
 
 
 
 
 

 

Möjligheten att servera klimatsmart mat i 
skolmåltidsverksamheter  

Ett case från Karlstad kommun 

Opportunities to serve climate-smart food in school canteenes 
A case from Karlstad community 

 

Fakultet Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram Miljö och säkerhet 

Nivå/Högskolepoäng Kandidatexamen. 30 högskolepoäng 

Handledarens namn Jenni Koivisto 

Examinatorns namn Eva Svensson 

Datum Mars 2019 



 
Sammanfattning 
Karlstad kommun har de senaste åren arbetat med projektet ”Klimatsmart mat” där 
kommunen fokuserat på hållbarhetsfrågor inom måltidsverksamheter i skolor. 
Konceptet One planet plate har testats för första gången i skolor och Karlstad 
kommun var först ut i Sverige att prova.  
Det här är en kvalitativ studie som har genomförts via personliga intervjuer med fyra 
stycken kostansvariga på de skolor som var utvalda att delta i One planet plate samt 
kommunens koststrateg. Syftet med studien har varit att undersöka hur de utvalda 
skolorna upplever att konceptet har fungerat på deras arbetsplats samt vilka 
möjligheter och hinder de upplever att det klimatsmarta arbetet ger upphov till. 
Studien har visat att One planet plate har upplevts som ett konkret och enkelt verktyg 
för de kostansvariga att använda sig av. Det har dock tagit mycket tid och planering 
att skapa recept som håller sig inom gränsvärdet för koldioxidutsläpp. För att förbättra 
konceptet föreslås att måltiderna bör kombineras med pedagogisk undervisning 
angående matens klimatpåverkan för att skapa en bättre förståelse hos eleverna.  
I det klimatsmarta arbetet har flera hinder och möjligheter beskrivits och de viktigaste 
handlar om ekonomiska förutsättningar och politikers makt att påverka. Även att 
erbjuda klimatsmart mat från tidig ålder har lyfts som betydande för att kunna 
förändra attityder och kunskap som skapar långsiktiga hållbara vanor. 
 
Nyckelord: Klimatsmart, måltidsverksamhet, One planet plate, mat, attityder 
 
Abstract 
Karlstad community has been working with the project ”Climate-smart food” where 
the community in the past years has been focusing on sustainability questions within 
school canteens. The concept ”One planet plate” has been tested for the first time in 
schools and Karlstad community was the first in Sweden to try it. This is a qualitative 
study, carried out by interviewing those four people responsible for catering at the 
selected schools within one planet plate and the food strategist of the community. The 
purpose of this study have been to examine how the chosen schools experience that 
the concept have worked on their working place and which opportunities and 
obstacles they find the climate smart work causes. The study have found that one 
planet plate has been perceived as a concrete and easy tool for those responsible of 
the cantines to use. However, it has been time consuming to create recipes whitin the 
limits of carbon emissions. To improve the concept they suggest to combine the meals 
with educational teaching concerning the climate impact of food, to create a better 
understanding for the students. 
In the climate-smart work various obstacles and opportunities were described and the 
most important concerns financial prerequisites and the power politicians have to 
affect. Also, to offer climate-smart food from an early age have been lifted as 
important to be able to change attitudes and knowledge that creates long-term 
sustainable habits. 
 
Keywords: Climate smart, meal provision, One planet plate, food, attitudes 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Vår konsumtion av mat är något som den senaste tiden har varit omdiskuterat på 
många olika nivåer i samhället. Mat är något som väcker starka känslor, det kan vara 
förknippat med kultur, vanor, historia, identitetsbyggande och även vårt klimat. 
Kunskapen om kopplingen mellan matkonsumtion och klimatet växer och det finns ett 
intresse hos allmänheten att välja klimatsmarta alternativ. Jag ville med den här 
uppsatsen belysa hur en kommun arbetar med klimatsmart mat i skolor och hur 
implementeringar som konceptet One planet plate fungerar i skolors 
hållbarhetsarbete. Jag hoppas kunna ge inspiration till andra skolor eller verksamheter 
som intresserar sig för att testa One planet plate eller att öka deras klimatsmarta mat.  
 
Jag skulle vilja tacka min handledare, Jenni Koivisto, som har stöttat mig under 
arbetets gång med värdefull kritik och tips. Jag vill även tacka de personer som har 
ställt upp på mina intervjuer, utan er medverkan hade den här uppsatsen inte gått att 
genomföra.  
 
Linda Broström, 
Karlstad, mars 2019 
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1. Inledning 
1.1	Bakgrund	
Matproduktion har gått från småskaliga lokala verksamheter till omfattande 
industriella verksamheter som kräver stora mängder bränsle och konstgödsel. Det här 
har lett till ökad produktion, sänkta priser och en större spridning av köttprodukter 
globalt (Cunningham & Cunningham, 2013, s154). Detta innebär stora påfrestningar 
för miljön såsom minskad biologisk mångfald, vattenföroreningar, utsläpp av fossila 
bränslen på grund av transport och drivmedel samt skogsskövling (Cunningham & 
Cunningham, 2013, s177, 178). För att uppnå hållbar utveckling har världens stats- 
och regeringschefer enats om 17 globala mål till år 2030. Vår matkonsumtion 
påverkar flera av målen, men särskilt går det att koppla ihop med nummer 12 - 
”Hållbar konsumtion och produktion” och nummer femton – ”Ekosystem och 
biologisk mångfald”. För att nå en hållbar utveckling krävs bland annat att vårt 
ekologiska fotavtryck minskas, något som kan uppnås genom förändrade 
konsumtionsmönster (United nations development programme, u.å). En stor utmaning 
gällande våra konsumtionsmönster är den ökade konsumtionen av kött och hur 
köttdjur föds upp på. I Sverige äter vi mer kött än vad planeten klarar av och globalt 
bidrar köttkonsumtionen till att den biologiska mångfalden minskar och ökade utsläpp 
av klimatgaser. Genom att välja bättre eller mindre kött och öka andelen grönsaker 
och baljväxter som klimatsmarta alternativ gynnas både våra ekosystem och den 
biologiska mångfalden (Världsnaturfonden[WWF], 2016, s3). 
 
I livsmedelsproduktion är det främst växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid 
som uppstår. Metan bildas främst i lagringar för gödsel och i djurens 
ämnesomsättning. Lustgas bildas när konstgödsel tillverkas samt när kväve omsätts i 
marken vid odling. Koldioxid bildas främst vid odling av mulljordar, när fossila 
bränslen används i jordbruk samt för att värma upp växthus. För majoriteten av alla 
livsmedel är det jordbruket som står för den största delen av utsläppen i livscykeln 
men även de efterföljande stegen som industri, handel och konsumenter påverkar, 
men effekterna varierar beroende på hur effektivt råvarorna tas omhand. En stor 
mängd livsmedel som vi konsumerar produceras i andra länder, vilket innebär en stor 
påfrestning på miljön då transporten till Sverige kräver stora utsläpp av växthusgaser. 
Idag har konsumenter många olika val att göra vid inköp, där individer själva kan 
välja varor som är producerade under hållbara förhållanden. Därmed kan individer 
och företag vara med och bidra till hur mycket växthusgas som krävs för en viss 
produkt och hur landskapet utvecklas beroende på kemikalieanvändning. I de valen 
finns det flera olika faktorer som ställs mot varandra, såsom ekonomi och miljömässig 
hållbarhet. Sedan år 1960 har energiintaget i Sverige ökat med 8 procent per person 
men den ökande livsmedelskonsumtionen beror även på att mycket mat slängs, vilket 
gör att miljön påverkas negativt. Det är framför allt animaliebaserade produkter som 
ökar, vilket även är de produkter som påverkar miljön mest då animalieprodukter 
kräver stora ytor och energi och ger större klimatutsläpp jämfört med produktion av 
vegetabiliska produkter (Clarin & Johansson, 2009, s3, 6, 13). 
 
Att erbjuda hållbar ”klimatsmart mat” i skolor är betydelsefullt eftersom vi under 
barndomen har möjligheter att utveckla smakpreferenser, forskning menar att barn har 
lättare än vuxna för att lära sig tycka om olika slags mat. Att erbjuda klimatsmart mat 
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i skolan handlar inte bara om vilka livsmedel som tillhandahålls, utan samordning av 
transporter till och från köket, minskad energianvändning samt ökad källsortering är 
också viktiga faktorer.  Matens klimatavtryck står för en fjärdedel av svenskarnas 
totala klimatpåverkan, vilket är något som behöver minskas och åtgärder diskuteras 
på många olika samhällsnivåer idag. Regeringen bestämde år 2017 att år 2030 ska 60 
procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen bestå av certifierade ekologiska 
produkter, vilket skapar ringar på vattnet där kommunerna behöver ta efter 
(Livsmedelsverket, 2018, s4, 9, 35, 36). Regeringen har även beskrivit i sin 
proposition 2016/17:104 att ”Offentlig sektor ska verka för att kunskapsnivån, såväl 
generellt som hos barn och unga, vad gäller livsmedelsproduktion, mat och måltider 
höjs, gärna i samarbete med lokala livsmedelsaktörer” (Regeringen, 2017, s66). 
 
Skolverket har som ett mål att efter genomgången grundskola ska varje elev ha fått 
kunskaper om förutsättningar för miljö och hållbar utveckling samt förståelse för 
livsstilens betydelse för miljön (Skolverket, 2018). I läroplanen för gymnasieskolan 
beskrivs hur: ”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 
leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket, u.å). Det 
här visar hur skolan har en viktig roll i arbetet med att höja kunskapen kring klimatet 
och vår livsstil, som omfattar matkonsumtion och dess följder. 

1.1.1 One planet plate 
WWF har utvecklat ett koncept som heter One planet plate som syftar till att guida 
aktörer till hållbara kostval och sprida kunskap om hållbar mat. One planet plate har 
två kriterieområden, klimat och biologisk mångfald. Forskarna bakom konceptet har 
räknat ut hur många Co2-ekvivalenter per måltid som är hållbart, vilket motsvarar 0,5 
kilo. Kriterierna för den biologiska mångfalden handlar om att animaliska produkter 
ska ha grönt ljus i WWFs kött- och fiskguide samt krav på verifiering av 
biodiversitetsåtgärder i produktion av spannmål, raps, potatis, lök och morötter. Dessa 
två kriterier är två av planetens viktigaste gränser då positiva effekter hos dem innebär 
positiva kedjeeffekter inom andra områden och andra gränser. Det finns en 
målkonflikt i de två kriterierna, vilket dock kompletterar dem. Ett för stort fokus på 
klimat kan vara negativt för den biologiska mångfalden och vice versa. För ett 
hållbart matsystem behövs båda kriterierna, även om framtiden kan involvera fler 
kriterier i takt med att kunskapsutvecklingen går framåt. Klimatkriteriet skapar 
sidoeffekter inom andra områden, till exempel minskad markanvändning vilket 
möjliggör skyddandet av livsmiljöer där den biologiska mångfalden är hög. Något 
unikt med One planet plate är att det finns en konkret klimatram för en måltid. Idag 
står mat för 19-29 procent av klimatgasutsläppen globalt och i Sverige runt 20 
procent. Genom One planet plates tydliga gränsvärde kring klimatgaser utifrån en 
måltid, strävar konceptet mot att klara de globala klimatmålen. Konceptet bidrar även 
till att förhoppningsvis öka medvetenheten hos olika aktörer när möjligheten ges att 
räkna ut matens klimatpåverkan på ett nytt sätt och se maten ur ett nytt perspektiv. 
Kriteriet biologisk mångfald är en lokal fråga och åtgärder för att skydda den 
biologiska mångfalden varierar globalt. De två största frågorna inom biologisk 
mångfald som har identifierats utifrån One planet plate är mängden arter i 
odlingslandskapet och att produktion av kött och fisk ska vara så hållbar som möjligt 
utan att bidra till förändrade markområden och avskogning. Fisk ska vara producerat 
av hållbara bestånd som möjliggör en konsumtion av fisk på lång sikt. Kött ska ha 
grönt ljus i WWFs köttguide och köttet ska produceras utan kemiska 
bekämpningsmedel. Även ansvarsfull antibiotikaanvändning och god djurhållning 
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omfattas. Utöver de två kriterierna klimat och biologisk mångfald är variation en 
viktig aspekt, både variation gällande maträtter och råvaror (WWF, 2018, 
s3,4,6,7,8,9,10). 
 
Måltidsverksamheter som använder One planet plate ska kunna bevisa att deras 
måltider har en maximal klimatpåverkan om 0,5 kilo Co2 per måltid.  Detta ska ske 
exempelvis genom någon av de klimatberäkningsmoduler som finns till 
kostberäkningsprogram. Årligen tas 20 procent av företagen/verksamheterna som har 
avtal för att använda One planet plate-märkningen ut för märkningskontroll där 
kontrollen ska omfatta följande: 

• Granskning av det material som är One planet plate-märkt, det ska redovisas 
att kraven uppfylls. 

• Intervju eller granskning av dokumentation ska bekräfta att måltider inom One 
planet plate kriterierna erbjuds. 

• Granskning av företagets/verksamhetens klimatberäkning för en utvald One 
planet plate-märkt måltid. Fakturor/leveransbesked ska även granskas för 
berörda råvaror och det ska kunna bekräftas att biodiversitetskravet uppfylls 
(WWF, 2018, s7). 

1.1.2 Klimatsmart mat i Karlstad kommun 
Inom Karlstad kommun ökar utvecklingen av miljö- och etiskt märkta livsmedel inom 
kommunens verksamheter. Kommunen skriver dock själva att deras kunskap om 
hållbara konsumtionsbeteenden är låg. Inom skolmåltidsverksamheterna i Karlstad 
kommun går utvecklingen framåt, även om den kan förbättras. 
 

 

Kommunens prognos om 35 procent miljö- och etiskt märkta livsmedel år 2017 
uppfylldes inte. Att utvecklingen har gått framåt i Karlstad kommun med mer hållbara 
livsmedel de senaste åren handlar om en kombination av ökad kompetens och 

Riktlinjer för måltidsverksamhet 
Förskola, grundskola och fritidshem 

• Förskolan och skolans verksamheter 
strävar efter att utveckla respekt och 
ansvar för miljön samt förståelse för den 
egna livsstilens betydelse för miljön. 

• 50 procent ekologiska livsmedel år 2020 
• Verka för upphandlingssätt som gynnar 
närodlade och närproducerade 
produkter(från värmland) 

• Årstidsanpassa råvaror för att minska 
transport 

• Öka vegetariska rätter 
• öka inköp etiska produkter 

Kostpolicy 
Riktlinjer för Karlstad och Hammarö 

kommunala gymnasieskolor 

• Vikt läggs vid att använda 
säsongsananpassade och 
nyckelhålsmärkta livsmedel 

• Öka etiska krav i upphandlingen 
• 50 procent ekologiska livsmedel till år 
2020 

Figur 1. Överskådlig figur över Karlstad kommuns ”Riktlinjer för måltidsverksamhet” och 
”Kostpolicy” (Karlstad kommun u.å, 2018b) 
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engagemang bland personalen i skolköken. Projektet ”Klimatsmart mat” kan ha att 
göra med detta då utbildningar, informationssatsningar och matsvinnstävlingar har 
genomförts. Inom klimatsmart mat har ekologiska varor en viktig roll men de kostar 
ofta mer och därför är ekonomi en viktig aspekt. Genom att minska animaliska 
produkter i kosten kan ekonomin förbättras men enligt Karlstad kommuns 
”Målanalys-En klimatsmart kommun” är acceptansen för vegetarisk mat i skolorna 
låg (Karlstad kommun, 2018a, s4, 8, 9). Samtidigt står det i kommunens ”Riktlinjer 
för måltidsverksamhet” och ”Kostpolicy” att skolor ska öka utbudet av vegetariska 
rätter samt att vikt ska läggas vid att använda nyckelhålsmärkta och etiskt märkta 
livsmedel (Se figur 1). 
 
I en undersökning år 2015 framgick det att svenska konsumenter äter mer och mer 
vegetariskt och 22 procent menade att de planerar att dra ned på köttkonsumtionen det 
närmsta året (Regeringen, 2017, s107). Skolor bör uppmuntra elever till miljömässigt 
hållbara val, som omfamnar de förändrade konsumtionsmönstren för att samhället ska 
kunna förändras på olika nivåer, från individnivå till strukturella samhälleliga nivåer. 
Detta är bidragande faktorer för att vi ska kunna uppnå de globala målen samt 
maximalt 2 graders global temperaturhöjning, ett mål som fastställdes genom 
Parisavtalet (Naturvårdsverket, 2018). De problem som ofta lyfts gällande 
skolmåltidsverksamheters arbete handlar om ekonomiska förutsättningar och elevers 
vilja att äta mat. I takt med att många områden i samhället idag blir mer och mer 
medvetna om miljön och klimatet är det intressant att studera huruvida skolmaten kan 
utvecklas mot att bli mer miljömässigt hållbar med de ekonomiska medel som finns 
tillhandahållna och hur detta ska göras på bästa sätt. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur personal inom skolmåltidsverksamhet 
upplever deltagandet i konceptet One planet plate samt vilka hinder och möjligheter 
personalen anser föreligger i det långsiktiga arbetet med klimatsmart mat.  
 
Utifrån syftet har två frågeställningar utformats:  
 

• Hur har måltidspersonalen på de utvalda skolorna upplevt att konceptet 
One planet plate har fungerat i deras verksamhet?  
 

• Vilka möjligheter och hinder finns det för kommunala 
skolmåltidsverksamheter att ha ett långsiktigt klimatsmart arbete? 
 

1.3	Uppsatsens	struktur		
Uppsatsen börjar med inledning, där bakgrund och syfte beskrivs, som följs av de två 
valda frågeställningarna. Därefter följer tidigare forskning samt teoretiskt ramverk. 
Sedan följer material och metod, där det beskrivs hur datainsamlingen för studien har 
gått till och hur det insamlade materialet har analyserats. Därefter presenteras 
resultatet av empirin. I det efterföljande avsnittet diskussion förs först en 
metoddiskussion som följs av resultatdiskussion. Slutligen framförs slutsatser. 
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2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  
2.1 Tidigare forskning 
De tidigare forskningar som tas upp i den här studien är av varierande karaktär. De 
behandlar alla området mat ur ett hållbarhetsperspektiv i skolor. Forskningen är från 
olika länder och rör forskning från en övergripande samhällsnivå ner till lokal nivå 
inom skolor och på en specifik svensk kommun. De tidigare forskningarna lyfter 
svårigheter med att utvärdera hållbar mat, betydelsen av att skapa hållbara vanor för 
barn samt hur hållbar mat har diskuterats inom olika skolor. 
 
Oostindjer et al (2017) diskuterar huruvida skolmat har potential att främja ett hållbart 
beteende angående mat. Att undersöka offentlig matkonsumtion genom skolmat ses 
som särskilt intressant att undersöka då skolmat når barn oavsett socioekonomiska 
bakgrunder samt att barns vanor går att förändra på ett annat sätt än vuxnas, som 
oftare är mer invant och svårare att bryta sig ifrån. Det finns indikationer som menar 
att införandet av ekologisk mat i skolor kan påverka människors medvetenhet och 
vanor och det finns ett växande intresse gällande hållbar skolmat där särskilt minskat 
matsvinn och en ökad mängd lokalproducerade och organiska varor. Detta kan kräva 
att hela skolor och möjligtvis hela samhällen förändrar inställningen till hållbar mat 
för att vara effektiv och ekonomiskt hållbar. Samhällen kan till exempel medverka 
genom att förse skolor med ekologisk, närproducerad mat från lokala bönder samt att 
samhället interagerar, från skolor, föräldrar och upp till lokala beslutsfattare 
(Oostindjer et al, 2017, s3942, 3946).  
 
I USA och Kanada finns flera ”Farm-to-school” program där införandet av lokala och 
säsongsbaserade varor marknadsförs och det inkluderar även pedagogiska aktiviteter 
samt att skolors trädgårdar nyttjas för exempelvis odling. De här farm-to-school 
programmen har kopplats ihop med ökad hållbarhet i hela samhällen med minskade 
varutransporter och samt ökat ekonomiskt stöd för lokala bönder. Att använda gröna 
ytor på skolområden inom det här programmet har ökat de hållbara attityderna och 
den ekologiska förståelsen hos de elever som har deltagit. Detta är förstås beroende på 
de geografiska förutsättningarna samt att sådana här program kan vara kostsamma och 
därför bör kostnadseffektiviteten utredas (Oostindjer et al, 2017, s3946, 3947).  
 
Konsumtion av skolmat sker för de flesta under många år, vilket ger en god möjlighet 
för barn att lära sig om hållbara konsumtionsbeteenden, genom att exponeras för mat 
och eventuellt genom pedagogisk utbildning. Vanor gällande mat utvecklas tidigt och 
därför är det viktigt att i låg ålder skapa goda hållbara vanor som består i vuxen ålder. 
Undersökningar på förskolor har visat att upprepad exponering är en viktig del i att 
lära sig att tycka om och äta olika slags grönsaker. I Sverige finns en betoning i att 
servera nyttig skolmat medan andra aspekter inte ses som lika viktiga, såsom 
utbildning inom hållbar mat och kulturella faktorer. Detta kan medföra att svenska 
skolbarn värderar skolmåltiden som sämre jämfört med till exempel en måltid 
hemma. I andra länder finns en viss sammankoppling mellan maten och den 
pedagogiska utbildningen som ger eleverna möjlighet att lära sig mer om mat, sociala 
samt praktiska kunskaper och även normer och värden som hållbarhet. I Italien och 
Frankrike skapas en mer hemlik miljö i skolmatsalen och italienska lärare skapar 
pedagogiska aktiviteter som skapar en förståelse för matens väg från produktion till 
tillagandet. Lärare upplever att detta skapar en ökad förståelse för nya maträtter och 
hållbara måltider (Oostindjer et al, 2017, s3947, 3948).  
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Social påverkan mellan människor skapar val angående mat, både hos barn och 
vuxna. Möjliga mekanismer som sammankopplar en individs matintag med dess 
omgivning kan handla om att välja människor med samma matpreferenser som en 
själv, göra en bedömning av andra personer beteende och efter det förändra sina egna 
val, förändra sina vanor så att det passar in i normen och efterlikna det andra äter. 
Detta sker i skolmatsalar och kan vara viktigt för att skapa hållbara konsumtionsvanor 
hos barn. Även i Sverige ser det olika ut från kommun till kommun, samt att friskolor 
själva får bestämma hur deras måltider ska se ut och vad matkonsumtionen innebär 
för deras skola och deras elever. Lite forskning har gjorts för att undersöka 
ätbeteenden under social påverkan hos barn. Det hävdas att skolmat kan influera till 
hållbar konsumtion kortsiktigt men att långsiktig påverkan är okänd. För 
beslutsfattare krävs ett långsiktigt engagemang och ett holistiskt synsätt där effekter 
kan ta lång tid att se, till exempel om eleverna har blivit mer medvetna om matens 
klimatpåverkan. Det har även beskrivit svårigheter angående möjligheten att 
utvärdera om skolmat är hållbar eller inte, där det finns brister om förväntade resultat, 
möjligheten att kunna mäta resultatet och fastställa effekter och dess storlek 
(Oostindjer et al, 2017, s3949, 3951, 3953). 
 
Alander (2007) skriver om att driva projekt inom offentliga sektorns storkök inom 
ramen för en hållbar utveckling. Särskilt stort fokus i avhandlingen ligger på den 
teknologiska aspekten av måltidsverksamhetens hållbarhetsarbete, från lokalt i 
verksamheterna till de storskaliga infrastruktsystemen i samhället. Måltidsproduktion 
inom den offentliga sektorn påverkar i sin tur många andra aktörer och faktorer i 
samhället såsom mat- och konsumtionsvanor samt livsmedelsproduktion, varför 
satsningar på sådana projekt kan ha betydelse för att främja en långsiktig hållbar 
utveckling som involverar många aspekter. Användningen av ekologiska och 
närproducerade produkter i skolkök upplevdes som positivt av personalen, där omsorg 
av miljön var den grundläggande anledningen till användandet. Även perspektiv som 
folkhälsa kunde knytas till detta. Den ökade användningen av ekologiska produkter i 
skolköket bidrog också till en ökad ansträngning i form av mer matlagning från 
grunden i köket på grund av brist på färdigmat, vilket dock upplevdes som mestadels 
positivt (Alander, 2007, s115, 122, 123, 156,). 
 
Kaljonen et al (2018) har studerat olika tillvägagångsätt angående hållbara 
vardagsbeteenden genom olika experiment i en nordisk och finsk kontext. De testade 
bland annat nudging, som syftar till att påverka hur människor agerar genom att 
omedvetet ge dem val som ska styra dem i ”rätt” riktning. Detta kan ske genom att 
exempelvis framhäva vegetariska alternativ och göra köttalternativ mindre synliga 
men fortfarande tillgängliga. Det visade sig i deras forskning att nudging inte 
fungerade, folk åt mycket kött på lunchen ändå. Andra experiment som de har provat, 
som att tillämpa praktiseringar, menar att sammanhangen som en plats eller ett rum 
innefattar med dess material, kunskap och kulturella betydelser håller praktiseringarna 
vid liv. Detta betyder att inställningen till vegetarisk mat och minskad köttkonsumtion 
inte kommer att förändras om inte alla olika aspekter av våra matvanor utvecklas och 
nya praktiseringar skapas. I skolorna visade det sig exempelvis att det svårt för 
ungdomar att utesluta kött på grund av att det hörde till deras identitetsbyggande och 
kulturella värderingar. Även anordningen i skolmatsalen lyfter fram kött och mjölk 
som de mest näringsrika valen (Kaljonen et al, 2018, s366, 367, 371, 372). 
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Skolrestauranger i Malmö stad har arbetat med en modell, S.M.A.R.T, som bygger på 
att andelen kött ska minska och vegetabilier öka, utan att den totala kostnaden ökar. 
Ät-S.M.A.R.T-modellen har tagits fram av centrum för tillämpad näringslära och 
samhällsmedicin i Stockholms läns landsting. Införandet av S.M.A.R.T-modellen 
medförde ökad medvetenhet och kunskap hos personalen. Svårigheter som 
identifierades handlade om att många olika aspekter som ekonomi, personal, lagar och 
regler måste räknas in i verksamheten och deras miljöarbete (Premovska, 2011, s15, 
16, 46). 

2.2 Teoretiskt ramverk. 
I den här uppsatsen används två teorier i kombination med varandra. Utifrån ett 
ekologiskt synsätt har Story et al (2008) utvecklats en modell som förklarar hur olika 
nivåer i samhället kan påverka våra konsumtionsbeteenden. Den andra teorin, 
”ekologiska medborgare”, fokuserar på medborgarens val att aktivt vara en del av att 
forma matsystem (Dobson 2007). När medborgare blir informerade om mat och 
miljömässiga problem blir de involverade i matsystem och utövningar på olika nivåer 
i samhället. De här teorierna har valts då uppsatsen behandlar hur flera olika nivåer i 
samhället samspelar för att nya idéer eller implementeringar ska kunna fungera samt 
att syftet med dessa stämmer väl överens med vad ekologiskt medborgarskap handlar 
om. 
 
Elever har olika attityder gentemot mat och det kan finnas ett visst motstånd till mat 
vi inte känner igen eller är vana vid att äta. Där har skolan en viktig roll att erbjuda 
klimatsmart mat från en tidig ålder för att skapa hållbara matvanor, vilket är 
nödvändigt för att vi ska kunna nå IPCC mål om en temperaturhöjning på maximalt 
1,5 grader Celsius och nå FN:s globala mål (Naturvårdsverket, 2018). 
Vilka förutsättningar skolor har att servera klimatsmart mat beror på olika faktorer 
såsom kompetensutveckling hos medarbetarna, andelen ekologiskt mat och hur 
ekonomin ser ut för måltidsverksamheter. På ett nationellt plan finns det riktlinjer från 
regeringen om ekologiska varor inom offentlig livsmedelskonsumtion samt de globala 
målen om bland annat hållbar konsumtion och produktion samt ekosystem och 
biologisk mångfald (Livsmedelsverket, 2018; United nations development 
programme, u.å). Även skolverket har formulerat olika mål som handlar om 
kunskaper som elever ska utveckla gällande klimatet och hur kopplingen görs till vår 
livsstil (Skolverket, u.å, 2018). Genom att kombinera de två teorierna skapas ett 
socioekologiskt ramverk som undersöker komplexiteten gällande medborgares 
matvanor och möjligheten att bli ekologiska medborgare utifrån olika nivåer i 
samhället. 

2.2.1	Ekologiskt	synsätt	
Beteenden kring mat är ett komplext område och det är många olika faktorer som 
påverkar och samverkar för hur vi beter oss och tänker kring mat. Ett ekologiskt 
synsätt är hjälpfullt då att det läggs en betoning på hur olika nivåer i samhället 
sammankopplas samt människors koppling till miljön. Story et al (2008) har utvecklat 
en modell som skildrar olika influenser, genom nivåer, som människor stöter på i 
samhället gällande mat (se figur 2). Den första nivån kallas för individuella faktorer 
och handlar om ens personliga preferenser, attityd, kunskap, värderingar, livsstil, 
beteende, kön, inkomst samt etnicitet. De här faktorerna kan påverkas av motivation, 
självförmåga samt förväntat resultat. Den andra nivån kallas den sociala miljön, 
vilken handlar om interaktion med familj, vänner och andra som kan påverka ens val 
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genom faktorer som normer, stöd och att vara en förebild. Den tredje nivån kallas den 
fysiska miljön och omfattar fysiska ställen såsom matsalen i skolan.  Den fysiska 
miljön påverkar vilken mat som finns tillgänglig och påverkar hinder och möjligheter 
för vilken mat som ska serveras. Den fjärde nivån är den Samhälleliga nivån och har 
en mer indirekt påverkan, men än dock stark makt att påverka människors handlingar, 
exempelvis vad människor äter. Faktorer på den samhälleliga nivån drivs inom 
samhället genom marknadsföring av mat, sociala normer, matproduktion, 
distributionssystem, lagar och priser. Dessa fyra nivåer samverkar, direkt och indirekt, 
för att påverka beteenden kring mat. Lite forskning har gjorts angående vilken av 
dessa fyra aspekter som påverkar de andra mest samt hur effektiva och genomförbara 
insatser och lagar är för att förbättra matkonsumtion och dess komplexa miljö (Story 
et al, 2008, s254, 255). 
 
 
 
 

Lagar, normer, och ekonomiska system, 
politiska strukturer 

  
 
 
 
 

Skolor 
 

 
Familj och vänner 

 
  
 

Kunskap, Kognition, och  
beteende  

 
 
 
 
Figur 2. En socioekologisk modell (skapad av Broström efter Story et al(2008) 
 

2.2.2 Ekologiska medborgare  
Beteendeförändringar hos individer, institutioner och organisationer ses som en 
nödvändig förutsättning för hållbar utveckling. Dobson (2007) menar att 
attitydförändringar kan leda till beteendeförändringar snarare än tvärtom, och att våra 
underliggande attityder kommer att förändra hur vi beter oss. Om en förändring i vårt 
beteende pågår tillräckligt länge kan det nya beteendet skapa en ny norm. Det kan 
vara problematiskt att ha ett för stort fokus på det ytliga beteendet, vilket är något som 
många regeringar gör, genom exempelvis hållbara utvecklingsstrategier som främst 
fokuserar på nya beteenden. Genom att istället ge attityder större fokus kan en mer 
långsiktig hållbar utveckling ske genom att frivilliga handlingar utförs, även i 
kombination med beteendeförändringar (Dobson, 2007, s276, 278, 279). 
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Butikskedjorna i Sverige har exempelvis börjat ta betalt per plastpåse. Klädkedjan 
MQ har till exempel minskat försäljningen av sina plastpåsar med över 50 procent på 
3 månader (Naturskyddsföreningen, 2017). Det finns bevis som menar att positiva 
sociala attityder kan främjas genom kollektiva processer i samhället där deltagande i 
sådana processer, såsom skolundervisning, kan visa vägen för miljövänliga 
förändringar i beteenden (Dobson, 2007, 279). 
 
Det är svårt att slå fast exakt vad ekologiskt medborgarskap innebär men generellt 
pekar det mot att medborgare vill, kan och ska ha någonting att göra med förhållandet 
mellan individer och samhällets bästa. Ekologiska medborgares beteenden påverkas 
av attityder som delvis influeras av kunskapen om vad som är bra för individen inte 
nödvändigtvis är bra för individen som del av samhället. Ekologiskt medborgarskap 
involverar vetskapen om att självcentrerat beteende inte alltid skyddar eller främjar 
miljön men där ett åtagande görs för samhällets bästa. Men gentemot miljöpolicys tas 
egennytta upp som en drivkraft för ett miljömässigt hållbart beteende. Det finns två 
bekymmer med detta, då självcentrerat beteende inte alltid kommer att skydda 
samhällets bästa samt att ett konstant fokus på individens kapacitet att lösa 
miljöproblemen kan göra att samhällets gemensamma lösningar underskattas 
(Dobson, 2007, s280).  
 
Ekologiskt medborgarskap handlar även om synen att skyldigheterna vi har gentemot 
miljön grundar sig i naturlig rättvisa. Medborgarna har en skyldighet att arbeta mot ett 
hållbart samhälle, vilket inkluderar olika aktiviteter som relaterar till ett ekologiskt 
medborgarskap såsom att källsortera eller att konsumera hållbara livsmedel. Varför 
medborgare ska källsortera eller välja hållbara varor handlar om att medborgarskap är 
offentligt inblandade aktiviteter och där det ekologiska perspektivet menar att varje 
handling får följder. Vår livsstil medför en förbrukning av resurser, där människor har 
olika stor påverkan och ur en rättviseaspekt skulle vi alla ha ungefär lika stor tillgång 
till resurser och lika stor miljöpåverkan. Detta går inte då vi lever på olika sätt, därför 
handlar ekologiskt medborgarskap om skyldigheten att försöka utnyttja resurser på ett 
lämpligt, hållbart sätt. Skyldigheter för globala, kollektiva fenomen som 
klimatförändringar och minskade resurser som vi alla, direkt och indirekt, bidrar till 
bör baseras på lagar för att förändra värderingar och beteenden. Förutom 
livsstilsförändringar behöver institutionella strukturer förändras för att främja rättvisa 
(Dobson, 2007, s280, 281). 
 
Inom ekologiskt medborgarskap är det viktigt att erkänna att rättigheter och 
skyldigheter sträcker sig över nationella gränser. Vi har rätt till en viss yta 
miljömässigt, och därmed också skyldighet att se till att vi inte upptar för stor del av 
den. Vårt ekologiska fotavtryck begränsas inte till enbart det land där vi bor och 
verkar, då vår västerländska livsstil kräver resurser från många olika länder. Därmed 
är också våra skyldigheter internationella. Traditionellt sätt har medborgarskap 
associerats med offentliga platser, debatter, handlingar och protester. Ekologiskt 
medborgarskap handlar även om hur våra privata handlingar får offentliga handlingar. 
Beteendeförändringar är det som flest miljölagar handlar om där ekonomiska 
incitament är den vanligaste formen. Dobson (2007) menar att beteenden som baseras 
på ett ekologiskt medborgarskap har större chans att hålla långsiktigt än beteenden 
som drivs av ekonomiska incitament. Det finns dock svårigheter att få folk att leva 
som en ”ekologisk medborgare”. Beteenden som drivs på finansiella grunder kan vara 
mycket mer snabbstartade, men kortlivade (Dobson, 2007, s282). 
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Skolor kan vara en bra plats för att förespråka ekologiskt medborgarskap. Dobson 
(2007) förespråkar att ”medborgarskap” finns med i läroplanen där miljön ska vara 
den centrala grundpelaren inom ämnet. Elever ska lära sig om miljön på ett relevant 
och engagerat sätt genom olika fall. Dobson (2007) menar att det bästa sättet att lära 
sig sker genom handling, och inte bara pedagogisk undervisning i klassrum. Därför 
kan ökad kunskap om matens klimat- och resurspåverkan i skolor vara ett effektivt 
sätt att förändra barnens attityder och beteenden, då undervisning om mat kan ske på 
olika sätt. Genom att äta klimatsmart skolmat kan det ses som en indirekt 
undervisning om klimat. Om detta även kompletteras med pedagogisk undervisning 
kan detta hjälpa till att skapa hållbara beteenden och attityder hos elever och personal 
(Dobson, 2007, s284). 

3 Metod och material 
3.1 Kvalitativa intervjuer 
I den här studien har kvalitativa intervjuer använts som metod. Mycket av data som 
samlas in för att användas i kvalitativ forskning är intervjudata. Detta är en 
konversation mellan två personer där intervjuaren samlar in data genom frågor till 
deltagaren gällande idéer, erfarenheter, värderingar, åsikter och beteenden. 
Kvalitativa intervjuer anses vara en värdefull informationskälla där målet är att samla 
beskrivande data, från deltagarens perspektiv (Wagner et al, 2012, s133). Kvalitativa 
metoder valdes för att forskaren ansåg att respondenterna via intervjuer kunde ge 
omfattande information om hur de hade upplevt One planet plate och det 
klimatsmarta arbetet.  
Det kan vara viktigt att föra anteckningar under intervjuns gång, som en säkerhet om 
det uppstår något tekniskt problem med diktafonen och för att anteckna icke-verbal 
kommunikation som kan tänkas vara betydande (Wagner et al, 2012, s136). Forskaren 
valde dock att inte föra anteckningar under tiden intervjuerna skedde, då intervjun 
spelades in samt för att vara så närvarande som möjligt och delta i samtalet på bästa 
sätt. Intervjuerna spelades in via diktafon där forskaren var den enda med tillgång till 
materialet. Intervjudeltagarna tillfrågades om de samtyckte till att intervjun blev 
inspelad, och de behövde även fylla i en samtyckesblankett och fick innan intervjun 
läsa igenom ett informationsblad med deras rättigheter. 
Patel och Davidsson (2011, s82) menar att det är viktigt hur man samtalar under och 
innan intervjun. Det kan vara betydelsefullt att försöka samtala på ett sätt så att 
respondenterna inte blir hämmade. Detta kan handla om att den intervjuade och 
intervjuaren kan använda liknelser, ironier och att referera till företeelser i samhället 
så att båda förstår. Detta är någonting som forskaren försökte ta med i beaktning 
under och innan intervjuerna för att skapa en avslappnad stämning.  
 
Jag har använt mig av en intervjuteknik som kallas semistrukturerad intervju, där 
intervjuerna generellt är korta, inte mer än en och en halv timme. Den här tekniken 
krävde att jag som intervjuare var uppmärksam på svaren och kunde identifiera och 
utforska nya vägar som samtalet leddes in på (Wagner et al, 2012, s134, s135). Inför 
intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilagor) som innehåller teman som 
behandlades under intervjuerna. Frågorna i intervjuguiden var inte specifikt 
formulerade utan frågorna var av allmän karaktär och ordningen på frågorna berodde 
på hur intervjuaren svarade på frågorna. Det fanns även möjlighet till flexibilitet, där 
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jag kunde ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för vad som undersöktes 
(Bryman, 2008, 206). Intervjuerna började med att respondenterna fick berätta om sig 
själva och sedan fick de berätta fritt om One planet plate. Utifrån vad de valde att ta 
upp så fortgick intervjun därifrån. Sedan följde andra kategorier som de fick börja 
prata relativt fritt om, där frågor lyftes av intervjuaren. Fem stycken semistrukturerade 
intervjuer genomfördes. Fyra stycken med de kostansvariga på de fyra utvalda 
skolorna samt en med koststrategen inom Karlstad kommun. Intervjuerna tog mellan 
31-52 minuter. 
 

3.2 Urval 
I studien har ett målstyrt urval använts, vilket handlar om att välja ut relevanta aktörer 
som har en direkt koppling till forskningsfrågorna (Bryman, 2008, 350). Vid 
intervjuer är det viktigt se till att deltagarna utgör rätt målgrupp för studien, vilket är 
något som togs i beaktning vid den här studien (Wagner et al, 2012, s133). Studien 
baseras på fyra olika kommunala skolor (lågstadie-, mellanstadie-, högstadie och 
gymnasiestadieskola) inom Karlstad kommun. Anledningen till att ut just dessa skolor 
blev utvalda beror på att alla tagit del av WWFs nyutvecklade koncept One planet 
plate och är först i Sverige med att prova på det här konceptet.  De personerna som 
valdes ut för intervjuer var fyra kostansvariga på de utvalda skolorna. Även 
koststrategen inom kommunen intervjuades, då hen fungerade som en mellanhand 
mellan skolorna och WWF, och därför bedömdes ha värdefull kunskap om 
skolmåltidsverksamheterna och One planet plate. De kontaktades via e-mail samt 
telefon och därefter bokades tid och datum för intervju på respektives arbetsplats. Alla 
som tillfrågades var villiga att delta i studien. 
 
(Tabell 3. Medverkande respondenter i studien) 
Namn Yrkesbefattning Datum för intervjuer Typ av intervju 
Respondent 1 Koststrateg 25/2 Inspelad intervju 
Respondent 2 Kostansvarig  22/2 Inspelad intervju 
Respondent 3 Kostansvarig  8/2 Inspelad intervju 
Respondent 4 Kostansvarig  6/2 Inspelad intervju 
Respondent 5 Kostansvarig  12/2 Inspelad intervju 
 

3.3 Intervjuguide 
Två intervjuguider skapades innan intervjuerna, en för koststrategen och en för de 
fyra koststrategerna. Bryman (2008) beskriver att intervjuguiden med fördel kan vara 
uppdelad i olika teman så att så frågorna följer varandra på ett bra sätt. Intervjuguiden 
var därför indelad i olika delar där forskaren och respondenten diskuterade olika 
kategorier var för sig och bestod av huvudkategorier med olika teman eller områden 
att prata vidare om under intervjun. Intervjuguiden inleddes med att respondenten fick 
berätta om sig själv och generella bakgrundsuppgifter om arbetet, deras titel och hur 
länge de arbetat som kostansvarig/koststrateg. Enligt Bryman (2008, s419, s420) är 
detta värdefullt för att sätta respondenternas svar i ett sammanhang. Intervjuguidens 
syfte var att fungera som ett hjälpmedel, inte som något att följa strikt. Respondenten 
ombads att svara så fritt som möjligt på frågorna och där underpunkterna i 
intervjuguiden hjälpte forskaren att lyfta områden som intervjuaren inte tog upp. 
Intervjuguiden upplevdes som ett bra hjälpmedel för att få intervjuerna att flyta på 
bra. Eftersom intervjuguiden inte följdes strikt uppkom följdfrågor under tiden 
beroende och på vad som sades. Intervjuguiden finns tillgänglig i bilaga 1 och 2.  
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3.4 Transkribering 
Efter att intervjuerna var genomförda och inspelade, med intervjupersonens samtycke, 
transkriberades ljudfilen till text på en gång. Bryman (2008, 430) menar att det finns 
fördelar med att transkribera materialet på en gång när intervjun är färdig, då teman 
och kategorier kan uppenbara sig för forskaren som hen vill gå vidare med i 
nästföljande intervju. Detta är något som jag upplevde och tog med sig. En viss 
redigering av texten gjordes vid transkribering. Småord som ”Öh”, ”hm” och där 
respondenten omformulerade sig togs bort, utan att det förändrade innebörden. I vissa 
intervjuer blev vi avbrutna av kollegor som hade frågor till respondenten, detta togs 
inte heller med i transkriberingen. När transkriberingen var färdig fick respondenterna 
texten skickad till sig via e-mail. De fick läsa igenom texten, godkänna den och 
tillägga något om de kände att de glömt något som kunde vara av betydelse. Detta 
gjordes för att respondenterna skulle känna sig trygga och som en säkerhet för att 
samtalet uppfattats på samma sätt från båda parter. Alla respondenter godkände 
texten. 
 

3.5 Dataanalys 
Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en deduktiv kvalitativ 
innehållsanalys. Att använda en deduktiv insats kan användas för att involvera 
existerande modeller, vilket är vad som har gjorts i den här studien då den 
socioekologiska modellen (Story et al, 2008) från teoriavsnittet och dess fyra olika 
nivåer utgör analysens fyra teman (Elo & Kyngäs, 2007, s111). Ett deduktivt 
arbetssätt kan vara positivt då processen att urskilja och välja ut kategorier och teman 
till stor del styrs av den valda teorin eller modellen och mindre av forskarens 
subjektiva bedömningar. Den valda teorin eller modellen kan även rikta resultatet åt 
ett visst håll och därmed missa aspekter som kan förefalla viktiga (Patel & Davidsson 
2003, s23). Jag har, med detta i åtanke, försökt att inkludera alla de delar som kan 
vara betydelsefulla för uppsatsens syfte. 
 
Förut handlade innehållsanalyser främst om objektiv, systematisk och kvantitativ 
framställning av det manifesta innehållet men med tiden innefattar det även tolkningar 
av det latenta innehållet (Granheim & Lundman, 2004, s105). Jag startade analysen 
med att skriva ut de transkriberade dokumenten och läste igenom texten två gånger, 
för att få en bra överblick över materialet. I en deduktiv innehållsanalys skapas en 
tabell där materialet kodas enligt de valda temana. I en deduktiv innehållsanalys kan 
en strukturerad eller ostrukturerad tabell användas, beroende på studiens syfte (Elo & 
Kyngäs 2007, s111). I den här studien användes en ostrukturerad tabell, för att 
innehållet inte skulle bli allt för styrt. Därefter valdes meningsbärande enheter ut 
genomgående i hela texten. Meningsbärande enheter är ord eller meningar som är 
särskilt betydelsefulla i relation till undersökningens frågeställningar och som 
relaterar till varandra genom deras innehåll och kontext (Granheim & Lundman, 
2004, s106). Meningsbärande enheter valdes ut på grund av dess relevans i 
förhållande till frågeställningarna, inte för att passa de utvalda temana. När en 
ostrukturerad tabell används kan meningsbärande enheter väljas ut för att skapa 
kategorier från ett induktivt synsätt (Elo & Kyngäs, 2007, 112). De meningsbärande 
enheterna kondenseras därefter, vilket innebär att de förkortas för att skapa tydlighet 
medan kärninnehållet bevaras. Utifrån de kondenserade meningsbärande enheterna 
har koder skapats, för att på ett enkelt vis kunna skapa en överblick över vilka koder 
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som relaterar till varandra och jämfördes genom sina likheter och skillnader, vilket 
skapar kategorier som delar upp texten. Vid skapandet av kategorier ska all värdefull 
information delas in i kategorier och det är viktigt att data inte exkluderas vid brist på 
passande kategori samt att två kategorier inte liknar varandra för mycket (Granheim 
& Lundman, 2004, s107, 108, 109). Kategorierna delades sedan upp baserat på de 
olika temana. 

3.6 Trovärdighet och generalisering 
Reliabilitet handlar om resultat från en undersökning blir likadan om den görs igen, 
vilket kan ses som ett sätt att se om studien är trovärdig. Reliabilitet är främst centralt 
inom kvantitativ forskning då kvantitativ forskning på ett annat sätt rör mätbara 
resultat och huruvida det är betydelsefullt att veta huruvida de är stabila eller inte 
(Bryman, 2008, s352). 
 
Att skapa trovärdighet i resultatet omfattar att forskaren har säkerställt att forskningen 
har följt de regler som finns upprättade och att forskaren rapporterar resultaten till de 
berörda personerna som omfattas av studien. Dessa ska sedan bekräfta att forskaren 
har uppfattat verkligheten på rätt sätt, vilket görs genom en respondentvaliering 
(Bryman, 2008, s354, s355). Detta gjordes några dagar efter varje intervju, där 
deltagarna fick läsa igen texten, godkänna den och, om de ville, tillägga något. Detta 
skapar en ökad trovärdighet samt ökar tryggheten för deltagarna. Text innehåller 
oftast olika betydelser och det finns alltid en viss tolkningsgrad när någon tar sig an 
en text. Det här är betydelsefullt när trovärdighet diskuteras inom kvalitativ forskning 
(Granheim & Lundman, 2003).  
Då jag inte har utfört några intervjuer innan den här studien så är det möjligt att 
intervjutekniken påverkade utfallet. Det är även viktigt att tänka på sina egna 
förkunskaper och föreställningar (Wagner et al, 2012, s133). Innan intervjuerna lästes 
dokumenten kring kommunens policy och mål, WWFs dokument om One planet 
plate samt litteratur om tidigare forskning för att skapa en så bra faktagrund som 
möjligt. 
 
Kvalitativa resultat brukar fokusera på det kontextuella och betydelsefulla av den 
aspekt av verkligheten som studeras. Därför är det svårt att säga att den här studien är 
generaliserbar då människor, sociala förhållanden, rum, vanor och normer är så 
beroende av dess kontext för att kunna appliceras i andra situationer. Inom kvalitativ 
forskning uppmuntras istället forskaren producera täta beskrivningar av det som 
framkommer i intervjuerna. Ordentliga redogörelser förser läsaren med verklig 
information, med vilken läsaren kan besluta hur generaliserbara forskningsresultaten 
är i en annan situation (Bryman, 2008, s355). Detta visas i den här studien i 
resultatdelen där citat från intervjuerna finns redovisade. 
 

3.7 Etiska aspekter  
Vid undersökningar måste hänsyn tas till forskningsetiska aspekter. Det finns fyra 
övergripande allmänna huvudkrav som vetenskapsrådet har formulerat 
(Vetenskapsrådet, u.å, s6). Dessa är; 
 

! Informationskravet 
Forskaren ska informera personer som lämnar uppgifter och deltar i 
undersökningar om deras roll i projektet och deltagandets villkor. Även 
forskningsuppgiftens syfte ska beskrivas. Deltagare ska informeras om att 
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deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande 
(Vetenskapsrådet, u.å, s7). 

! Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet handlar om att deltagare i en undersökning själva har rätt att 
bestämma om de vill vara med eller inte. Därför ska forskaren hämta in 
samtycke från personen som deltar (Vetenskapsrådet, u.å, s9) 

! Konfidentialitetskravet 
Den här punkten handlar om att alla uppgifter om medverkande personer ska 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att inga 
obehöriga kan ta del av dessa. Om etiskt känsliga uppgifter används i 
forskningsprojektet om enskilda personer bör skapas en förbindelse av 
tystnadsplikt. Alla uppgifter om identifierbara personer ska hanteras på ett sätt 
att identifiering av individer inte är möjlig för utomstående (Vetenskapsrådet, 
u.å, s12). 

! Nyttjandekravet 
Uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. Dessa uppgifter får inte användas för kommersiellt bruk 
(Vetenskapsrådet, u.å, s14) 
 

De här kraven har tagits i beaktning genom att alla intervjudeltagare skriftligen har 
informerats om undersökningens syfte. Alla deltagare har även informerats om att 
intervjuerna ska spelas in, om de samtycker, vilket alla har gjort. 
Alla deltagare har skrivit under en samtyckesblankett där information har beskrivit att 
deltagarna själva bestämmer över deras medverkan och att de har rätt att avbryta eller 
hoppa över frågor om de så vill. 
Inga namn nämns i studien. Alla personuppgifter förvaras på ett sådant sätt så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Intervjudeltagarna har fått information om att 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig och att de har rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter som hanterats samt att de har rätt att begära radering, begränsning 
eller invända mot behandling av personuppgifter. De har även fått information om att 
de kan ta kontakt med datainspektionen, vid eventuella klagomål. Dock har ingen 
känslig information samlats in vid undersökningen. De insamlade uppgifterna vid 
intervjuerna kommer endast använts för denna studie och raderas efteråt. 
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4. Resultat 
Innehållsanalysen av det transkriberade materialet har utmynnat i fyra teman. Dessa 
återfinns i den socioekologiska teorimodellen, där de fyra nivåerna individuella 
faktorer, social miljö, fysisk miljö och samhälleliga strukturer är de fyra teman som 
följer.  
 

4.1 Samhälleliga strukturer som påverkar måltidsverksamheter 
Analysen av materialet har visat att ”samhälleliga strukturer som påverkar 
måltidsverksamheter” utgör en stor del och behandlar kategorierna storskaliga 
globala problem, politik och ekonomi samt upphandling. Det här är områden som i 
stor del styr hur verksamheterna handlar och hur tänket kring miljö går, och har därför 
en stor påverkan på hur verksamheter utformas.  

4.1.1. Storskaliga globala problem 
Flera av respondenterna beskrev hur de tänkte storskaligt angående de globala 
miljöproblemen vi står inför, och även hur de, på deras arbetsplats kan bidra och 
påverka sina elever. Alla beskrev hur de tyckte att det var viktigt att de som enskild 
skola var med och bidrog till ett hållbart samhälle. En av de kostansvariga på en skola 
beskriver just hur alla behöver agera och sträva åt samma håll för att det ska kunna bli 
en förändring, på många olika samhällsnivåer. 
 

”Jag tänker i liten skala så är det ju hemma i sitt eget kök, och sedan skolan måste ju 
också hjälpa till, så där drar ju vi vårt strå till stacken. Men sen så är det ju utanför, 
hela Sverige, alla måste ju liksom laga mindre rött kött och mer ekologiskt och. Det 
är ju många bitar som ska få plats.” (Respondent 4, 2019-02-06) 

 
Alla respondenter bedöms ha god kännedom kring hur olika livsmedel påverkar 
miljön och att vi har olika nationella miljömål som vi strävar efter att uppfylla. Alla 
respondenter beskrev hur de kontinuerlig ges utbildning om hållbar mat, såsom 
vegetarisk mat, vilket kan tänkas bidra till den goda kunskapen. Vid ett storskaligt 
tänk omfattas både individer i sitt agerande och hur medvetna de är, samt hur politiska 
och ekonomiska strukturer påverkar till exempel en arbetsplats förutsättningar för att 
kunna göra hållbara val. Här beskriver Respondent 3 om hur aktioner nedifrån 
behöver möta chefer och politiker högre upp. 
 

”Och sen just att det kommer mycket mer nedifrån också. Man ser ju nu som hon lilla 
Greta.  Jag tror att det kommer att bli så liksom att man tänker mer liksom, och 
”måste vi slänga” och ”måste vi konsumera”[…] Men det gäller ju också då att våra 
chefer och andra som sitter högre upp att man är med och sen är det ju anslag med 
pengar, vad politikerna ger oss.” (Respondent 3, 2019-02-08) 

 

4.1.2 Kommunens mål 
Kommunen har flera mål och riktlinjer i sina dokument, ”Kostpolicy” samt 
”Riktlinjer för måltidsverksamhet” där flertalet är av tvetydig karaktär utan mätbara 
utgångspunkter, till exempel: ”Förskolan och skolans verksamheter strävar efter att 
utveckla respekt och ansvar för miljön samt förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för miljön” (Karlstad kommun, 2018b, s3). Det mätbara målet handlar om 
att hälften av produkterna som används inom kommunens måltidsverksamheter ska 
vara ekologiska till år 2020. Det är ungefär ett år kvar till dess och de flesta 
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respondenter var eniga om att det finns svårigheter att nå målen. En skola hade dock 
nått upp till 44,78 procent ekologiskt år 2018. En annan respondent beskriver att ”Det 
är inga problem. Bara man får lite mer pengar, höll jag på och säga men, klart det går” 
(Respondent 2, 2019-02-22). 
 
Respondent 4 beskriver att hen inte tycker det är några problem att nå 50 procent 
ekologiskt fram till år 2020. Men hen säger även att det är en ekonomisk fråga, som 
beror på om de får mer pengar från politikerna. Det verkar dock inte sannolikt, då 
flera respondenter har beskrivit hur de informerats om att priserna förväntas stiga 6-7 
procent och att de inte kommer få motsvarande summa uppräknat på budgeten. 
 

”Vi har inte fått tillräckligt med medel för att kunna göra det, (Komma upp i 50 
procent ekologiskt) och politikerna har väl sagt att, när vi försökte få mer pengar, så 
får vi hålla en lägre procent.” (Respondent 4, 2019-02-06) 

 
”Vi har ju ett mål om, nu är inte det längre ett kommunövergripande mål, men det 
finns kvar i våra riktlinjer om 50 procent ekologiskt år 2020 i våra förskolor och 
grundskolor. Och det märker vi nu att det blir tufft att leva upp till. Vi ser tyvärr att 
livsmedelspriserna ökar, och de ökar i en större takt än vi får uppräkning för då. Så 
att, täcka det ekonomiskt är tufft nu.”(Respondent 1, 2019-02-25) 

 
Detta visar att politikerna är medvetna om att det finns svårigheter att nå upp till 
målet, och att de inte prioriterar kommunens mål om att skolorna ska nå upp till 50 
procent ekologiska varor. De menar att gränsen för ekologiskt bör sänkas istället för 
att skolorna ska kunna nå ett mål istället för att bidra med de ekonomiska resurser 
som behövs för att möta de stigande livsmedelspriserna. Överlag är alla respondenter 
överens om att de klarar av att möta kommunens mål angående hållbar mat utifrån 
kostpolicyn och riktlinjerna om måltidsverksamhet. Det enda konkreta målet om 50 
procent ekologisk mat, har dock ingen av skolorna nått upp till ännu. På grund av de 
stigande livsmedelspriserna och utan ekonomiskt påslag på budgeten verkar 
kommunala politiker inte förvänta sig att målen ska bli nådda och ingenting som de 
verkar prioritera. Den här inställningen från politikerna kan mycket väl reflektera hur 
de kostansvariga ser på målet om 50 procent ekologiskt.  
 

4.1.3. Politik och ekonomi 
Politik är ett viktigt område gällande skolverksamheter. Politiker bestämmer hur stor 
budgeten ska vara, vilka mål som organisationen/kommunen strävar efter och de kan 
stötta verksamheten i dess arbete. Många respondenter beskriver hur de har fått hjälp 
av politiker genom stöttning och publicitet i frågorna kring klimatsmart mat. 
Gymnasieförvaltningen har fått ekonomiskt stöd från politiken i omgångar för att öka 
ekologiska och närproducerade inköp. Det framgår dock inte om barn- och 
ungdomsförvaltningen fått motsvarande ekonomisk stöttning, men det har förts en 
dialog mellan barn- och ungdomsförvaltningen och politiker och de har varit med på 
pressaktiviteter, så det finns ett intresse från politikernas sida. Kommunala politiker 
har en betydande roll då de bestämmer hur budgeten ser ut, vilket till stor del styr 
skolornas förutsättningar att köpa in klimatsmart mat. Alla respondenter var överens 
om att ekonomin begränsade deras möjligheter och att de gärna skulle se att politiker 
stöttade dem mer, särskilt ekonomiskt. 
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”Och pengar såklart! Budgeten är ju väldigt begränsad så att hade vi resurserna så 
hade vi köpt 100 procent ekologiskt och närproducerat men nu är det ju så att vi 
ligger på runt, i grundskolan är det ju strax över 10 kronor per portion i livsmedel så 
att det är en utmaning att klara alla krav med den budgeten.” (Respondent 1, 2019-
02-25) 

 
 
Även om budgeten i många fall styr möjligheten till att servera bra, hållbar mat var 
det även två respondenter som beskrev hur klimatsmart mat och mat inom One planet 
plate-gränsen kan vara en ekonomisk fördel. Att använda sig av vegetabiliska varor, 
mindre kött och säsongsbaserade varor är billigare, än en mer traditionell kost där 
köttprodukter vanligtvis ingår. I exempelvis ekologiskt kött är kvalitén ofta bättre 
vilket betyder att utfyllnadsämnen såsom vatten och liknande inte används vilket ger 
större andel kött.  
 

”I vissa fall kan en dyrare produkt faktiskt få det att räcka längre för det är inte 
utblandat med massa vatten och skit som bara försvinner vid tillagning, så det kan bli 
en ekonomisk vinning åt andra hållet också. Nu har vi ett politiskt direktiv där vi ska 
köpa mer närproducerat, vi ska köpa mer KRAV, ekologiskt, bättre produkter vilket 
jag tycker är jättebra. Men det har inte kostat oss jättemycket mer att köpa kött, 
kravmärkt från Värmland eller rotfrukter från Värmland. Bara man kanske struntar i 
att köpa tomater från Sydafrika till ett jättestort pris bara för att det ska finnas 
tomater på salladsbordet.” (Respondent 2, 2019-02-22) 
 

Respondent 2 berättar om att prioriteringar är viktigt när det gäller ekonomi och även 
kvalitén på varorna. Hen menar att det finns en ekonomisk möjlighet att köpa 
närproducerade KRAV-märkta varor om man tänker till och avstår från att köpa varor 
som inte är i säsong och som dessutom kräver långväga transportering. Hen tycker 
också att det är viktigt att lägga mer energi på de vegetariska och veganska rätterna 
för att just göra dem attraktiva för eleverna, med förhoppningen att de ska äta mindre 
animaliskt protein. Här krävs engagemang från den kostansvariga i köken och den 
övriga personalen att uppmuntra eleverna att äta mer vegetabilier.  
 

4.1.4. Upphandling 
Respondenterna menar att upphandling av varor fungerar bra i kommunen och en 
respondent beskriver att upphandlingsmyndigheten har beskrivit Karlstad kommun 
som ett lyckat exempel på hur det går att använda Lagen om offentlig upphandling på 
ett sätt som gynnar verksamheten. Det är inte tillåtet att utesluta vissa aktörer men 
genom att ställa särskilda krav såsom möjligheten att kunna göra studiebesök, är det 
förhoppningsvis lokala aktörer som kan svara på dessa krav.  
 

”Lagen förhindrar inte att göra någonting utan den sätter upp spelreglerna. Och sen 
kan du faktiskt utnyttja lagen till din egen fördel. Och det har vi i Karlstad kommun 
gjort exemplariskt. Upphandlingsmyndigheten har ju föreläst om hur lyckad Karlstad 
kommun är just på att utnyttja anbuden.” (Respondent 2, 2019-02-22) 

 
Respondenterna har ett stort anbud med varor av varierande kvalité och en respondent 
beskriver hur hen tycker att utbudet borde stramas åt, på grund av att vissa varor 
kräver långväga transporter.  
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”Men däremot så tycker jag inte att vi behöver ha den här färska ananasen året runt. 
Den behöver inte vara med på anbudet, eller avokado. Det behövs inte. Och sen så är 
det ju så lätt, har vi inte det, så har vi inte det. Då får vi ju använda kålrot istället. Vi 
borde bli lite bättre på det här att ta det som finns här. Man kan ju göra roliga saker 
utav vanliga traditionella råvaror som har funnits här jämt. Det är ju oftast de som 
är mest klimatsmart.” (Respondent 5, 2019-02-12) 
 

Alla respondenter är eniga i om att lagen för offentlig upphandling behövs för att 
förhindra att någons egenintresse missbrukas och för att råvaror behöver klara av de 
kvalitets- och säkerhetskrav som verksamheten kräver. Flera respondenter har 
beskrivit hur de har möjlighet att köpa in närproducerade råvaror från en del lokala 
producenter, men samtidigt skulle de ändå gärna se att fler lokala aktörer kunde 
involveras och att utbudet kan bli begränsat på grund av vissa svårigheterna att köpa 
in varor från olika lokala leverantörer. Även den geografiska positionen spelar roll. 
Då det är begränsade odlingsmöjligheter under vinterhalvåret i mittersta Sverige blir 
det ensidigt med liknande råvaror och därför är det problematiskt att försöka sträva 
efter att bara använda lokala produkter. En respondent berättar: 
 

”Det tråkiga med det är att, ska vi bara köra lokalt då blir det väldigt mycket kål i 
olika varianter, för vi har inte så mycket annat på vintern här. Det är väl baksidan 
med det. Så det är svårt då egentligen att bara köpa lokalt, eftersom vi inte kan 
odla.” (Respondent 2, 2019-02-22). 
 

Kommunens koststrateg ser positivt på hur mycket svenskt och närproducerat som 
köps in. Till hösten ska kommunen få nya livsmedelsavtal där det finns förhoppningar 
om att kunna öka den volymen (Respondent 1, 2019-02-25). 
 

4.2 Fysisk miljö 
Skolan är den fysiska miljön som temat utgår ifrån. Det finns olika faktorer som 
påverkar den fysiska miljön, såsom tillgång, tillgänglighet, hinder och möjligheter. I 
skolan finns både möjligheter och hinder med användandet av koncept som One 
planet plate och klimatsmart mat överlag. 
 

4.2.1. Möjligheter och hinder med One planet plate 
Det finns både möjligheter och hinder med implementeringen av One planet plate. De 
flesta respondenterna tyckte att det hade fungerat bra med konceptet på deras 
arbetsplats, en skola tyckte dock inte att det hade skiljt sig så mycket från deras 
vanliga verksamhet och hade inte använt sig specifikt av One planet plate-recept med 
de tillhörande kraven mer än första veckan. 
 

”Vi körde ju tre rätter var det ju, tre dagar som vi körde det här totalstrikt. Och sen 
har vi ju använt de recepten lite då och då och sen tänker vi alltid på det 
klimatsmarta, vi tänker alltid på att få ned det så mycket som möjligt, gör vi. Så att vi 
har ju fortsatt, även om vi inte fortsätter att skylta med det […] Men alltså, jag har 
inte märkt så mycket utav det, utan vi kör det här och vi fortsätter att jobba mot 
klimatsmart och så vill vi att det ska slängas mindre.” (Respondent 5, 2019-02-12) 

 
Alla kostansvariga är eniga om att de skulle rekommendera andra skolor att prova på 
konceptet eller andra koncept i liknande stil. Respondenterna som tillhör barn- och 
ungdomsförvaltningen hade stor hjälp av kommunens koststrateg, som bidrog genom 
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att räkna ut måltidernas koldioxidutsläpp, hur mycket som behövdes av varje vara 
samt satte ihop recept. Även kostchefen hjälpte till med stöttning. Gymnasieskolan 
som deltog i konceptet har skött det mesta av arbetet med att räkna ut måltidernas 
koldixoidutsläpp själva, där de menar att skolornas olika förutsättningar gällande 
budget, personal, fysisk utformning på matsalar och liknande spelar stor roll. Så, 
respondenterna tycker att konceptet har fungerat bra, de anser att det kräver extra tid 
och även mer planering men att det är överkomligt ändå, då de har ett starkt intresse 
och engagemang för hållbarhet. Flera respondenter har även nämnt att de skulle vilja 
öka antalet dagar med One planet plate-mat. 
 

”Det är ingenting som inte har funkat liksom. För koststrategen gör ett jättestort jobb 
med allt det, och det vi behöver göra är ju att laga mat och sätta upp planscherna 
och prata om det och sådär. Jag ser inte det som så mycket jobb. Laga mat skulle vi 
gjort ändå och prata om maten. Vi skulle kunna ha haft det oftare egentligen, att fler 
skolor blir involverade och att det lagas oftare. Men det kanske ligger lite på oss 
också, att driva vidare, laga fler dagar och komma på fler recept. Det är många bitar 
om dagen som ska göras, men det är klart man kan göra det fler gånger.” 
(Respondent 3, 2019-02) 

  
Flera respondenter berättar om att de största möjligheterna med konceptet är att göra 
något konkret för miljön. ”Möjligheterna är ju att vi kan fortsätta leva på den här 
jorden vi befinner oss på” (Respondent 2, 2019-02-22). Att det är ekonomiskt 
fördelaktigt har två respondenter berättat om, vilket är en viktig faktor. ”Det blir 
billigare och sedan så är det ju att man kommer under 0,5(Kilo per måltid) och då har 
man ju sitt på det torra med sitt co2-avtryck (Respondent 4, 2019-02-06). Det ryms 
inte så mycket kött inom ramen för One planet plates gränsvärde, därför kommer det 
bli en ekonomisk vinning, anser två respondenter. Det omfattar mycket rotfrukter, 
grönsaker och spannmål, vilka är billigare att köpa in jämfört med köttprodukter, även 
om de är ekologiska och KRAV-märka, menar de. Konceptet har även bidragit med 
ökade kunskaper hos respondenterna där utveckling har varit viktigt. En respondent 
berättar ”det har ändå gett oss en liten spark i baken att komma igång och göra bra 
recept och tänka in det här med klimatet när vi gör recept, hur ska vi optimera dom?” 
(Respondent 1, 2019-02-25) Det visar att kunskap hos personalen är viktigt för det 
fortsatta arbetet inom mat och vilka recept och råvaror som personalen väljer att 
använda. Alla respondenter berättar om att de vill fortsätta i samma anda och att One 
planet plate har bidragit till en ökad kunskap om olika råvaror som är bättre att 
använda ur klimatsynpunkt. 
Respondent 1 (2019-02-25) berättar om att hen ser möjligheter med koncept som One 
planet plate som ett verktyg för att skapa diskussioner om mat.  

 
”Det kan vara ett bra verktyg för att skapa diskussion kring det liksom. Och just att 
det är ganska tuffa krav, då blir det också väldigt bra diskussioner om det tycker jag. 
Det är ändå det här man har räknat, där vi måste ligga för att kunna nå målen. Så ur 
ett pedagogiskt syfte tror jag också att man skulle kunna jobba mycket mer med det 
och att det finns en potential där.” (Respondent 1, 2019-02-25) 

 
De hindren som har framkommit i intervjuerna handlar främst om att lärare och 
utbildning är så pass avskilt från konceptet och bör involveras för att kunna nå fram 
till eleverna på bästa sätt genom pedagogisk undervisning. Genom att nå eleverna 
både genom måltiden och genom information och kunskap anses problematiken nå 
fram bäst. Det var endast en skola som hade ett bra samarbete tillsammans med 
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lärarna där de var delaktiga i konceptet. Den skolan hade även haft drivande 
pedagoger i miljöfrågor innan konceptet startade, där skolans växthus utgjorde en 
länk mellan pedagoger, eleverna och måltidspersonalen där bland annat egenodlade 
tomater serverades i matsalen. En annan skola hade även ett visst miljöarbete, särskilt 
med en förskoleklass, där de hade pedagogisk undervisning om miljö där de bland 
annat pratar matsvinn och medvetenhet. Även här verkar intresse hos pedagogerna 
vara avgörande för elevernas kunskap, då det är inriktat på en särskild klass. Andra 
respondenter har berättat om bristen om lärares delaktighet: 
 

”Tyvärr fick vi väl inte fram informationen jättemycket till lärarna, jag tycker att det 
skulle kunna ha gått ut lite mer till dem.” (Respondent 5, 2019-02-12) 
 
”Om man föregår med… Alltså, så här är det. Unga gör inte som vuxna säger, de gör 
som vuxna gör.  Och om man själv inte är intresserad av att äta vegetarisk mat eller 
tänka utanför ramarna och försöka göra något, det funkar inte att bara tala om det 
för barnen heller. Så en jätteviktig del är att pedagogerna är med. Och de har vi inte 
alls med på tåget.” (Respondent 2, 2019-02-22) 

 
Även tid, då många vegetariska maträtter kräver längre planering på grund av torra 
varor som kräver blötläggning samt kostnad är faktorer som har kommit fram som ett 
hinder. Två respondenter menar att One planet plate är dyrt att använda sig av, på 
grund av de högre priserna hos ekologiska och KRAV-märka produkter. Även att byta 
anbud för att vissa produkter inte fanns inne anses utgöra ett hinder då det blir dyrare. 
 

”Nej det är väl bara att det kostar och det kostar tid och lite mer i planering att man 
måste ha framförhållning på några veckor eftersom väldigt mycket av ingredienserna 
inte ligger på anbud, så du får byta anbud för att köpa dem. De blir naturligtvis 
dyrare och det ska gärna vara krav och det måste vara ekologiska produkter, annars 
faller konceptet. Svårigheterna ligger i att få tag på produkterna och få det att hålla 
ekonomiskt. Det är den stora skillnaden. Det är billigt att köpa dålig mat och dyrt att 
köpa bra mat. Det är problemet.” (Respondent 2, 2019-02-22) 
 

Koststrategen berättar om hur allt bakgrundsarbete som krävs för att få recepten rätt 
har varit tidskrävande och hindrat kommunen att arbeta med konceptet i den 
omfattning som de ville. Detta är någonting som förhoppningsvis kommer att 
förbättras i konceptet, då WWF har fått recept insamlat från det här första försöket 
inom Karlstad kommun, vilket kommer att utgöra en slags bas för andra skolor att 
använda i framtiden.  

”Sedan visade det sig ju att det blev ganska mycket jobb, grundarbete, för att få 
recepten rätt [...] mycket bakgrundsfaktorer som måste vara rätt, att artiklarna där i 
recepten ska vara kopplade med klimatdata och sådär. Så det har varit ganska 
utmanande och tidskrävande på många sätt. Så vi kanske inte har kunnat jobba med 
det i den omfattningen som vi önskat, än så längre.” (Respondent 1, 2019-02-25) 

4.2.2. Möjligheter och hinder klimatsmart mat 
Många respondenter berättar att personalen i köken är intresserade och engagerade 
och det finns stora möjligheter med att fortsätta utveckla maten och det klimatsmarta 
utbudet. 
 

”Nej men möjligheter, det tycker jag att om man har lite sådan hjälp uppifrån då, 
från våra chefer och så, så finns det ju ingenting som är att vi bromsar i köken. Det 
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gör man ju inte idag. Vi vill ju också vara miljömedvetna och jobba för barnens bästa 
liksom.” (Respondent 3, 2019-02-08) 

 
Den här inställningen till klimatsmart mat visar att det finns stora möjligheter att 
fortsätta arbeta med mat på ett klimatsmart sätt. Den tekniska utvecklingen och 
möjligheten att kunna ”googla” efter nya recept och få inspiration har nämnts som en 
möjlighet för att enkelt kunna utveckla kunskapen kring klimatsmart mat. Genom 
digitala plattformar, såsom instagram, där flera av skolorna lägger ut information och 
bilder på sina maträtter kan de nå ut till folk, sprida och ta del av information. Andra 
möjligheter som beskrevs handlade om de miljömässiga möjligheterna som 
användandet av klimatsmart mat i skolan bidrar med. Respondent 5 (2019-02-12) 
berättar om miljön som hen tycker är den största vinningen med klimatsmart mat. 
”Även om jag börjar bli gammal nu då så kommer det ju flera generationer efter mig.  
Vi måste ju göra vad vi kan helt enkelt”. 
 
En kostansvarig beskriver hur de har sett möjligheter inom klimatsmart mat att öka 
utbudet, snarare än att minska på annat. Genom att öka tillgängligheten och utbudet 
av klimatsmart mat i skolmatsalen vill de ge större valfrihet till eleverna, vilket 
förhoppningsvis leder till att fler intresserar sig för klimatsmart mat och att prova nya 
saker. Att strategiskt placera det animaliska proteinet längst bort för att ge mer plats åt 
vegetabiliska produkter kan vara positivt för det klimatsmarta arbetet genom att 
minska köttätandet. 
 

”Men jag tror fortfarande på det här med att öka utbudet istället för att ta bort en 
del. Utan vi ökar utbudet på grönsaker och andra saker som ser gott ut, som är 
klimatsmart. Och så har vi det här som inte är så klimatsmart längre bort. Så har de 
förhoppningsvis fyllt sin tallrik med vitkål och annat, innan de kommer fram till 
korven, eller vad det nu kan vara. Så annars så upplever eleverna att man tar 
någonting ifrån dem. Och det funkar inte. Vi måste bjuda dem på mer saker istället 
för att det ska bli attraktivt.” (Respondent 5, 2019-02-12) 

 
De hindren som har uppkommit handlar om svårigheter för barn att vänja sig vid att 
äta en annan slags kost än vad de är vana vid, vanligtvis en kost där animaliskt protein 
är inräknat.  Respondent 5 (2019-02-12) berättar att ”Vi måste ju fortfarande gå så 
långsamt fram så att barnen kommer och äter. Man kan inte bara helt plötsligt ta bort 
allt” (Respondent 5, 2019-02-12) Även hälsoaspekten är något som koststrategen 
lyfter som något som kan utgöra ett hinder vid vegetarisk kost, vilket är helt beroende 
av personalens kunskaper och hur de planerar en måltid. Två andra kostansvariga har 
istället lyft sambandet mellan hållbar mat och förbättrad folkhälsa. ”Kanske stoppar 
en ökande fetma hos befolkningen att man äter lite bättre också. Mycket av det 
klimatsmarta är ju faktiskt nyttigare” (Respondent 2, 2019-02-22) Även ekonomi och 
kommunikation är viktiga aspekter. Alla respondenter menar att en åtstramad budget 
minskar möjligheterna för dem att erbjuda variationsrik klimatsmart mat, även om 
deras klimatsmarta arbete även påverkas av andra förutsättningar såsom antal elever, 
ålder, kunskap och attityder. En kostansvarig tyckte att information till föräldrar och 
elever borde förbättras för att ge dem en bättre förståelse för hur köken arbetar och 
vilka krav de följer och varför det till exempel inte alltid finns tomat året runt. 
Koststrategen berättar om olika hinder med klimatsmart mat:  
 

”Ja det finns ju tyvärr många hinder. Men dels det här med mer vegetarisk mat, kan 
vara utmanande. Särskilt i vissa åldrar. Vårt uppdrag är ju att eleverna ska äta en 
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måltid varje dag och då måste vi ju servera sådant som är accepterat. Så det gäller 
att hitta sätt då att servera bra vegetarisk mat. Sen ser vi också en utmaning i att 
vissa näringsämnen kan bli svåra att tillgodogöra sig i en helt vegetarisk kost så det 
gäller att vi planerar variationsrikt också. Sen är det ekonomin såklart, som vi var 
inne på. Får svårare att köpa ekologiskt till exempel. Ja och sen är det, det här med 
kommunikation, vi behöver jobba mer gränsöverskridande med skola och pedagogik 
så att vi också lär barnen vad som är bra och klimatsmart.” (Respondent 1, 2019-02-
25) 

 

4.3 Sociala faktorer 
Social miljö handlar till stor del vilka som finns i ens nätverk. I skolans värld handlar 
det främst om klasskamrater och lärare, vilka med sin närvaro och agerande kan 
påverka elever genom att vara förebilder, ge socialt stöd och påverka sociala normer. 
I temat ”Sociala faktorer” har två kategorier uppkommit, förebilder och sociala 
normer. 

4.3.1 Förebilder 
I många skolor fanns det en brist på engagemang från lärare och pedagoger.  
 

”Om man föregår med… Alltså, så här är det. Unga gör inte som vuxna säger, de gör 
som vuxna gör.  Och om man själv inte är intresserad av att äta vegetarisk mat eller 
tänka utanför ramarna och försöka göra något, det funkar inte att bara tala om det 
för barnen heller. Så en jätteviktig del är att pedagogerna är med. Och de har vi inte 
alls med på tåget.” (Respondent 2, 2019-02-22): 

 
Hen skulle gärna se att lärare föregår som goda exempel, vilket gör det enklare för 
eleverna själva att följa i de spåren. De har en stor andel vegetarisk mat på skolan och 
det har blivit populärt bland lärarna. Men i förhållande till hur många lärare som äter 
den här maten och hur många lärare som jobbar på skolan är det en liten andel som 
väljer vegetariska alternativ. Respondent 5 (2019-02-12) berättar om att tidigare på 
skolan så kunde lärare uttrycka sig negativt kring vegetarisk kost, något som hen tror 
kan påverka barnens egen uppfattning om vegetarisk kost. Detta har dock förändrats. 
 

”För några år sedan så kunde man höra från lärare att ”Jag vill ha kött”. Men det 
hörs inte längre. Där har det blivit en förändring och det är jag jätteglad för, för då 
har man ändå kommit ett ganska stort steg ändå, för de påverkar ju barnen mer än 
vad jag kan göra.” (Respondent 5, 2019-02-12). 

 
På en skola där den kostansvariga upplevde drivande och delaktiga lärare och 
pedagoger kan de inspirera barnen till att utveckla ett tänk om mat och hållbarhet. På 
samma skola var det två personer från WWF som besökte skolan och träffade en klass 
för att berätta om konceptet och svara på barnen frågor.  
 

”Vi gjorde en sådan dag där de först fick träffa eleverna på plats och de fick lyfta 
sina frågor kring mat och miljö och fråga vitt och brett och det var väldigt bra och 
jag tror att eleverna uppskattade det väldigt mycket, att det kom experter från 
Stockholm och ville lyfta det och svara på deras frågor.” (Respondent 1 2019-02-25). 

 
Detta var någonting som uppskattades av barnen och de fick fundera själva och ställa 
frågor om mat. Genom att göra barnen delaktiga och ge dem möjligheten att prata 
med folk utifrån som arbetar inom det här arbetet kan de fungera som förebilder för 
barnen. 
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4.3.2 Sociala normer 
Sociala normer har visat sig vara en viktig del som påverkar hur elever handlar och 
tänker kring olika matvanor. Grupptryck och normer från andra elever finns på 
skolorna och en kostansvarig berättar om hur ”tuffa killar” ibland kan uttrycka sig 
negativt om vegetarisk mat vilket gör att andra barn som kanske vill äta eller prova 
den vegetariska maten inte vågar. Hen tycker ändå att atmosfären bland barnen har 
blivit bättre i takt med att antalet rätter har ökat, det blir inte så tydligt vilken mat folk 
väljer. 
 

”Den tuffaste killen säger ”Usch” och då kan ju inte de andra äta heller, även fast de 
vill. Så fungerar det ju bland de här barnen, och det är tråkigt.” (Respondent 5, 
2019-02-12) 

 
Även föräldrar och deras attityder har nämnts. En kostansvarig berättar om hur 
föräldrar sagt ”Varför finns det inte kött? Det ska vara riktig mat, såhär. Jag har inte 
upplevt att barnen har klagat så” (Respondent 3, 2019-02-08) Föräldrar och deras syn 
på mat är faktorer som kan påverka hur barnen sedan i sin tur ser på mat. Om 
föräldrar anser att riktig mat ska innehålla kött finns det stor risk att barnen aldrig äter 
vegetariskt hemma. Därför är det viktigt att skolan erbjuder olika maträtter och att 
normer utmanas. 
 

”En del barn kanske inte har så mycket hemma att man lagar hemlagat och kanske 
inte testar sådana här grejer som är lite nytt, som vi gör nu i skolans värld. Så det är 
ju också sådant som är roligt att de får med sig liksom.” (Respondent 3, 2019-02-08) 

 

4.4 Individuella faktorer 
Individuella faktorer är våra personliga kunskaper, attityder, preferenser och liknande. 
Dessa kan påverkas av utomståendes förväntningar, motivation och kapacitet 
angående beteenden. Den kategorin som har uppstått är ”Attityder och värderingar”, 
vilket är något som är starkt förknippat med mat.  

4.4.1 Attityder och värderingar 
Många respondenter lyfter upp aspekten med att börja introducera vegetariska 
alternativ och klimatsmart mat tidigt i åldrarna, för att skapa vänja barnen tidigt vilket 
kan skapa bra attityder och sunda värderingar kring mat hos barn. En respondent 
beskriver hur hen ser att det är enklare att introducera förskolebarn för vegetarisk kost 
medan barn i mellanstadiet och högstadiet börjar protestera. 
 

”Jag tror vi behöver börja tidigt. Vi behöver börja med barnen i förskolan. Och göra 
det naturligt, att dels äta vegetariskt, att äta mycket grönsaker och göra det 
intressant för dem, att man arbetar med måltidspedagogik.” (Respondent 1, 2019-02-
25) 
 

En kostansvarig berättar även hur elever från elevrådet som är veganer och 
vegetarianer har ifrågasatt måltidsverksamheten på ett bra sätt och vad de håller på 
med, vilket ger kökspersonalen en tankeställare. Det visar att även motivation från 
elever är betydande för att bidra till förändrade attityder och värderingar hos både 
personal och elever. 
Flera respondenter har berättat hur de tänker och arbetar på deras skolor med 
introduktionen av vegetariska alternativ för att det ska få så bra respons som möjligt 
bland elever och för att på så sätt skapa positiva attityder. Gemensamt är att de vill gå 
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långsamt fram och inte ändra maträtterna för drastiskt. Även att ge eleverna flera 
olika valmöjligheter så att de själva får styra vad de vill äta, att tvinga dem äta 
vegetariskt tror ingen av respondenterna på. 
 

”Till en början var det bara en enstaka gång som vi skulle laga vegetariskt. Sedan 
började det smyga in att vi alltid skulle ha en provrätt som var vegetariskt. För till att 
börja med var det ju bara de som hade ett läkarintyg som fick vegetariskt. Och då 
fick ju dem maten vid specialbordet som vi hade. Men sen så började vi ha till 
exempel en i vår line, där med ”prova på”, till exempel grönsaker som gratinerade 
rotfrukter. Och vi kanske hade gjort några kikärtsbiffar […] första gången kanske det 
var ett bläck som gick. Nästa gång kanske vi fick plussa på, för att då var det fler som 
hade vågat ta.” (Respondent 3, 2019-02-08) 

5. Diskussion  
5.1 Metoddiskussion 
I den här studien ville jag undersöka hur de kostansvariga på fyra utvalda skolor inom 
Karlstad kommun upplevde hur det nyutvecklade konceptet One planet plate har 
fungerat på deras skolor samt vilka möjligheter och hinder de stöter på i deras 
klimatsmarta arbete. Även koststrategens åsikter bedömdes vara värdefulla då hen 
stöttade skolorna i deras arbete och hade en bra översikt gällande kommunens mål 
angående hållbar mat. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med dem för att på 
bästa sätt få fram användbart material för att svara på frågeställningarna. Jag ansåg att 
kvalitativa intervjuer skulle ge mig djupgående och omfattande material att arbeta 
med. Möjligheten att kunna ställa dem frågor samt följdfrågor ansågs betydande för 
att ha ett givande samtal. Jag anser att metoden var lämpligast för den här studien då 
kvantitativ data inte hade gett mig lika stor möjlighet att få ta del av respondenternas 
egna reflektioner. En kvantitativ metod som enkäter, hade kunnat vara ett alternativ 
om One planet plate hade använts nationellt på alla, eller många skolor, och därmed 
varit mer mätbart. Att enbart utgå från fyra skolor anser jag är för få för att kunna 
analysera kvantitativt.  
 
Jag använde mig av semistrukturerade frågor vid intervjuerna, vilket var ett bra 
alternativ då jag märkte att intervjuerna tog olika riktningar beroende på vilken 
respondent som intervjuades. Jag använde mig av en intervjuguide som stöd, där även 
följden på den varierade beroende på respondent. Respondenterna ombads att tala så 
fritt som möjligt. I takt med varje intervju blev jag bekvämare och kunde väva in 
områden som tidigare respondenter lyft. Semistrukturerade intervjuer var ett bra val 
då det ger intervjuaren möjligheten att vara flexibel genom att läsa av situationen och 
ställa relevanta följdfrågor, beroende på hur samtalet går. Alla som tillfrågades var 
villiga att ställa upp. Vi befann oss vid varje tillfälle på respondentens arbetsplatser, 
för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt och underlätta för respondenterna. 
Analysen av materialet gjordes med hjälp av en innehållsanalys med en deduktiv 
ansats. Svagheten med innehållsanalyser är att de alltid kommer att innehålla viss 
tolkning från den som kodar (Bryman, 2008, 297). Jag har dock försökt förhålla mig 
så objektiv som möjligt till materialet. Om jag hade valt att genomföra 
innehållsanalysen på ett induktivt sätt är det möjligt att andra kategorier och teman 
hade valts ut. Jag anser ändå att de valda temana var av övergripande karaktär och 
därför anses inte värdefull information ha missats. 
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Om jag skulle göra en liknande studie av samma karaktär igen hade jag valt samma 
metod. Jag tycker att fem intervjuer var lagom med tanke på tidsspannet men det hade 
varit intressant att komplettera intervjuerna med kvantitativa enkäter bland eleverna, 
för att få med deras perspektiv. På grund av tidsramen är det möjligt att detta hade 
varit svårt att genomföra men en enkät med stängda frågor som går snabbare att 
analysera än en enkät med öppna frågor hade varit intressant.  
Respondenterna har överlag haft liknande erfarenheter. Det är ändå svårt att säga att 
studien är generaliserbar, då dessa fem intervjuer representerar den verklighet och de 
sammanhang som de befinner sig inom och kan inte appliceras inom andra kontexter 
utan att ta hänsyn till de omgivande faktorerna.  
 

5.2	Att	konsumera	hållbar	mat		
Resultatet visar att One planet plate är ett koncept som är värt att använda sig av i 
skolmåltidsverksamheter för att belysa frågan om matens klimatpåverkan och för att 
skapa medvetenhet hos kökspersonalen och eleverna om olika råvarors 
klimatpåverkan. Det har visats att förutsättningen för en lyckad implementering av 
One planet plate till stor del beror på personalens inställning och engagemang. 
Politikers makt att påverka budgetar är även viktig för att kunna erbjuda hållbara, 
lokala och goda produkter. En viktig aspekt som inte ingår i konceptet handlar om 
lärares och pedagogers delaktighet. Alla respondenter har lyft den här aspekten som 
central, då klimatfrågor är stora och komplexa och behöver angripas från flera 
infallsvinklar.  
 
Alla skolor som deltog i konceptet rekommenderar andra skolor att delta, flera har 
hävdat att det var ett givande koncept som gav något att ”ta i”. Klimatfrågan är stor 
och komplex men genom att kunna visa upp en måltid som håller måttet visas något 
konkret till eleverna och de kostansvariga har uppfattar det som någonting positivt.  
Det finns dock svårigheter i att eleverna själv väljer mängden mat och det är svårt att 
kunna kontrollera exakt hur mycket elever väljer att ta av olika råvaror. 
 
Det finns många gemensamma punkter i den här studien och de som lyfts fram i 
kapitlet ”tidigare forskning”. Premovskas (2011) studie angående modellen Ät-
S.M.A.R.T, kom fram till att klimatsmart mat inte behöver innebära ökade kostnader. 
Detta är någonting som den här studien har delade åsikter om. Två respondenter ansåg 
att det blir billigare med klimatsmart mat och genom att använda sig av måltider inom 
One planet plates gränsvärde om 0,5 kilo Co2-ekvivalenter per måltid. Två andra 
respondenter menade att det är dyrare, då ekologiska och KRAV-varor oftare ligger 
högre i pris. Den sista respondenten menade att mycket hänger ihop med elevernas 
inställning och deras acceptans mot vegetariska alternativ. Många elever vill ha kött 
och ofta blandar respondenterna ut köttet med exempelvis rotfrukter. Maträtter som 
barnen känner igen resulterar i mindre svinn, vilket är en ekonomisk vinning. 
Premovskas (2011) studie utifrån Malmö stad stämmer delvis överens med den här 
studien, klimatsmart mat behöver inte vara dyrare men det beror på elevernas vilja att 
äta klimatsmart mat och skolornas olika förutsättningar.  
 
Oostindjer et al (2016) skriver om hur framgångsrika implementerade förändringar är 
beroende av barns acceptans, varför det är viktigt att fokusera på subtila förändringar 
som till exempel nudging. Även att ge barn möjligheten att göra sina egna val kan ha 
positiva effekter. Detta är någonting som alla respondenter har lyft, hur viktigt det är 
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att inte göra för snabba förändringar, utan att introducera alternativ för att långsamt 
vänja barnen.  Nudging är någonting som även Kaljonen et al (2018) testade att göra 
för att minska köttätandet. Det visade sig i deras studie att nudging inte fungerade, 
barn åt mycket kött ändå. Det är möjligt att det skulle kunna ha fungerat annorlunda 
på en annan skola eller ett annat land, då de omgivande faktorerna och platsens 
sammanhang spelar stor roll. I den här studien som utgår från Karlstad så har två 
kostansvariga beskrivit hur de ändrat på matens placering med syftet att få eleverna 
att äta mindre kött och de har märkt att barnen äter mer grönsaker och fler vegetariska 
alternativ.  
 
Oostindjer et al (2016) beskriver även att det finns vissa problem gällande 
utvärderingar huruvida maten i skolan är hållbar eller inte. Problemen handlar om att 
det behöver finnas ett förväntat resultat som är tydligt formulerat, resultatet behöver 
kunna vara mätbart samt att effekter måste fastställas och hur stora de är och om de 
relaterar till samhälleliga problem bortanför övergripande mål angående välfärd och 
livsmedelssäkerhet. Här kan One planet plate konceptet fylla den funktionen. Det 
finns ett tydligt förväntat resultat som handlar om att One planet plate ska möjliggöra 
en omvandling av hela livsmedelssektorn genom att visa vilken slags mat som ryms i 
ett hållbart samhälle. Resultatet ska vara mätbart, vilket har bedömts vara 0,5 kilo 
Co2-ekvivalenter per måltid samt att fisk och kött ska ha grönt ljus i WWF:s fisk- och 
köttguide, samt att vegetabilier har krav på verifiering av biodiversitetsåtgärder. 
Effekter finns formulerade för One planet plate konceptet, som bland annat handlar 
om att genom att välja de här utvalda produkterna så uppstår positiva sidoeffekter. 
Markanvändningen minskar, vilket möjliggör att öka den biologiska mångfalden. 
Konceptet sätter en tydlig gräns för hur mycket växthusgaser en måltid kan generera, 
vilket på en kommunal, nationell och global nivå bidrar till att vi ska klara Karlstad 
kommuns mål om 50 procent ekologiska livsmedel, regeringens mål om offentlig 
konsumtion, de globala klimatmålen samt nå upp till Parisavtalets mål om 1,5 graders 
temperaturökning (WWF 2018, United nations development programme, u.å, 
Livsmedelsverket 2018, Karlstad kommun u.å, 2018b). Alltså kan One planet plate 
utgöra ett möjligt mätbart verktyg för att utvärdera skolmatens hållbarhet. 
 
De möjligheter och hinder som har framkommit angående klimatsmart mat på skolor 
kan ställas mot varandra och utgöra hinder eller möjligheter beroende på kontext. 
Respondenterna själva har främst lyft områden som intresse och engagemang från 
personal, både kökspersonal och övrig personal i skolan. Dessa områden menar 
respondenterna som viktiga för att lyckas ha ett klimatsmart arbete, eftersom utan 
intresse och engagemang från kökspersonal så kommer måltiden inte att utvecklas och 
fortsätta vara inspirerande för barnen. Utan engagemang från lärare och pedagoger så 
kommer inte eleverna att få tillräckligt med information om vad klimatsmart innebär 
och de kommer då inte få en tillräcklig insyn i vad klimatsmart mat omfattar då det är 
ett komplext område som handlar om mycket mer än bara själva måltiden. Ekonomi 
som är ett viktigt ämne råder det delade meningar om. Ekonomiska förutsättningar för 
att kunna köpa in en varierad och god kost av bra kvalité är en viktig grund för att 
erbjuda klimatsmart mat. Några respondenter menar att klimatsmart mat är 
ekonomiskt i sig då det innefattar en mindre mängd animaliskt protein som oftast 
kostar mycket. Vissa menar däremot att klimatsmart mat är dyrare på grund av de 
högre priserna som ekologiska och KRAV-märkta varor ofta innebär. Detta är 
troligtvis beroende på skolornas olika förutsättningar, budget, ålder på elever, 
elevernas olika inställning och liknande. Alla respondenter upplever att de kan följa 
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kommunens policy och riktlinjer angående hållbar mat. Ingen skola har ännu inte nått 
upp till kommunens mål angående 50 procent ekologiska varor till år 2020, och för de 
flesta är den en bit kvar till 50 procent. Troligtvis anser respondenterna ändå att de 
kan följa riktlinjerna och policyn då de i stor del lever upp till övriga punkter om att 
säsongsanpassa produkter, öka vegetariska alternativ samt att öka andelen etiska 
produkter. En respondent beskrev hur politikerna hellre såg att gränsen för ekologiska 
varor hos skolorna, om 50 procent, sänktes istället för att bidra med extra pengar för 
att kunna svara mot de höjda livsmedelspriserna. Detta visar hur politikerna inte ger 
skolorna de förutsättningar som de behöver. Torkan sommaren år 2018 är troligtvis 
någonting som vi kommer att se mer av i framtiden, vilket skapar ytterligare 
funderingar över hur budgeten inom skolmåltidsverksamheterna kommer att utvecklas 
i framtiden och vilken prioritet den kommer ges. Vid sådana scenarier kan frågan 
angående matvanor och klimatsmart mat belysas men samtidigt kan importerad billig 
mat öka för att vara säker på att ha tillräckligt med mat till eleverna. Det finns det en 
risk att skolor väljer att använda sådana varor som de vet att barnen äter, på grund av 
att de är billiga, såsom ris som är en vattenkrävande råvara som kräver lång transport.  
 
I en större kontext går det att se att införandet av One planet plate-konceptet och 
klimatsmart mat i skolan är beroende av alla de fyra olika nivåerna som presenterades 
i resultatdelen. Den första nivån, samhälleliga strukturer som påverkar 
måltidsverksamheten, handlar om politiska åtgärder, lagar och normer på en 
samhällelig nivå. De globala målen, regeringens mål om att 60 procent av den 
offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologiska produkter år 2030, samt 
Karlstad kommuns egna riktlinjer och policys (United nations development 
programme, u.å, Livsmedelsverket 2018, Karlstad kommun 2018b, u.å) bidrar alla 
genom att sätta press uppifrån för hur länder, kommuner och skolor ska förhålla sig 
till klimatproblemen och på vilka sätt de kan svara på och arbeta för att sträva mot 
dessa mål. På lång sikt kan införandet av nya lagar och riktlinjer skapa normer i 
samhället. Dobson (2007) menar att policys och lagar om miljö går ut på att förändra 
beteenden, snarare än att djupgående förändra attityder. Men förändrade beteenden 
kan på lång sikt skapa hållbara vanor, där allmänhetens attityder om ett ekologiskt 
medborgarskap är positiva. Därför är det viktigt att både förändra lagar samt att arbeta 
nedifrån med attityder för att kunna se långsiktiga förändringar. Det kan även vara 
viktigt att förändringar startar snabbt, då klimatfrågan är aktuell. Det kan lagar bidra 
med. 
Den fysiska miljön i skolor ser olika ut och i vilken grad skolorna erbjuder och 
tillhandahåller klimatsmart mat varierar. De utvalda skolorna för den här studien har 
klimatsmart mat tillgänglig för elever men graden av exempelvis ekologiska råvaror 
varierar mellan skolorna. Personalens kunskap, intresse, ekonomi och hur väl 
informationen om klimatsmart mat och One planet plate-konceptet når eleverna är 
olika faktorer som är värda att beakta. Den sociala miljön där både elever, lärare, 
måltidspersonal och i viss mån föräldrar interagerar med varandra är betydande för 
hur vi uppfattar mat och hur synen på exempelvis vegetarisk mat ser ut. Det finns 
föreställningar om att ”riktig mat” bör innehålla kött och respondenter har beskrivit 
hur grupptryck och sociala normer i skolor gör att sådana här föreställningar lever 
vidare. Därför förespråkas bland respondenterna att elever vänjer sig vid att äta 
mindre kött och informeras om varför från en tidig ålder för att förändra sina attityder 
och beteenden. Oostindjer et al (2016) har beskrivit hur social påverkan mellan 
människor bidrar till vilka val vi gör gällande mat, varför det är viktigt att förändra 
normer och föreställningar om hållbar mat så att elever inte begränsas av varandra. 
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Den sista nivån, individuella faktorer, omfattar just hur beteenden och kunskap 
påverkar på individnivå genom förväntningar och motivation. Respondenterna 
beskriver att kunskap och att arbeta miljömedvetet från tidig ålder som viktiga 
faktorer för att kunna skapa långsiktiga hållbara beteenden och attityder hos barn. 
Detta är någonting som saknas i stor utsträckning enligt dem på deras skolor, vilket 
kan vara svårt att förändra på grund av lärares och pedagogers redan pressade 
scheman. De individuella faktorerna påverkas av förväntningar och motivation. 
Lärares möjlighet att vara en del av koncept som One planet plate eller klimatsmart 
arbete på skolor beror nog till stor del på tidsbrist, snarare än brist på engagemang. 
Om lärare ska kunna delta på ett givande sätt behöver beslutsfattare på den 
samhälleliga nivån ge lärare de rätta förutsättningarna att kunna motivera elever, 
genom att exempelvis inkludera hållbarhetsfrågor i utbildningen. 
 
Här spelar politiker en viktig roll genom att vidta kunskapshöjande åtgärder i 
pedagogiskt syfte som behandlar kopplingen mellan klimatfrågor och livsstilar. 
Skolverkets mål (Skolverket 2018, u.å) inom både grundskola och gymnasiet, som 
sammankopplar kunskap mellan individers livsstil med miljö och hållbar utveckling 
stämmer väl överens med vad ett ekologiskt medborgarskap innebär, varför skolor 
som offentliga verksamheter bör utveckla dessa kunskaper för samhällets bästa. Att 
sträva mot ett ekologiskt medborgarskap omfattar både skyldigheter och möjligheter. 
Inom alla samhällsnivåer bör skyldigheterna erkännas. På samhällsnivå kan politiker 
och beslutsfattare skapa möjligheter till ett hållbarare leverne genom lagar, mål, 
skatter och subventioner. Skyldigheterna vi alla har gentemot klimatet och framtida 
generationer bör uppmärksammas genom dessa. Genom att företag, organisationer 
och andra fysiska verksamheter lever upp till sådana bestämmelser skapas hållbara 
vanor i samhället. Fysiska inrättningar i samhället påverkar i sin tur hur individer 
agerar och förhåller sig till privata handlingar som får offentliga följder. Därmed 
påverkas möjligheten till ett ekologiskt medborgarskap hos allmänheten. 
 
Story et al (2008, s254, 255) beskrev svårigheterna att urskilja vilken av de fyra 
nivåerna som har störst inverkan på de andra och vilken som har störst möjlighet att 
förändra hur vi konsumerar. Jag anser att modellens uppbyggnad på ett tydligt sätt 
beskriver samhällens möjlighet att skapa ekologiska medborgare. Det är ett samspel 
mellan de olika nivåerna, och enligt mig är det de individuella faktorerna samt de 
samhälleliga strukturerna som påverkar vår matkonsumtion och vår syn på hållbarhet 
på störst sätt. Dobson (2007) menar att arbeta för förändrade attityder är viktigt för ett 
långsiktigt hållbart resultat men att även påtvingande beteenden, genom exempelvis 
lagar kan så småningom skapa nya normer. Framtidsscenarier med ökade priser och 
förstörda skördar är inte längre framtidsscenarier utan någonting som vi redan 
upplever. Det visar betydelsen i att hela samhällen behöver förändra sitt sätt att leva. 
Dobson (2007) beskrev att inom ekologiskt medborgarskap behöver skyldigheter 
erkännas, som grundas i naturlig rättvisa. Politiker och beslutsfattare behöver ta 
ansvar och erkänna vilka skyldigheter vi har genom att prioritera klimatet och vår 
miljö och sätta upp tydliga lagar som befolkningen ska förhålla sig till. Med hjälp av 
förändrade attityder, som kan skapas med hjälp av bland annat goda vanor i skolan 
med hållbar mat och undervisning om varför och hur matkonsumtion kan vara 
problematiskt finns det en god chans att öka det ekologiska medborgarskapet i 
samhället. Här kan även problematiken om rättvisa utgöra en betydande del, då 
matkonsumtion och produktion omfattar frågor om orättvist fördelade resurser, hur 
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vatten sinar i olika delar av världen och det paradoxala i att västvärlden slänger stora 
mängder mat medan andra knappt har mat för dagen. 
 
I ett globalt perspektiv är frågan om klimatsmart mat svår och komplex då flera 
utmaningar väntar. Multinationella företag har stor makt att påverka hur långsiktiga 
mål ser ut. Pengar är en stor drivkraft och det finns en risk att kortsiktiga vinster 
prioriteras framför klimatet, som kan ses som för ”långt bort” och ”svårt att ta i”. 
Befolkningen ökar och jorden måste kunna förse alla med mat. Industriella 
verksamheter som genererar stora mängder mat kan vara en kortsiktig lösning för att 
producera mat globalt. I takt med att många på jorden lever i ett överflöd av mat och 
pengar kan värdet och hur vi ser på mat gå förlorat. Att finna långsiktiga lösningar för 
matproduktion som är hållbara för miljön kan vara problematiskt i en tid då pengar 
värderas så högt. Samtidigt ses i Sverige att folk planerar att minska sin 
köttkonsumtion. För att omfamna sådana här trender är det viktigt att beslutsfattare 
uppmuntrar önskade konsumtionsmönster och val genom att förbättra 
förutsättningarna för bönder och möjligheten att producera ekologiska samt gör det 
svårare att handla, leva och producera miljömässigt ohållbart. Om klimatsmarta 
beteenden och attityder blir normen kommer förhoppningsvis företag vilja gå 
konsumenter till mötes. Det innebär en hel samhällsomställning, från individer, 
sociala sammanhang, offentliga verksamheter som skolor samt samhälleliga 
strukturer. 

6 Slutsats   
Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på hur skolor arbetar kring området mat i 
relation till klimatet. Jag ville därför titta närmare på det nystartade konceptet One 
planet plate som har testats i Karlstad och försöka ta reda på hur måltidspersonalen i 
de fyra utvalda skolorna har uppfattat deras medverkan och hur det har fungerat i 
deras verksamhet. Jag ville även ta reda på vilka möjligheter och hinder som 
personalen i kommunala skolmåltidsverksamheter anser att ett långsiktigt arbete med 
klimatsmart mat omfattar.  
 
De 2 frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är: 
Hur har de kostansvariga på de utvalda skolorna upplevt att konceptet One 
planet plate har fungerat i deras verksamhet?  
De kostansvariga har beskrivit deras upplevelse för hur One planet plate har fungerat 
under det senaste året, från Mars 2018. De har alla beskrivit att det har fungerat bra 
men att det finns potential att utveckla konceptet för att nå ut bättre till eleverna. De 
kostansvariga inom grundskolan har haft stor nytta av kommunens koststrateg som 
har utvecklat recept och gjort mycket bakgrundsarbete. Tack vare dennes hjälp har 
arbetet gått smidigt, och det är mycket tack vare det stora engagemanget och intresset 
hos alla inblandade som One planet plate har varit ett koncept som de alla tycker har 
fungerat bra. Respondenterna har upplevt att konceptet i sig är enkelt, det ger eleverna 
”något att ta på” då klimatfrågan är stor och komplex och det kan behövas något 
konkret för elever att utgå ifrån. Därför kan One planet plate vara ett bra verktyg för 
att belysa frågan om klimatet och vara en bra utgångspunkt för att skapa vidare 
diskussioner från ett pedagogiskt perspektiv. Det är just avsaknaden från pedagogiken 
som alla kostansvariga har lyft som en nackdel med konceptet. De upplever att det 
inte når ända fram till eleverna, där kompletterande undervisning skulle ge mer 
omfattande kunskap om just varför konceptet används och till vilket syfte. Det finns 
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dock svårigheter i att ge lärare fler uppgifter i deras redan pressade schema. 
Skolverket har fastställt mål om att varje elev ska ha kunskap om livsstilens betydelse 
för miljön efter genomgången grundskola och gymnasium, varför kunskap om matens 
klimatpåverkan borde vara en del av undervisningen. Här har politiker ett ansvar för 
att implementera detta område i undervisningen. Det har även funnits svårigheter med 
vilka recept som är okej att använda inom WWFs gränsvärde för hållbara måltider. 
Skolorna fick själva utveckla recept att använda tillsammans med koststrategen, vilket 
var tidskrävande. Om WWF hade bistått med olika grundrecept för skolorna att själva 
utveckla så hade det varit smidigare. Överlag har dock alla kostansvariga upplevt att 
One planet plate har fungerat bra inom deras verksamhet och de rekommenderar 
andra skolor att delta.  
 
Vilka möjligheter och hinder finns det för kommunala skolmåltidsverksamheter 
att ha ett långsiktigt klimatsmart arbete?  
De kommunala skolorna i Karlstad arbetar kontinuerligt med klimatsmart mat och det 
finns både hinder och möjligheter i deras arbete. Möjligheterna med klimatsmart mat i 
skolan handlar till stor del om att kunna vara med och bidra till ett hållbarare samhälle 
och att kunna påverka elevers inställning till mat och miljömedvetenhet för att på så 
sätt kunna skapa hållbara vanor och normer. Det råder delade meningar om ekonomi 
är ett hinder eller en möjlighet, då vissa menar att det kan utgöra ett hinder då 
ekologiska och närproducerade varor ofta kostar mer än importerade varor. Andra 
menar att klimatsmart mat är en möjlighet på grund av den stora andelen grönsaker 
och spannmål som oftast är billigare än köttprodukter. Alla respondenter är dock 
eniga i att en utökad budget skulle förbättra möjligheterna att erbjuda god klimatsmart 
mat. 
Politiker och de mål som sätts upp i kommunens policy och riktlinjer angående 
skolmåltidsverksamheten utgör en möjlighet, då det uppmuntrar till förbättringar och 
utveckling av det klimatsmarta arbetet. De har ett konkret mål om 50 procent 
ekologiskt till år 2020 och som det ser ut nu kommer det bli svårt att nå det målet. 
Politikerna har varit drivande i frågan om klimatsmart mat och stöttat skolorna men 
respondenterna i har varit eniga om att politiker skulle kunna stötta skolorna ännu mer 
ekonomiskt i deras klimatsmarta arbete för att nå upp till målen om 50 procent 
ekologiskt. Det har inte verkat lega i politikers intresse att öka skolornas budget för att 
nå upp till målet, vilket utgör ett hinder. 
 
Samhälleliga strukturer påverkar riktlinjer, policys och budgetar vilket sätter ramarna 
för hur arbetet med mat ska kunna vara hållbart. Elever, lärare, personal och föräldrar 
med sina attityder och sin kunskap kan även i sin tur påverka politiker och strukturella 
inrättningar genom att sätta press nedifrån. De fyra nivåerna samspelar och är i olika 
grad beroende av varandra för att ge skolelever matvanor och en kunskap kring hur 
hållbar mat kan se ut. Detta är nödvändigt om vi ska kunna möta de utmaningar som 
väntar i framtiden, som individer, grupper, skolor och som länder då befolkningen 
ökar globalt och vi går mot ett förändrat klimat med osäkra prognoser gällande 
livsmedelsproduktion och ojämnt fördelade resurser. 
 

6.1	Förslag	
One planet plate är ett nytt koncept och har testats för första gången under ett år, från 
mars 2018 och framåt. Förslag för att förbättra One planet plate handlar om att ge 
skolorna en receptbas som de kan använda sig eller inspireras av i deras arbete för en 
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enklare start. Det vore även givande om One planet plate framöver kunde utvecklas i 
samarbete med pedagogisk undervisning, något som alla respondenter ansåg hade 
förbättrat konceptet. Detta är såklart beroende på skolornas förutsättningar, och hur 
kommunen och rektorn utformar utbildningen. WWF skulle eventuellt kunna utveckla 
pedagogiskt material för lärare att använda sig av i utbildningen.  
 
I Karlstad kommuns arbete med klimatsmart mat borde politikerna se över hur deras 
mål i deras riktlinjer och policys ska nås. Att livsmedelspriser kan svaja är någonting 
som de borde haft med i sina beräkningar när de satte sina mål. Skolorna behöver få 
ett ökat tillskott på budgeten för att kunna möta de stigande livsmedelspriserna och 
politiker har visat att det inte är någonting som de prioriterar. Kommunens hade ett 
mål om 35 procent miljö- och etiskt märkta livsmedel år 2017. Detta var någonting 
som inte uppfylldes och politiker bör se över hur det hade kunnat nås och hur det nya 
målet ska nås 2020. 
I takt med att vi går mot ett föränderligt klimat är det betydande att ha en plan för hur 
klimatet kan komma att påverka olika delar av kommunens verksamheter och hur 
hanteringen av detta ska ske. 
 

6.2	Vidare	forskning	
Då det saknas långsiktig forskning angående hållbar, klimatsmart mat i skolor så vore 
det intressant att se om skolor som erbjuder vegetarisk eller klimatsmart mat faktiskt 
kan påverka elever och deras förhållningssätt till mat och klimat på ett långsiktigt sätt. 
Skolorna skulle då behöva hålla sig till klimatsmart/vegetarisk mat konsekvent, och 
inte bara erbjuda detta genom projekt och koncept. Det finns dock svårigheter i detta 
då skolor, mat, förutsättningar och externa faktorer förändras och varierar över tid och 
rum. Elevers förhållningssätt till klimatsmart/vegetarisk mat beror säkerligen på fler 
variabler än endast den skolmat de exponerats för. 
Det hade även varit intressant att studera politikers syn på skolmaten och i vilken grad 
den kan vara klimatsmart enligt dem. Hur mycket resurser är politiker villiga att lägga 
på skolmaten och vilken prioritet ska den ha? 
 
Eftersom One planet plate är ett nyutvecklat koncept är det intressant att fortsätta 
forska vidare angående konceptet i ett längre perspektiv. Då respondenterna haft olika 
erfarenheter av hur ekonomin påverkats så vore det intressant att utvärdera hur 
måltider inom One planet plates gränsvärde påverkar den ekonomiska situationen. 
Om flertalet skolor tar efter och använder konceptet i framtiden är det möjligt att göra 
kvantitativa studier för att kunna mäta huruvida det går att spara pengar eller om det 
är dyrare att servera mat inom One planet plates gränsvärde.  
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Bilagor 
	

Intervjuguide	1.	(till	kostansvariga	på	skolorna)	
Kan du berätta lite om dig själv, hur länge har du jobbat här etc,  
 
One planet plate 
Kan du berätta om konceptet One planet plate? 
Teman att behandla beroende på samtalet 

- Orsak. 
- Just er skola? 
- Skolelevernas mottagande? Exempel? 
- Konsumtionen innan/efter? 
- Hinder för skolor medverka i liknande projekt? 
- Vilka möjligheter ser du? 
- Delar i konceptet som fungerat bra? 
- Förbättringar? 
- Hjälp från kommunen? (extra pengar?) 
- Hjälp/stöttning WWF? (räkna ut CO2, recept, inköp, utbildning) 
- Vad tar ni med er?  
- Rekommendera andra? Varför/varför inte? 
- Framöver?  
-  

Klimatsmart mat 
Vad tänker du på när jag säger klimatsmart mat? 
Teman att behandla beroende på samtalet 

- Hinder? 
- Möjligheter 
- Största vinningen? 
- Avgörande faktorer? 
- Barn/ungdomars attityd 
- Utbildning personal? 
-  

Kommunens livsmedelspolicys och riktlinjer för måltidsverksamhet 
Vad tycker du om kommunens livsmedelspolicys och riktlinjer för måltidsverksamhet 
angående hållbar mat? 
Teman att behandla beroende på samtalet 

- Konkreta mål? 
- Uppföljning? 
- Stämmer maten överens med kommunens riktlinjer och policys? 
- Hur kan kommunen stötta? 
- Framföra synpunkter till kommunen? 

 
Lagen om offentlig upphandling 
Hur ser du som kostansvarig på Lagen om offentlig upphandling? 

- Lokala aktörer?   
 
Vill du tillägga något? Stort tack för att du ställde upp!  
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Intervjuguide	2	(till	Karlstad	kommuns	koststrateg)	
 
Kan du berätta lite om dig själv, hur länge har du jobbat här etc,  
 
One planet plate 
Kan du berätta om konceptet One planet plate? 
Teman att behandla beroende på samtalet 

- Hur har det funkat? 
- Din roll? 
- Hinder för skolor medverka i liknande projekt? 
- Vilka möjligheter ser du? 
- Delar i konceptet som fungerat bra? 
- Förbättringar? 
- Hjälp/stöttning WWF? (räkna ut CO2, recept, inköp, utbildning) 
- Vad tar ni med er?  
- Rekommendera andra? Varför/varför inte? 
- Framöver?  

 
Klimatsmart mat 
Vad tänker du på när jag säger klimatsmart mat? 
Teman att behandla beroende på samtalet 

- Hinder? 
- Möjligheter 
- Största vinningen? 
- Långsiktigt? Förutsättningarna för ett klimatsmart arbete i kommunens 

skolor i framtiden? 
- Hur tror du att man på bästa sätt kan förändra attityderna kring klimatsmart 

mat hos elever och personal i skolan?  
 
 
Kommunens livsmedelspolicys och riktlinjer för måltidsverksamhet 
Vad tycker du om kommunens livsmedelspolicys och riktlinjer för måltidsverksamhet 
angående hållbar mat? 
Teman att behandla beroende på samtalet 
 

- Stämmer maten överens med kommunens riktlinjer och policys? 
- Hur ska skolorna nå upp till målen? De viktigaste faktorerna? (Politiska 

beslut, vilja hos personal, ekonomi, påtryckningar etc) 
- 50 procent ekologiskt? Höjda priser? 
- Hur kan kommunen stötta? 
- Politiker? 

 
Lagen om offentlig upphandling 
Hur ser du som koststrateg på Lagen om offentlig upphandling? 

- Lokala aktörer?   
 
Vill du tillägga något? 
 
Stort tack för att du ställde upp!  
	


