valet ekologiskt. Hon menade att om man köper ekologiskt så ökar
efterfrågan av ekologiska produkter vilket ökar förutsättningarna för närproducerat
ekologiskt. ”Ja, för det är så att köper vi inte ekologiskt… så blir det ju aldrig närproducerat
ekologiskt… ju…”
Kostchefen menade att närproducerat inte behöver betyda att det är bra, om det fortfarande
är konventionellt producerat. Men det kan ändå vara så att närproducerat konventionellt odlat
trots allt är bättre än ekologiskt som flygs från andra sidan av jordklotet, menade hon.
De företag som kommunen har avtal med jobbar mycket för att ta fram ekologiska
produkter, eftersom efterfrågan finns. Det finns dock enligt kostkonsulenten inte tillräckligt
med producenter för att leverera till hela den offentliga sektorn. ”… de kan inte leverera till
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oss… det är ju så… det finns inte brukare ute som har så mycket så hela den offentliga
sektorn kan handla så idag…” Kostchefen menade att hon hela tiden uppmanas att fråga efter
ekologiska produkter eftersom ökad efterfrågan kan påverka omställning till ekologisk
produktion.
Kökschefen berättade att förpackningarna för ekologiska varor blivit anpassade till
storkök, tack vare ökad efterfrågan. Kostkonsulenten sade att eftersom Ekologiskt
marknadscentrum22 kopplar ihop offentliga kunder med producenter och grossister finns till
exempel nu rätt förpackningsstorlekar och färdigskalad potatis även när det gäller ekologiska
produkter.
Hem- och konsumentkunskapslärarens gissning är att det finns en ganska stor okunskap hos
både vuxna och barn om ekologiska produkter. Hon ordnade därför ett studiebesök på en
ekogård samt ett vattendrag där personalen kunde studera kretsloppet i verkligheten. Enligt
hem- och konsumentkunskapsläraren är det viktigt att få ett naturintresse innan man kan förstå
varför det är en fördel att äta ekologiskt.
Hon vill gärna vara en länk mellan pedagoger, elever och matpersonal, och inspirerar gärna
ansvariga för matsalarna att ta in mer ekologiska varor. Kökschefen berättade att
Sånnaskolan, under våren, ska ha en Ekodag, något de haft tidigare och då allt ska vara
ekologiskt. Det var hem- och konsumentkunskapsläraren som hade drivit fram den
tillsammans med den tidigare kokerskan. Eldsjälar som hem- och konsumentkunskapsläraren
behövs för att det ska hända något, enligt kökschefen. Det är lätt att bli påverkad och det
känns roligare när det är flera som jobbar för samma mål.
Kostkonsulenten berättade att efter den ekologiska mässan i Lund i februari blev många av
de arbetsledare som var med inspirerade och ville att hon skulle sätta in fler KRAV-produkter
på anbudslistan.
Kostchefen framhöll att Sånnaskolan kommit ganska långt när det gäller arbetet med
ekologiskt och Grön Flagg. Anledningen är att de har en väldigt engagerad hem- och
konsumentkunskapslärare, enligt henne.

Andel vegetabilier och val av kött
Kostkonsulenten gör en matsedel som är uträknad utifrån Livsmedelsverkets
rekommendationer om mängden kött och fisk. ”Vi följer ju Livsmedels rekommendationer…
som antal gram kött och fisk och så… och vi kan inte göra något annat… för att vi har ett
ansvar gentemot så många elever så då följer vi deras rekommendationer… och skulle vi göra
avkall på det så känns inte det riktigt bra … faktiskt…” Visserligen följs inte matsedeln till
100 procent, men den följs ganska väl, berättade kostchefen.
Om det endast står soppa på matsedeln kan kökschefen göra den vegetarisk. Hon kan också
blanda i extra grönsaker i maten till exempel morötter i köttfärssåsen. Man kan dock inte
dryga ut maten med hur mycket vegetabilier som helst, eftersom det tar lång tid att vänja barn
vid att äta mindre kött än vad de var vana vid, är kökschefens erfarenhet.
För att få barnen att äta mer grönsaker har salladsbordet placerats först i
serveringsordningen. Det är genomfört på alla skolor i Kristianstad, och har gjort att åtgången
av salladsgrönsaker har ökat, berättade kostkonsulenten. Förut när huvudrätten togs först
fanns det oftast ingen plats för grönsakerna på tallriken.

22

Ekologiskt Marknadscentrum (EMC) är en förening som arbetar ideellt för en ökad produktion och konsumtion av
ekologiska produkter (Ekologiskt Marknadscentrum, 2008).
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Ledningen för kostenheten vill att man i framtiden ska servera två varmrätter varje dag
plus ett vegetariskt alternativ för alla elever. Men det får utvecklas efterhand eftersom varken
köken eller personalen är förberedda för det än.
Hem- och konsumentkunskapsläraren förutspår att priset på kött ska komma att höjas, och
därmed leda till minskad köttkonsumtion.

Säsongsanpassade produkter
Kostchefen berättade att det inte finns några krav på att salladsbordet ska vara
säsongsanpassat, och hon vill heller inte ställa några. Hon sade att kökscheferna får utlopp för
sin kreativitet genom att bestämma hur salladsbordet ska se ut.
Enligt kostkonsulenten ser salladsborden väldigt olika ut på de olika skolorna beroende på
de personer som arbetar där. En del anser att det inte är lönt att servera annat än gurka, till
exempel, medan andra testar och provar några gånger tills barnen vant sig vid lite nya färgrika
och spännande grönsaker.
Kökschefen på Sånnaskolan beslutar vilka grönsaker som ska serveras på salladsbordet,
och har möjlighet att välja efter säsong.” Det finns ju en matsedel som man följer men vi har
ju alltid en massa råkost, vi har ju salladsdisk. Då kan man ju använda grönsaker efter
säsong, helt klart där.”
Ingredienserna på salladsbordet får inte kosta mer än själva huvudkomponenten därför är
det bra att följa säsongen eftersom säsongsvaror är billigare, enligt kökschefen.
Hem- och konsumentkunskapsläraren på Sånnaskolan kan få eleverna att acceptera att man
inte alltid kan använda de populära dekorationsgrönsakerna genom att visa på alternativa
rätter med säsongsanpassade råvaror. Ett hinder för att använda säsongsanpassade råvaror är
att dekorationsgrönsaker används av gammal vana, samt att eleverna frågar efter dem. ”…
elever äter tomat och gurka och isbergssallad… så det blir ett himla ramaskri om inte det
finns.”
Kökschefen på Sånnaskolan följer grundmatsedeln som görs centralt, men väljer själv
recept och kan därför styra över säsongsanpassning av rätten.
Av ekonomiska skäl bör rotsaker användas på vintern i stället för tomat och gurka, och
samtidigt blir maten mer näringstät, sade kostkonsulenten. Kostchefen kan påverka att fler
säsongsprodukter används genom att peka på att budgeten på så sätt lättare kan hållas. Hemoch konsumentkunskapsläraren anser det vara nödvändigt med säsongsanpassning om man
ska ha råd med den ekologiska maten.
Kostkonsulenten kan påverka kökspersonalen genom att informera om vikten av
säsongsanpassning.”Egentligen så kan man säga att det är information som gäller ut i
skolorna…” Hon kommer att bli tydligare och arbeta mer med detta i den nya organisationen.
Kostchefen förutsätter att kunskapen finns ute i köken och vill därför föra en dialog och
påtala hur bra det är att använda säsongsprodukter. ”Jag tror faktiskt att kokerskorna själv ute
tänker så… för att… de är ju rätt så prismedvetna… och såhär… för det är ju prisfråga i det
hela… att vitkålen är ju billig vinterhalvåret… medan salladen och tomaterna inte ger
någonting… den kunskapen finns ju i köken… så det är klar att de väljer så…”

Livsmedelssvinn
Kökschefen på Sånnaskolan berättade att barnen inte kastar så mycket matrester, men det är
inget som mäts. I och med den nya organisationen så ska skolorna börja föra statistik över
svinnet. Kostkonsulenten berättade att när man frågar skolområdena säger de att de har
väldigt lite svinn. Som kostkonsulent kan hon inte direkt påverka svinnet. Skolorna i
36

kommunen kommer med önskemål om maträtter som provas och utvärderas och som därefter
kan komma med på matsedeln. Kostchefen vet att köksfolket tycker att det är tråkigt att kasta
mat som de lagat. För att få feedback på matsedeln är dialogen mellan elever och
kökspersonal viktig, menade hon.
Enligt kökschefen gäller det att tillaga rätt mängd mat, vilket kan vara svårt. Genom att
laga mer av de maträtter barnen tycker om och mindre av det de inte tycker om, påverkas
svinnet. Men det går inte bara att servera mat som barnen gillar, sade kostchefen. Det måste
finnas mångfald så att alla får något de tycker om, men även traditionella rätter därför att de
tillhör vår kultur. Oftast tar det några gånger innan de lär sig att tycka om något. ”… man ska
vara lite uthållig i vissa rätter… för att de faktiskt är bra… för hade de själva fått välja så
hade det ju aldrig serverats fisk i matsalarna… till exempel…”
Lärarna som äter med barnen brukar se till att barnen tar fler gånger i stället för att lägga
upp för mycket.
Enligt kökschefen måste den mat som varit ute i matsalen, och blivit över, slängas. Övrig
överbliven mat, som kan kylas snabbt, fryses in och återanvänds.
Kostkonsulenten berättade att den maten som slängs inte kan ges som djurfoder på grund av
sjukdomsrisk. Hon sade att framöver ska den kastade maten i ett flertal skolor i kommunen
kunna tas tillvara för att användas som biogas.

Skolmaten i Malmö kommun
Redovisningen av skolmaten i Malmö kommun generellt sett och mer specifikt på
Kroksbäcksskolan baseras på intervjuer med en områdeschef, en kostekonom och en
kökschef. Se figur 8 sidan 28.
Områdeschefen på Malmö Skolrestauranger ansvarar för ekonomi och bemanning i sitt
område. För maten som har mellan 35-40 procent ekologiskt är råvarupriset mellan 7,50–8,00
kronor. För maten på Djupadal som har 92 procent ekologiskt ligger råvarupriset 50-80 öre
högre. Områdeschefen berättade att en mellanstadieportion säljs i dag för 22,50 kronor, då
ingår transporter, personal, hyra och alla fasta kostnader.
En kostekonom gör matsedeln, med tips från matsedelsgruppen. Matsedeln gäller för alla
85 skolor i Malmö. Den är uppdelad i två tioveckorsperioder per termin. Till varje matsedel
hör ett följebrev där det anges precis vilka produkter som ska användas. Salladsbordets
utseende styr varje skolmatsenhet över själva, förutom de två huvudgrönsaker som förbestäms
centralt.
Varje skolmatsenhet kan plocka fram receptanvisningar, arbetsgång och portionsstorlekar
från kostdataprogrammet Aivo, som finns tillgängligt för alla enheter. Det innehåller även ett
elektroniskt beställningssystem. Enheterna är bundna till recepten, vilket motiveras med
regler för egenkontroll och spårbarhet samt allergener. Skolmatsenheten får inte lägga till
något, däremot kan de ta bort vissa ingredienser, enligt kostekonomen.
Kökschefen på Kroksbäcksskolan lagar sammanlagt 1600 portioner mat om dagen, varav
363 till Kroksbäcksskolan. Maten skickas till sex skolor. Färsrätter som biffar och köttbullar
samt fisk köps färdiga och värms. Grytor och gratänger lagas från grunden.
Varannan månad träffas alla kökschefer för att gå igenom matsedeln och utvärderar vad
eleverna har tyckt om, om det är någon rätt som ska plockas bort och så vidare. Eftersom
kostnaderna ökat enormt för livsmedel har vissa justeringar av matsedeln måst göras för att
följa budgeten. Näringsinnehållet ska dock vara samma, sade kökschefen.
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Ekologiska livsmedel
Områdeschefen berättade att målet för 2008 är 40 procent ekologiska råvaror. Före
upphandlingen provlagas många av de ekologiska nyheterna, för att se så de fungerar i
storhushåll och håller de inte måttet tas de inte in, det är Malmö Skolrestauranger som sätter
kraven, sade hon.
Enligt kökschefen är det kostekonomen som centralt styr över det ekologiska, genom
anbud. Malmö Skolrestauranger har tagit fram en ekolista som kökspersonalen beställer
utifrån, och de ekologiska produkterna på listan ska alltid väljas istället före konventionella,
sade kostekonomen. Hon anser att smakförstärkare och tillsatser inte är förenliga med arbetet
för rena ekologiska råvaror. Därför har bordskryddor som innehåller natriumglutamat tagits
bort, och så långt som möjligt även i maten.
Periodvis kan vissa partier med ekologiska produkter vara sämre. Då hålls beställningarna
tillbaka lite, och en kommunikation med leverantören förs. Antingen byts råvaran ut mot en
annan ekologisk råvara eller byts den ut till en konventionell tills kvaliteten förbättrats.
Malmö Skolrestauranger vill inte vara med att bekräfta ryktet om att ekologiskt ska ha sämre
kvalitet. ”… alltså vi lever ju mera med naturens nycker när man jobbar med ekologiskt …
det gör man ju”. De ekologiska produkterna måste även ha förpackningar anpassade för
storkök, fortsatte hon. Ibland har ekologiska varor fått tas in där förpackningen inte varit
storköksanpassad. När leverantören kände sig säker på att Malmö Skolrestauranger köpte
produkten såg de över förpackningsstorleken, enligt kostekonomen.
Det finns många fler ekologiska produkter att tillgå nu än tidigare, men problemet är att få
fram tillräckliga mängder och att tillgången är ojämn, enligt kostekonomen. För att garantera
leveranser skickas en förprognos till leverantörerna. Om de inte kan få fram varorna så
meddelas det i god tid och matsedeln kan ändras, men det händer mer och mer sällan, sade
kostekonomen.
Områdeschefen tror inte att det är möjligt att nå det uppsatta målet på 100 procent
ekologiskt för skolmaten i Malmö till år 2012, trots att Malmö Skolrestauranger har
förutsättningarna. Det beror på att leverantörerna inte kan garantera leveranssäkerheten. ”… vi
skulle klara av det… vi har recepten… vi vet hur vi ska jobba… och allt men vi har inte
leveranssäkerheten…”
Hon berättade att gris och kyckling är att föredra framför nötkött som är relativt
betungande för klimatet. Dock finns endast en leverantör av ekologisk kyckling i hela
Sverige. De kan bara leverera en liten mängd, och då endast till Djupadalsskolan. Ekologiskt
griskött finns inte att tillgå. Hon sade att det är brist på ekologiska grisar och att allt
ekologiskt griskött går till restaurangerna. Fisk är för dyrt, dyrare än kött. Ekologiskt nötkött
går däremot att få tag på, därför serveras mycket nötkött, trots att griskött, kyckling och lamm
hade varit att föredra.
Områdeschefen på Malmö Skolrestauranger anser att det är viktigt att lägga ribban högt
om regeringens 25 procent-mål ska uppnås. ”… vi måste lägga ribban… har vi sagt
ekologiskt så… det blir mycket nötkött… tyvärr… jag hade gärna… sett mer fläsk och
kyckling… det är ju ännu bättre… och fisken… den är så dyr… den är ju dyrare än kött så det
har vi ju bara inte råd med… vi har skrikit efter griskött länge… och lamm…” Det blir lite
dyrare med ekologiskt, men så mycket annat fås för pengarna, som till exempel kvalitet, och
det är det värt, menade områdeschefen.

Andel vegetabilier och val av kött
Malmö Skolrestauranger följer de rekommendationer som Livsmedelsverket satt upp.
Ledningen har dock tittat lite på var gränsen går för att minska köttet. Enligt kostekonomen
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kan man trixa lite någon gång, genom att dra ner kanske bara 10 gram per portion. Det märks
ju inte om det görs två-tre gånger under en tioveckorsperiod, men det blir mycket pengar med
35 000 serverade portioner, sade hon.
Kökschefen uppgav att vegetarisk mat serveras utifrån den grundbeställning som görs för
varje elev vid terminsstart. Alla elever får dock smaka den vegetariska rätten utan
förbeställning.
Kostekonomen berättade att för att sätta in flera vegetariska rätter måste man arbeta med
sin kundgrupp. Det går inte bara att servera mer bönor och linser utan det är en jätteprocess.
Malmö Skolrestauranger har provat att ha ett vegetariskt alternativ för alla på grundskolenivå
men det slog inte väl ut alls. Däremot finns det på alla gymnasieskolor, berättade hon.

Säsongsanpassade produkter
Kökschefen berättade att i ett följebrev till matsedeln beskrivs vilka säsongsvaror som ska
användas till salladsbordet. Under skolloven träffas skolmatsalspersonal från alla Malmös
skolor på salladskurser. Var och en tar med ett spännande recept på sallad som testas och
sammanställs till ett häfte av Malmö Skolrestauranger. Där används enbart säsongsanpassade
salladsförslag, vilka sedan finns tillgängliga i Aivo. ” Ja alla kan ju gå in i det… och så… den
är ju faktiskt en jättebra bas att gå efter… och få lite mer inspiration…”
Kostekonomen berättade att kökspersonalen utbildar varandra genom salladskurserna.

Livsmedelssvinn
Kökschefen berättade att på Kroksbäcksskolan slängs cirka 12 liter rester om dagen.
Områdeschefen förklarade att svinnet just nu mäts samtidigt på alla skolor i Malmö, för att
personalen ska bli medvetna om att det är pengar som slängs. Diagram förs över skolornas
svinn så att utvecklingen kan följas.
Kökschefen menade att anbudet är centralt, men när det gäller produktionen kan de
påverka vilka maträtter som fungerar smakmässigt och produktionsmässigt. Hon upplever att
de får gehör för sina åsikter och att samarbetet med kontoret fungerar bra. Kostekonomen
berättade att en annan orsak till svinn kan vara fel maträtter på matsedeln.
Kökschefen sade att maten på Kroksbäcksskolan lagas efterhand utifrån hur mycket som
går åt. ”… man måste ha något system… det handlar mycket om beräkning… för att man
måste tänka på ekonomin i och med att vi är så stor organisation… då hade vi kunnat stänga
för länge sedan om vi inte hade koll på det…”
Kostekonomen berättade att i ett mottagningskök, dit maten kommer färdig, kan man inte
ta tillvara de rester som blir över utan av matsäkerhetsskäl måste de kastas. I tillagningskök
kan maten lagas efter hand och svinnet minskar därmed, sade hon. Kökschefen sade att
barnen uppmanas att ta lite till att börja med och ta mer om de tycker om maten.
Områdeschefen vill ha fler tillagningskök, nära kunden, eftersom det finns pengar att
spara.
Kostekonomen berättade att svinnet kan minskas genom att hela tiden vara uppmärksam
och inte låta beställningarna gå på rutin utan att avbeställa i tid. Kökschefen sade att genom
att kontrollera hur många som äter varje dag kan svinnet minskas.
Kostekonomen sade att ju större skolan är desto mindre känslig är den för svinn. Storätare
och de som äter mindre jämnar ut.
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Skollunchens ingredienser
Sånnaskolan i Kristianstads kommun, vecka 9
Av tabell 3 nedan sidan 41 framgår vilka ingredienser som ingått i skollunchen den
undersökta veckan. Resultatet i tabell 3 är en bedömning utifrån undersökningskriterierna
ekologiska livsmedel och säsongsanpassade produkter.
Ekologiska livsmedel
Färdig pytt, färdiga fiskburgare, konserverade tomater, morot, gul lök, purjolök, bananer,
grädde, mjölk, filmjölk, mjöl var de ekologiska ingredienser som användes till den lagade
maten.
Vitkål, morot och gul lök var de ekologiska ingredienser som användes till salladsbordet.
Säsongsanpassade produkter
De svenska säsongsvaror som serverades under veckan i/till den lagade maten var inlagda
rödbetor, potatis, gul lök och morot. Minst en av dessa serverades dagligen.
De svenska säsongsgrönsaker som serverades under veckan i salladsbordet var morot och gul
lök. Någon av dessa serverades dagligen, förutom en dag.
De frilandsodlade grönsakerna/frukterna från Europa som serverades under veckan i den
lagade maten var konserverade tomater, purjolök och en apelsin.
De frilandsodlade grönsakerna/frukterna från Europa som serverades under veckan i
salladsbordet var tomat, isbergssallad, vitkål och frysta haricots verts. Varje dag i
salladsbordet serverades slanggurka som odlats i växthus i Europa. Bananer serverades en
gång under veckan. De odlas endast utanför Europa.

Skollunchens ingredienser
Kroksbäcksskolan i Malmö kommun, vecka 10
Av tabell 4 nedan sidan 42 framgår vilka ingredienser som ingått i skollunchen den
undersökta veckan. Resultatet i tabell 4 är en bedömning utifrån undersökningskriterierna
ekologiska livsmedel och säsongsanpassade produkter.
Ekologiska livsmedel
Konserverade tomater, gul lök, morot, crème fraîche, rapsolja, vetemjöl, pasta, lingonsylt,
mjukt bröd, strimlad falukorv, tomatketchup, grönsaksbuljong, ris, mjölk, knäckebröd, MSCmärkt Alaska pollock med ekologisk panad, potatis, färdigt hamburgerbröd, filmjölk, vitkål
var de ekologiska ingredienser som användes till den lagade maten. Frysta haricots verts,
morot, vitkålssallad, majs, ärtor, smörgåsgurka, rödkål med äppelmos, broccoli, blomkål,
paprika, kikärtor, linser, cous cous, bulgur, purjolök, rödlök, ärtor-majs-paprikablandning,
olja var de ekologiska ingredienser som användes till salladsbordet.
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Tabell 3. Bedömningar utifrån kriterierna ekologiska livsmedel och säsongsanpassade produkter av
ingredienserna på Sånnaskolans matsedel vecka 9 (matsedel se bilaga 1, tabell 1). Bedömningarna
utfördes med hjälp av Hälsomålets Säsongsguide (Centrum för Tillämpad Näringslära, 1999)

Skollunchens ingrediensförteckning vecka 9, 2008

Skinka

gul lök

Ketchup

purjolök

Rödbetor

EU
EU
EU

Tomat
Isbergssallad
Morot

X

EU

Färdiga järpar

crème fraîche
persilja
soja
Kokt potatis
Slanggurka

Haricots verts, frysta

EU

X

Morot

X

Lagad kycklingsoppa:
kyckling
gul lök

X

buljong
Lingonsylt
Slanggurka

EU

purjolök

X

Isbergssallad

EU

morot

X

X

Färdiga fiskburgare

X

Fredag 29/2

Morot

Lagat potatismos: potatis
mjölk

X

Färdigt hamburgerbröd
Färdig dressing
Bananer

X

Isbergssallad

EU
EU
EU

Tomat

EU

Slanggurka

Gul lök

X

Mjölk, lätt- och mellan-

X

Knäckebröd
Bordsmargarin

EU

fullkornspasta
vetemjöl

X

mjölk

X

buljong
curry
Apelsin

EU

Lagad färskost:
filmjölk
vitlök

X

persilja
Ost
Slanggurka

Tecken-

Onsdag 27/2

grädde

EU

X

Oliver, burk

dag

vetemjöl

EU
EU
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förklaring

Tisdag 26/2

vetemjöl

EU

Isbergssallad

Kokt potatis
Sås: mjölk

Säsongs

tomater, burk

Slanggurka

X
X
X
X
X

Lagad köttgryta: bogfläsk

X

Färdiga potatisbullar

Vitkål

Varje

Ingredienser

forts.

Torsdag 28/2

Måndag 25/2

Färdig pytt

Vecka 9

Ekologiskt

Ingredienser

Säsongs

Vecka 9

Ekologiskt

Sånnaskolan i Åhus, Kristianstads kommun

EU
EU
EU

EU
Frilandsodlat i Sverige
Frilandsodlat i Europa
Växthusodlat i Europa
Odlat utanför Europa

Tabell 4. Bedömningar utifrån kriterierna ekologiska livsmedel och säsongsanpassade produkter av
ingredienserna på Kroksbäcksskolans matsedel vecka 10 (matsedel se bilaga 1, tabell 2). Bedömningarna
utfördes med hjälp av Hälsomålets Säsongsguide (Centrum för Tillämpad Näringslära, 1999)

Skollunchens ingrediensförteckning vecka 10, 2008

morot
crème fraîche
rapsolja

X
X
X
X
X

vitlök
vetemjöl

X

kryddor
Pasta

Tisdag 4/3

Haricots verts, frysta

X

vetemjöl
Potatis
Morot

majonnäs

Färdigt mjukt bröd
Morot

X

kryddor

Vitkålssallad

X

Onsdag 5/3

EU

X
X
X

Coleslaw: vitkål
morot
gul lök
filmjölk
majonnäs

chilisås

rödvinsvinäger

X

Smörgåsgurka

X

Mjölk

X
X

EU

Varje
dag

Bordsmargarin

Rödkål med äppelmos
Broccoli eller blomkål
Paprika

Säsongs

Ekologiskt

X

Blandade bönor

X

Vitkål

EU

Rödlök

Majs

Morot

EU

X
X
X

Salladskål

Paprikablandning

Knäckebröd

X

kryddor

kryddor
Ris

X
X

Pulver potatismos

tomatpuré

grönsaksbuljong

EU

chilisås

X

X

X
X
X

Färdiga chickenburgare

X
X

rapsolja

X

Citron

EU
EU

Egen dressing: filmjölk

tomatketchup

X

dill och andra kryddor

Färdigt hamburgerbröd

Lingonsylt

X

fiskbuljong

Blodkorv

vetemjöl

dag

mjölk, standard

Färdiga potatisbullar

Lagad korv Stroganoff:
strimlad falukorv
gul lök

Varje

Färdig panerad Alaska pollock,
MSC, ekologisk panad
Lagad sås: citronjuice

Ärtor

X

Salladskål

Ingredienser

forts.

Fredag 7/3

Måndag 3/3

Lagad pastasås:
krossad tomat, tetra
gul lök

Vecka 10

Torsdag 6/3

Ingredienser

Säsongs

Vecka 10

Ekologiskt

Kroksbäcksskolan i Malmö, Malmö kommun

X
X
X
X
X

forts.

EU
EU
EU
EU

Kikärtor och linser

X

Couscous eller bulgur

X
X
X
X
X

Purjolök
Rödlök
Ärtor- majs- paprikablandning
Inlagd gurka
Kryddor
Olja
Vinäger
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X

EU

Säsongsanpassade produkter
De svenska säsongsvaror som serverades under veckan i/till den lagade maten var gul lök,
morot och potatis. Någon av dessa serverades dagligen förutom en dag under veckan. De
svenska säsongsgrönsaker som serverades under veckan i salladsbordet var morot, ärtor och
rödlök. Morot var den grönsak som serverades dagligen.
Vitkål var den enda frilandsodlade grönsaken från Europa som serverades i/till den lagade
maten under den veckan. De frilandsodlade grönsakerna/frukterna från Europa som
serverades under veckan i salladsbordet var salladskål, haricots verts, vitkålssallad, majs,
citron, rödkål med äppelmos, broccoli, blomkål, paprika och purjolök.

Jämförande sammanfattning
Skolmaten i Kristianstads och Malmö kommun
Det totala priset för skollunchen i Kristianstads kommun var, då vi besökte dem, 23 kronor,
och innefattade allt utom lokalhyran. I Malmö såldes en portion för 22,50 kronor, då ingick
transporter, personal, hyra och alla fasta kostnader.
Både Kristianstads och Malmö kommun använder kostdataprogrammet Aivo, där
matsedeln lades in. Matsedeln görs centralt och gäller för alla skolor i kommunerna.
Skolkökspersonalen i Kristianstads kommun kan fritt tolka recepten på matsedeln utifrån den
centralt inköpta huvudråvaran, medan kökspersonalen i Malmö kommun är tvungna att strikt
hålla sig till recepten.
I Kristianstads kommun har ledningen för kostenheten endast en rådgivande roll, medan
kostekonomen på Malmö Skolrestauranger styr inköpen genom följebrev. Båda kommunerna
köper färsprodukter och panerad fisk färdigt, medan grytor, soppor med mera lagas från
grunden.

Ekologiska livsmedel
Kostenheten i Kristianstads kommun ställer inga krav eller sätter begränsningar vad gäller
kökspersonalens inköp av ekologiska produkter. Däremot uppmanas personalen att öka
användningen av ekologiska produkter. Målet är att uppnå 25 procent ekologiskt till år 2010.
År 2007 var de ekologiska inköpen 9,7 procent i Kristianstads kommuns skolor, och 35
procent i Malmö kommuns skolor. I Malmö är det kostekonomen som centralt styr över de
ekologiska inköpen. Kökspersonalen beställer utifrån en ekolista. Målet för ekologiska inköp i
Malmö kommun år 2008 är 40 procent. Båda kommunerna anser att inköpen av ekologiska
varor är beroende av att förpackningarna och att produkterna är anpassade för storhushåll, att
kvaliteten är hög, men framför allt att det finns tillräckliga mängder att köpa. Malmö
Skolrestauranger anser att smakförstärkare och tillsatser inte är förenliga med ekologisk
skolmat. På Sånnaskolan i Kristianstads kommun inspirerar en lärare i hem- och
konsumentkunskap genom information och evenemang om nyttan med ekologiskt.

Andel vegetabilier och val av kött
Båda kommunerna följer i stort sätt Livsmedelsverkets rekommendationer om mängden kött
och fisk i skollunchen. I Kristianstad kan kökschefen öka andelen vegetabilier i recept med
kött som huvudingrediens, och i Malmö kan kostekonomen någon gång dra ner lite på köttet i
recepten. I alla skolor i Kristianstad är salladsbordet placerat först i serveringsordningen,
vilket ökat åtgången av grönsaker.
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Säsongsanpassade produkter
Kostenheten i Kristianstad ställer inga krav på att salladsborden ska vara säsongsanpassade,
utan för en dialog och informerar kökspersonalen. Kökschefen beslutar vad som ska serveras
på salladsbordet. Kökspersonalen i Malmö får själva bestämma salladsbordets utseende, men
styrs genom följebrev vilka säsongsgrönsaker som ska användas. För kökspersonalens
inspiration anordnas salladskurser i Malmö. I Kristianstad kan kökspersonalen själva
bestämma vilka grönsaker som ska användas i rätterna, i Malmö följs recepten.

Livsmedelssvinn
I Kristianstads kommun mäts inget svinn, men i den nya organisationen ska mätningar börja
göras. I Malmö pågår mätningar av svinn i alla skolor. I båda kommunerna görs försök att
minska svinnet genom tillagning av rätt mängd mat och tillagning av mat som barnen tycker
om. De ser till att barnen inte lägger upp för mycket mat åt gången utan tar lite i taget. I
Kristianstad kommer den slängda maten att tas till vara och användas som biogas.

Diskussion
Material och metod
På grund av ämnets komplexitet har arbetet blivit mer omfattande än vad vi kunnat ana.
Litteraturgenomgången som vi började med lärde oss mycket, men i och med arbetets
framskridande insåg vi att vissa delar inte längre var relevanta att ha med i uppsatsen och de
togs därför bort. För att gör uppsatsen mindre omfattande övervägde vi även att ta bort något
av de fyra undersökningskriterierna. Men eftersom samtliga kriterier har stor betydelse ur
klimatsmart och perspektivet ekologiskt hållbar utveckling anser vi att arbetet skulle blivit
otillräckligt med färre kriterier utifrån vårt syfte att undersöka förutsättningarna för
klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch i grundskolan. Om vi hade haft mer tid till vårt
förfogande hade vi gärna undersökt ytterligare kriterier som påverkar såväl klimatet som den
hållbara utvecklingen vad gäller skollunchen till exempel livsmedelstransporter,
livsmedelsförpackningar, tillagning och förvaring av livsmedel, närproducerade livsmedel och
rättvisemärkta produkter. Förutsättningen för detta skulle dock underlättas betydligt om en
klimatmärkning av livsmedel fanns (Ekmark, 2007). Samt om ett enkelt verktyg för att se
livscykelanalyser för olika produkter fanns tillgängligt (Wikipedia, 2008b).
Valet att undersöka två skolor i två olika kommuner har fungerat väl och var ett lagom
antal att undersöka. Om två andra kommuner valts hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut,
eftersom varje kommun arbetar på sitt sätt med klimat- och miljöfrågor och har olika
målsättningar. Om en annan skola inom Kristianstads kommun hade valts hade resultatet
antagligen blivit ett annat, eftersom varje skolas kökschef till största del själv bestämmer vilka
livsmedel som ska köpas in. Om en annan skola i Malmö kommun hade undersökts hade
resultatet förmodligen blivit detsamma beroende på den centrala styrningen. De personer som
valdes ut för intervjuer kunde ge oss information i relation till vårt syfte. Trots att båda
kommunerna undersöktes i samband med sportlovet har detta inte utgjort något problem.
Det har varit en fördel att använda sig av flera olika metoder vid datainsamlingen. Det har
gett en bred bild av organisationerna, vilket är syftet med en explorativ fallstudie (Patel &
Davidson, 2003, ss. 12, 54). Fotodokumentationen hade troligen blivit tekniskt bättre om en
van fotograf hade utfört den, men en representativ helhetsbild har ändå kunnat presenteras.
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Valet av intervjuform har genererat i ett stort och intressant material som inte hade kunnat fås
fram med en mer strukturerad intervjuform. Vi upplevde det positivt att samma frågor ställdes
till samtliga intervjupersoner. Att genomföra en provintervju förbättrade övriga intervjuer
genom mer tydlighet från vår sida. Vi hade kunnat vara tydligare med att intervjuerna skulle
hållas enskilt. Eftersom intervjupersonerna själva fick välja plats hölls två av intervjuerna i ett
uppehållsrum där även andra personer vistades. Det gav en bristande koncentration och
försvårade transkriberingen. Kategoriseringsförfarandet av intervjumaterialet gav i stort sätt
sig självt eftersom undersökningen var uppdelad i undersökningskriterier och kommuner. Det
steg då vi delade upp materialet under respektive intervjuperson hade dock kunnat uteslutas.
Att undersöka skollunchens ingredienser visade sig vara svårt vad gällde alla
undersökningskriterierna. Två av kriterierna, andel vegetabilier och val av kött samt
livsmedelssvinn, hade vi ingen möjlighet att bedöma och de fick därför tas bort i
undersökningen av ingredienserna. Vad gällde bedömningen av de säsongsanpassade
produkterna finns viss risk för missvisning, eftersom vi inte haft möjlighet att få information
om ursprungslandet på varje vara. Säsongsguidens information om troligaste ursprungsland,
under den undersökta tiden, fick ligga till grund för vår bedömning.

Resultat
Utifrån undersökningens syfte att undersöka förutsättningarna för klimatsmart och ekologiskt
hållbar skollunch i grundskolan diskuteras nedan resultatet utifrån de valda kriterierna
ekologiska livsmedel, säsongsanpassade produkter, andel vegetabilier och val av kött samt
livsmedelssvinn.
Skollunchen i Malmö innehåller fler ekologiska produkter än i Kristianstad, produkter som
generellt är dyrare än konventionella (Konsumentverket, 2004). Trots detta har Malmö både
ett lägre råvarupris och försäljningspris än Kristianstad. Detta kan bero på att de är en större
kund och kan pressa priset mer, men även att fler ekologiska varor är upphandlade. Eftersom
alla inköp styrs av de upphandlingsavtal som finns inom kommunerna är det viktigt att
miljöhänsyn tas redan vid tecknandet av avtalet. Den centrala styrningen i Malmö gör att
förutsättningarna för att de ekologiska målen ska uppnås är bättre än vid enbart rådgivning
som i Kristianstads fall. Det är naturligtvis även viktigt att all personal i organisationen känner
till vilka mål som ska uppnås, så att ansvaret inte vilar på enstaka eldsjälar inom skolorna som
engagerar sig i utbildningsprojekt och certifieringar som Ät S.M.A.R.T, EkoLogik och Grön
Flagg (Hillén, 2005; Alander, 2007; Öström, 2008; Håll Sverige Rent, 2008). Kristianstads
kommun är medlem i Klimatkommunerna, ligger i ett biosfärområde och har Spirit of Food
som profil. Kommunen arbetar även med miljöfrågor inom Agenda 21 och har erhållit Klimpbidrag (Klimatkommunerna, 2008c; Magnusson S.-E. , 2008; Kristianstads kommun, 2007b;
Svensson, 2008a; Svensson, 2008b). Detta avspeglar sig dock inte när det gäller hur
klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunchen i grundskolorna är. Malmö kommun, som
också är medlem i Klimatkommunerna, har använt en del av sitt Klimp-bidrag för att öka
andelen ekologiska livsmedel i skolmaten, vilket kan avläsas i kommunens målsättning för
ekologiska inköp (Klimatkommunerna, 2008b; Graham, 2004).
Intresset för ekologiska livsmedel har ökat mycket den senaste tiden, speciellt i och med
regeringens satta mål på 25 procent ekologiskt inom den offentliga sektorn till 2010 (van der
Krogt, 2007). Marknaden har dock inte kunnat nå upp till den ökade efterfrågan (Erlandsson,
2007). Det kan vara svårt att få tag i tillräckligt med ekologiska produkter, som till exempel
kyckling och griskött. Det beror på att omställningen till ekologisk produktion av dessa
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djurslag är större än för betande djur (Regeringen, 2006). Följden blir att ekologiskt nötkött
istället väljs, och allt nötkött är betungande för klimatet (Brickman, 2008). Att ekologiskt
producerade livsmedel minskar utsläppen av växthusgaser är omstritt (Nilsson, 2007, s. 16).
Trots detta har Malmö kommun använt en del av sitt Klimp-bidrag, ett bidrag som är avsett att
användas för att minska utsläppen av växthusgaser, till att öka den ekologiska maten i
skolorna (Graham, 2004). Som i fallet med det ekologiska nötköttet kan vissa ekologiska
produkter till och med ha en negativ inverkan på utsläppen av växthusgaser.
De ekologiska livsmedlen och förpackningarna bör vara storhushållsanpassade. Marknaden
måste också anpassa sig till efterfrågan annars kommer kanske inte regeringens mål att
uppnås (Jordbruksdepartementet, 2008). Ett stort ansvar vilar på regeringen att skapa ett
incitament bland jordbrukarna att ställa om till ekologisk produktion. Då ökar även
förutsättningarna att få tag på närproducerade ekologiska livsmedel.
Det är naturligtvis mycket viktigt att de produkter som saluförs som ekologiska verkligen
är det så att certifieringarna behåller sin trovärdighet. Certifieringarna måste uppfylla ett syfte
och inte bara vara ett säljargument.
I och med att båda kommunerna i stort sett följer Livsmedelsverkets riktlinjer Bra mat i
skolan är utrymmet begränsat för att minska andelen serverat kött (Livsmedelsverket, 2007).
Däremot skulle typen av kött kunna ändras till kött som är mindre belastande för klimatet, till
exempel kyckling och griskött, precis den sorts ekologiska kött som är svår att få tag i
(Bernstad, 2007). Genom att placera salladsbordet först i serveringsordningen har
grönsaksåtgången ökat i Kristianstads skolor. Detta skulle kunna innebära en fördel för
klimatet under förutsättning att de grönsaker som serveras på salladsbordet är klimatsmarta.
Ytterligare ett sätt att få barnen mer intresserade av vegetabilier är att servera en vegetarisk
alternativrätt dagligen, för alla (Melén, 2008).
Genom att använda sig av säsongsanpassade råvaror kan de ekologiska inköpen ofta
finansieras samtidigt som maten oftast blir mer näringstät (Ät S.M.A.R.T, 2001). Som
fotodokumentationen och ingrediensförteckningen visar ser salladsborden i de två skolorna
väldigt olika ut. Informationen om säsongsanpassning verkar inte ha nått fram till alla led i
Kristianstads organisation. Däremot gör den centrala styrningen i Malmö att
säsongsanpassning är tvingande där. I Kristianstad kommer den nya kostenheten att bli
tydligare och arbeta mer för säsongsanpassning framöver. Malmö Skolrestauranger stimulerar
kökschefernas kreativitet, samt tar vara på deras kunskaper, genom att anordna salladskurser
med säsongsanpassade produkter. Det är viktigt med information när det gäller
säsongsanpassning. Det gäller både att veta på vilket sätt grönsakerna är odlade och varifrån
de kommer för att kunna göra rätt val (Ekocentrum, 2007).
Genom att mäta livsmedelssvinnet ökar medvetenheten om hur mycket som kastas, något
som görs i Malmö och kommer att påbörjas i Kristianstad inom kort. När kökspersonalen
tillfrågas menar de att svinnet är litet. Men en undersökning visar att 18 procent av
storhushållsmaten kastas (Goldstein, 2006). Det är pengar som skulle kunna användas till
annat, till exempel att bygga fler tillagningskök. Skolor med tillagningskök har mindre svinn
eftersom maten kan lagas efterhand (Odlander, 2007). Kristianstad har 27 tillagningskök och
18 mottagningskök medan Malmö har 15 tillagningskök och 64 mottagningskök. Det är även
viktigt med en bra kommunikation mellan den som gör matsedeln och barnen så att rätt
maträtter serveras. Samt att kökspersonalen i mottagningsköken inte låter beställningarna gå
på rutin utan avbeställer i tid.
Vi är positivt överraskade över den kunskap och det engagemang som finns i de båda
kommunerna när det gäller skolmat och miljö. Det mest slående med undersökningen är att
det ser väldigt olika ut i olika kommuner när det gäller skollunchen. Varje kommun arbetar på
sitt sätt genom olika projekt både när det gäller mat, klimat och miljö. De ekonomiska
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förutsättningarna för skollunchen varierar också kraftigt mellan olika kommuner i landet
(Halling, Jacobsson, & Nordlund, 1990; Kringstad, 2005). Skollunchen är viktig för barnens
utveckling och dessutom en stor del av maten i den offentliga sektorn med 2 100 000
serverade portioner dagligen till elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet (Alander,
2007). Kanske borde en mer enhetlig linje följas så att alla får samma förutsättningar. Det är
mycket fokus på den ekologiska maten inom kommunerna, beroende på regeringens mål. Vi
tror att tydliga mål och riktlinjer måste ställas från högre ort för att något ska hända längre ner
i leden. För att få ett fungerande arbete med hållbara måltider i skolan krävs stöd från politiker
och andra beslutsfattare konstaterar även Sandra Hillén i sin avhandling Maten och skolan –
ett hållbart tänkande (Hillén, 2005).
Vår förhoppning är att resultatet av undersökningen ska bidra till nya idéer och
infallsvinklar när det gäller skollunchen. Speciellt för att främja den yttre miljön och det
globala klimatet. Det vore intressant att undersöka skollunchen i fler kommunala skolor och i
andra kommuner. Men även att undersöka skolor som drivs utanför kommunens regi för att se
skillnader och möjligheter som skulle kunna ge nya uppslag. Det skulle också vara intressant
att undersöka skollunchen utifrån andra kriterier vad gäller hållbar utveckling till exempel ur
ett rättviseperspektiv. Det vore även spännande att titta närmare på skolmatens näringsvärde
eller skolmatsalsmiljön. Hur skolmaten ser ut i andra länder är en annan intressant fråga.

Slutsatser
Eftersom varje kommun ansvarar för sin skolmåltidsverksamhet kan denna se väldigt olika ut
i olika kommuner. Det framkommer tydligt i vår undersökning av Kristianstads och Malmö
kommun, där kostenheten i Kristianstad har en rådgivande roll medan Malmö
Skolrestauranger har centralstyrning. Gemensamt för de båda kommunerna är att de anser att
säsongsanpassade produkter och minskat svinn är nödvändigt för att finansiera den dyrare
ekologiska maten, så att regeringens mål kan uppnås. Den ökade efterfrågan av ekologiska
livsmedel har dock medfört att den offentliga sektorns behov av ekologiskt i vissa fall inte kan
tillgodoses. Båda de undersökta kommunerna följer livsmedelsverkets riktlinjer för skollunch,
om mängden kött och fisk. Såväl riktlinjer som tydliga mål och beslut främjar handling vad
gäller skollunchens utformning. Detta visas inte minst av den ökade ekologiska användningen
i kommunerna och Malmös högre inköp av ekologiska produkter. Slutsatsen är att central
styrning och tydliga mål gynnar klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch. Dock krävs en
marknad som kan garantera leveranssäkerhet av ekologiska livsmedel.

Förankring av resultatet
Vilka beslut, hinder, möjligheter och faktorer påverkade förutsättningarna för klimatsmarta
och ekologiskt hållbara skolluncher i de två undersökta grundskolorna?
Utifrån matsedlarna har kriterierna ekologiska livsmedel och säsongsanpassade produkter
använts för bedömning av hur klimatsmarta och ekologiskt hållbara skollunchens råvaror var,
som serverades i de två skolorna under en vecka. Båda skolorna serverade ekologiskt
producerade livsmedel dagligen under de undersökta veckorna. Kroksbäcksskolan i Malmö
kommun serverade dock övervägande ekologiskt producerade livsmedel till skillnad från
Sånnaskolan i Kristianstads kommun. Under de undersökta veckorna serverades samma antal
svenska frilandsodlade produkter i de båda skolorna. Kroksbäcksskolan serverade inga
växthusodlade produkter under den undersökta veckan till skillnad från Sånnaskolan som
varje dag serverade växthusodlad slanggurka.
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Enligt vår undersökning påverkades valet av råvaror i skollunchen av faktorer som beslut,
målsättningar, tillgång, kvalitet, riktlinjer, pris samt att välja maträtter som barnen tyckte om.
Var i beslutsprocessen besluten togs om valet av råvaror i skollunchen skilde sig mellan de
båda undersökta kommunerna. Båda kommunerna hade en matsedel som följdes av alla skolor
i respektive kommun. I Kristianstads kommun köpte kostkonsulenten in huvudingrediensen.
Kökschefen på skolorna beslutade i övrigt vilka råvaror som skulle ingå i skollunchen. I
Malmö kommun bestämde kostekonomen vilka råvaror som skulle användas i skollunchen.
Livsmedelsverkets rekommendationer om mängden kött och val av köttslag i skollunchen
skulle kunna vara ett hinder för att servera klimatsmart skollunch om de inte anpassas utifrån
livsmedlens påverkan på utsläppen av växthusgaser. Enligt vår undersökning var okunskap
det största hindret för att servera säsongsanpassade produkter i skollunchen. Ett annat hinder
var mottagningskökens begränsade möjligheter att ta tillvara och återanvända rester. Genom
att beställa eller tillaga för mycket mat ökade svinnet, vilket är belastande för klimatet.
De hinder som fanns för att servera ekologiskt producerade livsmedel i skollunchen var
brist på beslut, målsättning, information och kunskap. Begränsad tillgång, skiftande kvalitet
samt förpackningar som inte var anpassade för storhushåll var också hinder.
Livsmedelsverkets rekommendationer för skollunch kunde vara en möjlighet för att servera
klimatsmart skollunch om de var anpassade utifrån livsmedlens påverkan på utsläppen av
växthusgaser. För att främja säsongsanpassade produkter i skollunchen visade vår
undersökning att klara direktiv om vilka produkter som ska användas behövs.
Tillagningskök gör det möjligt att ta tillvara och återanvända rester, men även att tillaga
maten efter hand som den går åt minskar svinnet. Både användning av säsongsanpassade
produkter och begränsning av livsmedelssvinn begränsar utsläppen av växthusgaser. För att
främja ekologiskt hållbar skollunch bör tydliga beslut och målsättningar finnas, och
tillsammans med information och kunskap förankras i hela organisationen, visade
undersökningen. Ökad tillgång, jämn kvalitet samt storhushållsanpassade förpackningar
behövs för ett ökat användande av ekologiskt producerade livsmedel.
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Sammanfattning
Livsmedelsproduktion påverkar miljön negativt på många sätt, bland annat genom
klimatförändringar, övergödning och utarmning av jordens tillgångar. Hur livsmedlen
produceras, transporteras, förpackas, förvaras, tillagas och tas tillvara har betydelse för hur
miljövänlig vår mat blir. Varje skoldag serveras drygt två miljoner skolluncher i Sverige.
Därför är det av vikt att välja livsmedel även till skollunch som påverkar miljön så lite som
möjligt.
Vi har kartlagt skollunchens ingredienser för att se hur miljöanpassade de var. Dessutom
har vi gjort en intervjuundersökning med personal inom skolmåltidsverksamheten. Dels för att
se vem som beslutar hur miljöanpassade skollunchens ingredienser ska vara, dels för att se
vilka hinder och möjligheter som avgör valet av miljöanpassade ingredienser i skollunchen.
Undersökningen genomfördes i två kommunala grundskolor i två olika kommuner,
Sånnaskolan i Kristianstads kommun och Kroksbäcksskolan i Malmö kommun. För insamling
av data användes deltagande observationer i skolmatsalar, intervjuer och kartläggning av
ingredienser i skolmatsedeln under en vecka. Skollunchen på de båda skolorna undersöktes
utifrån fyra kriterier. De fyra undersökningskriterier var säsongsanpassade produkter, andel
vegetabilier och val av kött, livsmedelssvinn och ekologiska livsmedel. Nedan redovisas
innebörden av respektive kriterium.
Säsongsanpassade produkter: Innebär användning av frukt och grönsaker som är
producerade på friland inom ett så nära geografiskt avstånd som möjligt. Produkter som
odlats i fossilbränsleuppvärmda växthus och produkter som transporterats långt är
belastande för miljön, och ett medvetet bortval görs.
Andel vegetabilier och val av kött: Det krävs betydligt mindre energi och resurser för
att odla vegetabilier än för att producera kött med motsvarande näringsvärde. Vilket
slags kött som väljs har också betydelse för miljöpåverkan. Nötkött är betydligt mer
belastande för miljön än griskött och kycklingkött. Odlad fisk är resurskrävande och kan
orsaka övergödning. Vild fisk importeras till största del vilket medför stora utsläpp från
transporter. Många fiskarter håller dessutom på att utfiskas från haven.
Livsmedelssvinn: Att kasta den redan producerade maten istället för att konsumera den
innebär ett stort resursslöseri.
Ekologiska livsmedel: Ekologiska livsmedel odlas utan konstgödning, kemiska
bekämpningsmedel eller genmodifierade organismer. I den ekologiska
djuruppfödningen får djuren utlopp för sina naturliga beteenden. Djuren utfodras endast
med ekologiskt foder.
De fyra ovannämnda kriterierna påverkar alla miljön, fast på olika sätt. De tre först nämnda
kriterierna säsongsanpassade produkter, andel vegetabilier och val av kött, samt
livsmedelssvinn påverkar klimatet. Det vill säga att de mer eller mindre påverkar utsläppen av
växthusgaser i atmosfären, vilket anses bidra till global temperaturhöjning med
naturkatastrofer som följd. I undersökningen användes dessa tre kriterier för att bedöma hur
klimatsmart skollunchen i de båda skolorna var. Det fjärde kriteriet ekologiska livsmedel har
ingen direkt påverkan på klimatet. Däremot har ekologiskt producerade livsmedel många
miljöfördelar som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling. FN:s definition av ekologisk
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hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens
produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de
”klarar av”. Ekologiska livsmedlens miljöfördelar innebär bland annat en giftfri miljö, ett rikt
odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, grundvatten av god kvalitet och ingen övergödning.

Miljöanpassad skollunch
Ansvaret för skolmåltiderna vilar enligt skollagen på den enskilda kommunen. Olika
kommuner satsar olika mycket på skolmaten. Varje kommun har en politiskt utsedd nämnd
som har till uppgift att se till att skolmaten uppfyller Livsmedelsverkets
näringsrekommendationer samt se till att riktlinjer för upphandling av ekologiskt producerade
livsmedel, närodlade och säsongsanpassade produkter finns. Utifrån dessa vägledande
rekommendationer och riktlinjer kan varje nämnd själv besluta hur miljöanpassad deras
skollunch ska vara. Skolmaten ser olika ut i olika kommuner beroende på vilka beslut som
fattats i nämnden, till exempel hur stor andel av livsmedelsinköpen som ska vara ekologiska,
men även beroende på hur nämndens uppgifter delegerats, till exempel till en kostchef eller en
rektor. Resultatet av vår undersökning gav många uppslag om hur även andra kommuner kan
arbeta för att miljöanpassa skollunchen klimatsmart och ekologiskt. Nedan följer exempel på
de uppslag som framkommit och som kan användas som råd både på kommunal strukturell
nivå och kommunal inköparnivå. Uppslagen är indelade efter de fyra undersökta kriterier som
nämns ovan.

Kommunal strukturell nivå
Säsongsanpassade produkter
Tydliga beslut och klara direktiv från högre ort, över vilka säsongsanpassade produkter som
ska användas i skollunchen, kan göra att inköpen av dessa produkter ökar. Men det är viktigt
att alla i organisationen känner till vilka beslut och direktiv som gäller. Råvaror som är i
säsong är oftast billigare än andra råvaror, och kan finansiera de oftast dyrare ekologiska
inköpen.
Andel vegetabilier och val av kött
Många skolor följer Livsmedelsverkets riktlinjer för den svenska skollunchen både när det
gäller vilket slags kött och hur mycket kött som ska serveras per portion. Därför kan det vara
svårt att miljöanpassa skollunchen utifrån detta kriterium. Om riktlinjerna för skollunchen
miljöanpassas kan det påverka skolornas val av kött och andel vegetabilier. Kött och fisk är
oftast dyrare än vegetabilier. Stiger priset på kött och fisk kan skolorna av ekonomiska skäl
tvingas använda fler vegetabiliska livsmedel.
Livsmedelssvinn
I skolkök där all mat tillagas på plats, så kallade tillagningskök, finns större möjligheter att
laga mat efterhand som maten går åt. Det gör att det blir färre rester. Tillagningskök har ofta
utrustning för snabb nedkylning och förvaring av rester så att de kan återanvändas.
Mottagningskök, som får maten färdiglagad, har inte samma möjligheter att ta tillvara
överbliven mat eftersom den oftast hållits varm under en längre tid så att viktiga
näringsämnen gått förlorade. Ett sätt att spara pengar kan vara att ta beslut om att mäta
livsmedelssvinnet i skolorna. Livsmedelssvinn kan tas till vara och användas som biogas.
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Ekologiska livsmedel
Regeringens målsättning att 25 procent av maten i den offentliga sektorn, vilket inkluderar
skolmaten, ska vara ekologiskt odlad år 2010 har gjort att efterfrågan på ekologiska varor har
ökat kraftigt. Den ökade efterfrågan visar att tydliga målsättningar har en stor
genomslagskraft när det gäller livsmedelsbranschen. Det har gjort att de ekologiska
livsmedelsproducenterna ibland inte kan leverera tillräckliga mängder till skolköken, särskilt
vad gäller gris- och kycklingkött. I Malmö kommun där man strävar efter 100 procent
ekologiska livsmedel i skolan köps ekologiskt nötkött in istället för konventionellt producerat
griskött eller kycklingkött. Det innebär att ambitionen att vara miljövänlig genom att välja
ekologiskt ibland kan vara negativt för klimatet eftersom nötkreatur orsakar större utsläpp av
växthusgaser än gris och kyckling. I Malmö har kommunen tilldelats ett bidrag som
öronmärkts för att minska klimatpåverkan i kommunen. En del av pengarna användes till att
öka andelen ekologiska inköp i skolmaten. Det är ganska vanligt att tro att ekologiskt är
klimatsmart trots att det inte finns några belägg för det. Vid upphandling av ekologiska
livsmedel kan kommunen ta hjälp av Miljöstyrningsrådets Vägledning för inköp av ekologiska
livsmedel. Certifiering av ekologiska produkter ska garantera en kontrollerad produkt.

Kommunal inköparnivå
Säsongsanpassade produkter
Som inköpare är det viktigt att tänka på att råvaror som är i säsong för det mesta är billigare
än andra råvaror. Ett sätt att få mer kunskap om hur säsongsanpassade grönsaker kan
användas är att anordna inspirationsträffar där nya variationsrika recept kan skapas, för att
sedan användas i organisationen. Säsongsanpassade produkter såsom svenska rotfrukter är
dessutom mer näringsrika än salladsgrönsaker som till exempel gurka och isbergsallad.
Grönsaker som odlas på friland är oftast bättre för miljön än de som odlas i växthus, även om
de importeras. Information om vilka grönsaker, frukter och bär som är i säsong olika månader
och vilka som odlas i växthus, samt deras ursprungsområden finns i Hälsomålets
säsongsguide som är tillgänglig på Internet, se Källförteckningen.
Andel vegetabilier och val av kött
Om Livsmedelsverkets riktlinjer för den svenska skollunchen följs kan inte köttmängden eller
valet av kött ändras. Genom att placera salladsbordet först i serveringsordningen kan man få
eleverna att äta mer grönsaker. Står salladsbordet sist i serveringsordningen finns ofta ingen
plats kvar för grönsakerna på tallriken. Kött och fisk är oftast dyrare än vegetabilier. Stiger
priset på kött och fisk kan skolorna av ekonomiska skäl tvingas använda fler vegetabiliska
livsmedel.
Livsmedelssvinn
Ett sätt att spara pengar kan vara att ta beslut om att väga hur många kilo rester som kastas i
skolan varje dag så att personalen blir medveten om problemet och sporras att minska svinnet.
För att få mindre livsmedelssvinn är det viktigt att veta vilka maträtter som eleverna äter
mycket av och vilka maträtter de äter mindre av så att rätt mängd tillagas. I tillagningskök är
det bra om maten lagas efter hand som den går åt, så att det blir så lite rester som möjligt,
eftersom maten som varit i matsalen inte kan tas tillvara och måste kastas. I mottagningskök
där inte möjligheten att laga efter hand finns är det viktigt att beställa rätt antal portioner, och
vid förändringar avbeställa i god tid.
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Ekologiska livsmedel
Genom att köpa in de billigare säsongsanpassade råvarorna kan mer pengar användas för att
köpa in de ekologiska varorna. Det är viktigt att det finns beslut eller riktlinjer när det gäller
ekologiska inköp, och att alla i organisationen känner till dessa, så att de uppsatta målen nås.
Om man vill byta ut en produkt från konventionellt producerad till ekologiskt producerad kan
man behöva prova sig fram när det gäller sort och tillagningssätt. Ekologiskt ris och pasta är
exempel på produkter som kan behöva provas så att de passar i storkök. Det är viktigt att
ständigt efterfråga ekologiska produkter för att öka den ekologiska produktionen.

Slutsats
Resultatet av undersökningen visar att politiska beslut och tydliga mål ökar förutsättningarna
för klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch. Det är viktigt att alla i organisationen
känner till vilka beslut som gäller och vilka mål som ska uppnås, så att alla strävar åt samma
håll.
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Bilaga 1

Matsedlar

Sånnaskolan i Åhus
Kristianstads kommun

Matsedel vecka 9, 2008
Måndag 25/2 Pastapytt
Tisdag 26/2

Järpar, sås, potatis

Onsdag 27/2

Fiskburgare,
potatismos,
dressing

Torsdag 28/2 Kycklingsoppa, ost,
frukt
Fredag 29/2

Köttgryta, potatis

Tabell 1. Matsedel för Kristianstads kommun vecka 9, 2008

Kroksbäcksskolan i Malmö
Malmö kommun

Matsedel vecka 10, 2008
Måndag 3/3

Pastasås Tomat med örter &

Tisdag 4/3

Potatisbullar/alt. Blodkorv,

Onsdag 5/3

crème fraîche, pasta

lingonsylt, mjukt bröd
Korv Stroganoff, ris

V. Gryta stroganoff med
grönsaker och quorn
F. Stroganoff med
Torsdag 6/3

kycklingkorv

Panerad fisk, potatis, varm
lime- & persiljesås

Fredag 7/3

V. Broccolimedaljong

Chickenburgare med bröd,
steppsallad, dressing
V. Grönsaksburgare

Tabell 2. Matsedel för Malmö kommun vecka 10, 2008

Bilaga 2

Fotodokumentation Sånnaskolan, Kristianstad kommun 2008-02-25

Figur 1. Menytavla

Figur 4. Måltidsdryck, knäckebröd och bordsmargarin

Figur 2. Dagens varmrätter

Figur 5. Dagens tillbehör

Figur 3. Dagens salladsbord
Foto Figur 1-5. Git Palmquist

Bilaga 3

Fotodokumentation Kroksbäcksskolan, Malmö kommun 2008-03-06

Figur 1. Menytavla

Figur 4. Tavla över dagens ekologiska produkter

Figur 2. Dagens varmrätt

Figur 5. Måltidsdryck

Figur 3. Del av dagens salladsbord, knäckebröd och
bordsmargarin

Figur 6. Del av dagens salladsbord
Foto Figur 1-6. Git Palmquist

Bilaga 4

Intervjufrågor

Intervjufrågor


Vad kan du påverka när det gäller om skollunchens råvaror är säsongsanpassade?



Vad kan du påverka när det gäller om ekologiska råvaror används i skollunchen?



Vad kan du påverka när det gäller andelen vegetabilier och val av kött i skollunchens
råvaror?



Vad kan du påverka när det gäller svinn (att kasta mat) av skollunchen?
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Informationssökning

Sökningar har skett i följande databaser:


ArtikelSök, Högskolan Kristianstad



Google Scholar, Högskolan Kristianstad



Mediearkivet, Högskolan Kristianstad



Nationalencyklopedin, Högskolan Kristianstad



PressText, Högskolan Kristianstad



Riksdagens dokument, Högskolan Kristianstad



Samsök, Högskolan Kristianstad



Sveriges statistiska databaser (SCB), Högskolan Kristianstad



Google sökmotor

