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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate whether preschools in one municipality has the 
same opportunity to purchase organic food. The survey was based on a qualitative approach, 
the method used was semi-structured interviews , which means that the question areas were 
defined but the questions could vary from interview to interview , depending on what the 
person who was interviewed said, and what he / she considered to be important ( Johansson & 
Svedner , 2010) . The results showed that the three principal areas had the same budget per 
child per year, but that the proportion of organic food they purchased differed . All the cooks 
felt that organic food was expensive to obtain but even despite that they had different 
viewpoints and attitudes to the economic conditions were sufficient to reach the government's 
goal of 25 percent organic foods. The results showed that commitment and interest were of 
great importance to reach the goal of 25 percent organic food. The conclusion that can be 
drawn from this study is that all preschools within the same school areas have the equal 
economic opportunity to purchase organic foods. It is important that there is a commitment 
and interest in both pre-school managers and cooks, but cooks are of the largest importance 
when it comes to knowledge and responsibility for the purchase of food . All respondents 
address the importance of cutting back on the meat and increase the vegetables and use 
products according to season, in order to increase the share of organic food. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om förskolor inom en kommun har samma 
möjligheter till inköp av ekologisk mat. Undersökningen utgick från en kvalitativ ansats 
varvid metoden som användes var halvstrukturerade intervjuer, vilket innebar att 
frågeområdena var bestämda men frågorna kunde variera från intervju till intervju. Resultaten 
visade att de tre olika rektorsområdena hade samma budget per barn och år men att andelen 
ekologiska inköpta livsmedel skiljde sig åt. Samtliga kokerskor ansåg att de ekologiska 
livsmedlen var dyrare att köpa in men trots det så hade de olika synpunkter och inställningar 
till om de ekonomiska förutsättningarna var tillräckliga för att nå regeringens mål om 25 
procent ekologiska livsmedel. Resultatet visade att engagemang och intresse var av stor 
betydelse för att nå målet om 25 procent ekologiska livsmedel. Slutsatsen som kan dras från 
denna studie är att budgetmässigt så har rektorsområdena samma möjlighet till inköp av 
ekologiska livsmedel. Det gäller att det finns ett engagemang och intresse hos både 
förskolechefer och kokerskor, men att det är kokerskorna som har den största kunskapen och 
ansvaret för inköp av livsmedel. Alla respondenterna tar upp vikten av att minska på köttet 
och öka grönsakerna samt att tänka säsong, för att kunna öka andelen av ekologiska 
livsmedel.  
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Inledning 
 
Maten och dess betydelse för vår hälsa är något som dagligen diskuteras i vårt samhälle. En 
ökning av diabetes, viktökning hos både barn och vuxna, fler fall av cancer samt diskussioner 
om tillsatser, matallergier och djurskydd är återkommande i massmedia idag 
(Hushållningssällskapens förbund, 2013).   
 
Enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökning äter svenskarna mer av den hälsosamma 
maten men barn äter alldeles för lite frukt, grönsaker och fullkorn och alldeles för mycket fet 
och sockerrik mat (Livsmedelsverket, 2007). Intresset för närproducerad och ekologisk mat 
har ökat i Sverige, samtidigt som det finns enligt livsmedelsverket en begränsad kunskap om 
vår livsmedelsproduktion och om lantbruk. Många barn idag har aldrig varit på ett lantbruk 
och har ingen kunskap om, hur det fungerar där utan deras kunskaper om lantbruk och miljö 
är teoretiska och kommer från tv och böcker. För att barn ska få en större kunskap om miljö 
och lantbruk och för att det inte ska bli ett stort avstånd mellan konsument och producent är 
det viktigt att barns intresse för mat, dess kvalitet, påverkan och ursprung tidigt byggs upp 
(Hushållningssällskapets förbund, 2013). I Läroplanen för förskolan (2010) står det att ”ett 
ekologiskt förhållningssätt ska prägla förskolans verksamhet och att förskolan ska medverka 
till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö så att barnen 
förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (Skolverket, 2010. s. 7).  
 
Många barn tillbringar idag största delen av sin vakna tid på förskolan vilket innebär att de 
också äter de flesta av dagens måltider där och därför är det viktigt att förskolan lägger stor 
vikt att uppmuntra barnens intresse för mat, hälsa, miljö och hållbar utveckling 
(Hushållningssällskapets förbund, 2013).  Maten i förskolan är viktig, inte bara 
näringsmässigt. Barn som är mätta är gladare, mer kreativa och har lättare för inlärning. 
Måltiderna i förskolan har möjligheter att lägga grunden för en hälsosam livsstil. Att lära sig 
hälsosamma matvanor redan i förskolan har betydelse för resten av livet (Livsmedelsverket, 
2007).  
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Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om förskolor inom en kommun har samma 
förutsättningar och möjligheter till inköp av ekologisk mat. Samt om intresse och 
engagemang hos ledning och personal har någon påverkan när det gäller andelen ekologisk 
mat i förskolan. 
 
 
Frågeställningar 

 
Har förskolorna samma budget per barn? 
 
Skiljer sig andelen inköpta ekologiska livsmedel?	  
	  
Är de ekonomiska resurserna tillräckliga för att välja ekologiskt framför konventionella 
livsmedel? 
 
Har förskolechefernas syn och engagemang av ekologisk mat någon påverkan på andelen 
inköp av ekologiska livsmedel? Eller är det endast kökspersonalens intresse och engagemang 
som påverkar? 
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Tidigare forskning 
 
Kunskap om mat 
 
Mat är en viktig faktor för barns inlärning, hälsa och för att hjärnan, skelettet och kroppen ska 
kunna utvecklas. Barn behöver få i sig rätt mängd mat och rätt näring för att orka leka och 
vara aktiva en hel dag på förskolan. Barn som växer har ett stort behov av energi. Matvanor 
grundläggs tidigt under barnets uppväxt, vilket innebär att det är viktigt att barnen får 
förståelse för sunda kostvanor redan från början (Christenson & Sundling, 2003). Läroplanen 
för förskolan belyser vikten av att barn tidigt får kunskap om sin hälsa och menar att: 
”Förskolan ska sträva efter att barn får förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 
välbefinnande”(Skolverket, 2010. s.10). Barnen är vårt samhälles framtid och för att de skall 
orka leka, må bra, känna glädje samt kunna koncentrera sig och lära sig nykunskap är bra och 
näringsriktig mat viktigt för dem.  
 
Livsmedelsverket tillsammans med folkhälsoinstitutet fick i uppdrag av regeringen att ta fram 
ett underlag för en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. 
I denna handlingsplan tar de upp att matvanor och fysisk inaktivitet bidrar till flera vanligt 
förekommande sjukdomar. Att 80 procent av hjärt-kärlsjukdomar, 90 procent av diabetes typ 
2 och 30 procent av all cancer kan förebyggas genom bra matvanor. Ett för högt energiintag 
och fysisk inaktivitet är också orsaker till den ökade förekomsten av övervikt och fetma. 
Olika studier visar att 10-20 procent av barnen i Sverige är överviktiga. Förekomsten av 
övervikt och fetma har ökat mellan 2 och 5 gånger sedan mitten av 1980-talet.  
 
Vad är då bra mat?  
Folkhälsoguiden (2011) anser att bra mat är vanlig mat som ger oss den näring som vi 
behöver. Att det handlar om hur mycket vi äter av olika livsmedel och att maten är varierad. 
Dagsbehovet av energi och näring bör fördelas på tre större måltider och två mindre, för att 
våra kroppar på bästa sätt ska kunna ta upp näringsämnena och för att orka hålla 
koncentrationen och energin uppe. Frukosten bör ge 20-25 procent av dagens energi, lunchen 
bör ge 25-35 procent och middagen 25-35 procent, resten bör komma från 1-3 mellanmål 
(Christenson & Sundling, 2003). Livsmedelverkets rekommendationer är att barn behöver äta 
mer frukt och grönt, välja fullkornsprodukter när det gäller t.ex. bröd och pasta, begränsa 
livsmedel som innehåller mycket mättat fett så som t.ex. smör, grädde och feta korvar och 
begränsa mat som innehåller mycket socker och fett och som är näringsfattiga 
(Livsmedelsverket, 2007). 
	  
Tallriksmodellen 
Hur ska man veta vad och ur mycket man ska lägga på sin tallrik för att den ska bli så 
näringsriktig som möjligt? Tallriksmodellen är ett bra sätt att visa fördelningen av maten på 
tallriken, för att ge bra näringsbalans och tillräckligt med energi och kostfibrer (Christenson & 
Sundling, 2003). Enligt Svenska Livsmedelsverket bör barn i förskolan lägga potatis, pasta 
eller ris på en större del av tallriken. Därefter tar man grönsaker och rotfrukter på den andra 
stora delen och till slut kött, fisk, fågel, ägg eller baljväxter på den minsta delen. Modellen 
passar både barn och vuxna. Det som skiljer dem åt är mängden på de olika delarna av 
tallriken (Livsmedelsverket, 2007). 
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Hållbar utveckling 
 
Frågor som rör ekologi, miljö och klimat är viktiga för en hållbar utveckling. Ekomatcentrum 
är en organisation vars syfte är att öka intresset för ekologiska och klimatsmarta livsmedel 
inom restaurang och storhushåll. Det är en icke vinstdrivande organisation som vid stora 
undersökningar sponsras av Jordbruksverket. Ekomatcentrum har tagit fram ett 
utbildningsmaterial för dem som arbetar inom restaurang och storhushåll. Enligt 
Ekomatcentrum tillhör vi i Sverige den rika delen av världens befolkning. Den utgör 20 
procent av världens befolkning och vi använder 80 procent av jordens resurser. De som är 
fattiga utgör 80 procent av världens befolkning och använder 20 procent av jordens resurser. 
Ekomatcentrum menar att om vi fortsätter leva på detta viset och om alla skulle konsumera 
lika mycket skulle vi behöva lika mycket area som tre hela jordklot (Ekomatcentrum, 2010a).   
 
För att vi i Sverige ska bidra till en hållbar utveckling har regeringen arbetat fram 16 
nationella miljömål (skrivelse 2009/10:155). Detta för att Sverige inom en generations tid ska 
fungera ekologiskt hållbart och att miljöproblemen ska vara lösta. 10 av dessa mål påverkar 
ett ekologiskt lantbruk positivt. Några av dessa är bl.a. ett rikt odlingslandskap, giftfri miljö, 
begränsad klimatpåverkan och ett rikt växt- och djurliv (Ekomatcentrum, 2010a). Även 
läroplanen för förskolan pekar på vikten av natur- och miljöfrågor, där ett ekologiskt 
förhållningssätt ska prägla verksamheten och hjälpa barnen förstå hur de kan bidra till en 
bättre miljö (Skolverket, 2010).  
 
År 2004 tillsattes en särskild utredare från SOU, Statens offentliga utredare,  på uppdrag av 
regeringen. Utredaren skulle föreslå en handlingsplan för hur ekologisk, social och ekonomisk 
konsumtion skulle uppnås i Sverige (SOU:2005:51). Utredningen bestod av olika delar om 
övergripande åtgärder. En av delarna bestod av att öka andelen ekologiskt certifierade 
livsmedel inom den offentliga sektorn. Ett av förslagen var att 25 procent av de livsmedel som 
upphandlas och tillagas i kommun och landsting år 2010 ska baseras på ekologisk producerad 
produktion. Denna utredning remissbehandlades av regeringen och de skrev prepositionen 
”Ekologisk konsumtion och produktion – Mål och inriktning till 2010" (skrivelse 
2005/06:88). Enligt skrivelsen framgår det av regeringen att det är viktigt att främja en ökad 
konsumtion av ekologiska livsmedel(Skrivelse 2005/06:88).  

Ekologi 
 
I massmedia diskuteras ofta ekologiska livsmedel kontra konventionella livsmedel och att de 
ekologiska varorna är bättre ur flera perspektiv. Enligt Ekomatcentrum är ekologiska 
livsmedel rena och naturliga. De innehåller inga onaturliga tillsatser så som aromer, färg eller 
konserveringsmedel. (Ekomatcentrum, 2010a). Till skillnad från vanligt jordbruk så används 
inga kemiska bekämpningsmedel eller handelsgödsel vid ekologiskt jordbruk. I vanligt 
jordbruk används växtförädling, antibiotika, syntetiska fodertillsatser och gödsel. Inom 
ekologiskt jordbruk får inte genetiskt modifierade organismer användas och inte heller 
bestrålning får nyttjas. 
 
 I ett ekologiskt jordbruk tas djuren omhand på ett etiskt och naturligt sätt, de får röra sig fritt 
både ute och inne och de får ekologiskt foder. Antalet djur anpassas efter hur mycket foder 
gården kan producera vilket innebär att betesmarkerna kan utnyttjas på bästa sätt 
(Ekomatcentrum, 2010a). 
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För att ett livsmedel ska få en ekologisk certifiering krävs det att produkten innehåller minst 
95 procent ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har kontrollerats av 
ekologiska kontrollorgan. I Sverige finns fyra godkända kontrollorgan som kontrollerar och 
certifierar ekologiska livsmedel. Dessa fyra kontrollorgan är Kiwa Sverige, SMAK AB, HS 
Certifiering AB och Vallguard AB (Jordbrukverket, 2009). 
 
Inom EU finns det ett system och regler för kontroll av ekologiska produkter. För att ett 
livsmedel ska få kallas ekologiskt måste produkten ha producerats enligt EU:s regler, vilka 
omfattar odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import kontroll och 
marknadsföring av ekologiska produkter (Ekomatcentrum, 2010a).  
 
Idag finns det en rad olika eko och miljömärkningar. KRAV är ett av de mest kända 
miljömärkningarna för mat och är en ekonomisk förening. Bland medlemmarna hittar man 
företag som Arla, Scan, ICA men också Djurens Rätt, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna 
och Ekologiska Lantbrukarna (Krav, 2012). Kravmärket visar att en vara är ekologiskt 
producerad. Enligt KRAV, så har dem i jämförelse med EU:s regler mer strikta regler vad 
gäller djuromsorg, klimat och socialhänsyn (Ekomatcentrum, 2010a). Ekologiska produkter är 
oftast dyrare än konventionella vilket beror på att produkterna är dyrare att producera. 
Kostnaderna för lantbrukare som odlar ekologiskt är större. Ekologiskt foder är mer kostsamt 
eftersom de behöver större stallytor och betesmarker. Enligt Krav är ekologiska produkter en 
relativt liten del av livsmedelsförsäljningen, vilket innebär att det vid tillverkningen krävs 
särhantering och detta leder till merkostnad. Om fler väljer ekologiskt skulle priserna sjunka 
(Krav, 2012). 

Kostens betydelse för inlärning 
 
Kosten har betydelse för vår hälsa och vårt välmående, för att vi ska orka prestera. Barn som 
får känna sig mätta och som får en näringsriktig och regelbunden kost har bättre 
förutsättningar för att lära, koncentrera sig och orka leka (Livsmedelsverket, 2011).  
Genom leken bearbetas upplevelser och erfarenheter, ensam och tillsammans med andra. 
Leken är en del av barns vardag och har betydelse för deras utveckling och lärande 
(Skolverket, 2010). För att barn ska orka leka en hel dag på förskolan har näringsriktig och 
regelbunden kost en stor betydelse. En bra kost som serveras på regelbundna tider ger barnet 
en jämn energinivå hela dagen medans en energisnål och felaktig kost gör barnet trött, hängigt 
och okoncentrerat (Porsman & Paulún, 2003). Måltider och hunger inverkar på barns 
motivation, stämningsläge och kognitiv funktion. Vilket dels beror på att kolhydraterna och 
proteinerna i maten påverkar signalämnen i hjärnan, så som adrenalin, dopamin, noradrenalin, 
serotonin och oxytocin (Livsmedelsverket, 2011).  
 
För att barns hjärna ska kunna utvecklas behövs bra fetter och andra viktiga näringsämnen. 
Hjärnan reagerar på näringsobalans och näringsbrist genom att bli trög, trött och 
okoncentrerad (Wilhelmsson, 2005). Om barns blodsocker är instabilt blir de trötta och 
okoncentrerade vilket leder till sämre inlärning (Wilhelmsson, 2005). Hjärnan behöver bra 
fetter och viktiga näringsämnen för att den ska kunna myelinisera. Myelin är ett fett 
innehållande protein, som har till uppgift att skydda kroppens nerver. Myelinet fungerar som 
isolering och skyddar nerven samtidigt som det bidrar till överföringen av nervimpulser. 
Nerver med myelin runt om sig leder impulser fortare vilket beror på att impulserna hoppar 
mellan noderna. Dessa nervtrådar kan snabbt ge hjärnan information. Nervsystemet styr 
kroppens funktioner. Den tar emot olika typer av information, lagrar informationen i minnet 
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och styr kroppens funktioner medhjälp av den informationen. Nervsystemet påverkar även 
kroppens hormoner (Askland & Sataoen, 2011). 
	  

Ekologisk mat och hälsa  
 
Den senaste tiden har det diskuterats mycket om ekologisk mat ur ett hälsoperspektiv och i 
media rapporteras det att det inte finns någon signifikant skillnad i fråga om näringsvärde 
mellan ekologiskt och konventionellt odlade grödor. Enligt Svenska Livsmedelsverket (2013),  
menar de att även om det finns rester kvar av bekämpningsmedel kvar i våra grödor så 
innebär det inga hälsorisker. Halterna av bekämpningsmedel är mycket lägre än de 
gränsvärden som finns på frukt och grönt och menar att de gränsvärden som satts, på hur 
mycket bekämpningsmedel som får finnas kvar är satta till en betydligt lägre nivå en den nivå 
som skulle kunna vara en hälsorisk (Svenska Livsmedelsverket, 2014). Det finns däremot 
andra aspekter som pekar på att vi bör tänka på vilka livsmedel vi konsumerar. Det finns 
rester av bekämpningsmedel i grundvattnet, sjöar, vattendrag och detta får vi genom 
nederbörd. Det finns rester av bekämpningsmedel i barns urin och i blodomloppet vilket kan 
störa förmågan att fortplanta oss (Ekomatcentrum, 2010a).   
 
Det finns flera studier som gjorts på ekologisk och konventionell mat, som visar på positiva 
effekter av ekologiska livsmedel.  I en studie från Seattle, undersökte man hur barn i 
förskolan påverkades av bekämpningsmedel som fanns i olika livsmedel. Det visade sig att 
barn som åt konventionella livsmedel hade högre halter av bekämpningsmedel i sin urin än de 
barn som åt ekologiska livsmedel (Curl, Fenske & Elgethun, 2003). Tidigare forskning har 
visat att barn konsumerar viktmässigt mer livsmedel i relation till sin kroppsvikt än vuxna. 
Därför kan barn ses som en riskgrupp för att överskrida det satta referensvärdet för 
bekämpningsmedel i livsmedel (Littorin, Lindh, Jönsson, 2006). I en ort utanför Stockholm 
undersökte man förekomsten av allergi (hösnuva, astma och astmaeksem) hos skolbarn i 
åldersgruppen 5-13 år på Waldorfskolor respektive traditionella skolor. På Waldorfskolan 
deltog 295 barn och på den traditionella skolan deltog 380 barn. Undersökningen visade att 13 
procent av barnen i Waldorfskolorna har eller hade haft symtom på dessa allergisjukdomar,  
medan 25 procent av barnen på den traditionella skolan hade haft samma symtom. På 
Waldorfskolan hade man en kost som innebar ett högre intag av ekologiska livsmedel och 
mjölksyrade grönsaker. Det fanns flera andra faktorer som kan ha förklarat detta resultat. 
Analysen visade dock att på alla undersökta barn, var arv och kön de starkaste faktorerna till 
hösnuva, astma och astmaeksem. De mest skyddande faktorerna mot dessa allergier var en 
ekologisk och biodynamisk kost (Alm et al. 1999). En tvärsnittsstudie har gjorts på 6630 barn 
på både Waldorfskolor och vanliga skolor i Holland, Schweiz, Sverige, Tyskland och 
Österrike. Det man undersökte var kostens betydelse för barnens hälsa. Studien visade på att 
andelen barn med allergiska eksem var lägre hos de barn som åt ekologisk kost, jämförelse 
med de barn som fick konventionellt odlade livsmedel (Kungl. Skogs- och 
lantbruksakademin, 2006). 
 
Norska Vetenskapskomittén för mattrygghet (VMK) har genomgått och sammanställt 
forskning om ekologisk och konventionell mat. De menar att det finns för lite vetenskapliga 
studier på om ekologisk mat är bättre än konventionell mat för vår hälsa. De menar dock att 
det finns studier som visar på att ekologisk mat kan ha en positiv effekt på vårt immunförsvar 
och att de innehåller lite mer av c-vitamin och antioxidanter. VMK menar också att det är 
förhållandevis liten skillnad på näringsinnehållet i ekologiska och konventionella grönsaker 
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och att dessa skillnader inte skulle ha någon betydelse för hälsan hos människor som har en 
balanserad kost (Norska vetenskapskommittèn, 2014). Dr. Virginia Worthington har gjort en 
genomgång av 1230 publicerade jämförelser mellan ekologiskt och konventionellt odlade 
grödor. Hennes resultat av undersökningarna visade att ekologiska grödor hade högre 
näringsinnehåll eller lägre nivåer av farliga ämnen i 56 procent av jämförelserna (Check, 
2009).  
 
British Soil Association analyserade 109 studier om ekologiskt och konventionellt framställda 
livsmedel och kom fram till att endast 27 av dessa undersökningar gjorde giltiga jämförelser. 
Dessa studier visade att ekologiska livsmedel var betydligt bättre. I flera av de studier som 
gjorts flög de ekologiska livsmedlen in och var därför betydligt äldre än de konventionella, 
vilket minskade deras näringsinnehåll (Heaton, 2001). Det är oftast de primära näringsämnena 
så som vatten, fibrer, protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler som man jämför 
skillnader på när det gäller ekologiska och konventionella livsmedel. Enligt British Soil 
Associations rapport har det visat sig att det finns betydelsefulla skillnader i innehållet av 
sekundära näringsämnen i ekologiska livsmedel, vilka anses ha betydande hälsofördelar. 
Forskning som har gjorts på Universitetet i Köpenhamn tyder på att ekologisk mat kan bidra 
till att förebygga cancer. De ekologiska livsmedel som de testade innehöll högre nivåer av 
fenoler, en grupp av antioxidanter. Enligt deras studier är fenoler tio gånger mer effektiva när 
det gäller att skydda oss från cancerframkallande fria radikaler, jämfört med andra 
antioxidanter som vitamin C och E (Check, 2009). 
 
 Arkåsen (2008) skriver att det finns forskning som visar att ekologisk mat innehåller bl.a. 
mer vitaminer, mineraler, enzymer, omega-3 fettsyror och antioxidanter. Det beror på att de 
ekologiska växterna innehåller mindre vatten vilket gör att koncentrationen av näringen är 
högre. Han menar också att ekologiska kor får beta mer ute i hagarna, vilket bidrar till en 
bättre fettsammansättning. Henrik Arkåsen anser att ekologiska grödor smakar mer och är 
godare eftersom ekologiska grödor innehåller mindre vatten än konventionella vilket gör att 
smakerna blir mer koncentrerade, samt att de tillåts växa och mogna som de bör innan de 
skördas (Arkåsen, 2008). 

Konceptet – S.M.A.R.T 
 
Att öka andelen ekologiska livsmedel inom den offentliga sektorn är ofta ett problem på 
grund av ekonomiska skäl. Genom konceptet S.M.A.R.T kan förskolor och skolor få mer 
kunskap om hur de kan gå tillväga för att öka andelen ekologiska livsmedel, samt ett ökat 
miljötänk. Ät S.M.A.R.T-modellen är framtagen av centrum för tillämpad näringslära vid 
Stockholms läns landsting med stöd från Konsumentverket och Livsmedelsverket. Det är ett 
informations – och utbildningsmaterial på hur man kan äta hälsosamt och miljövänligt. Ät 
S.M.A.R.T bygger på de svenska näringsrekommendationerna i kombination med de svenska 
miljömålen. S.M.A.R.T står för större andel vegetabilier, mindre ”tomma kalorier”, andelen 
ekologiskt ökas, rätt kött och grönsaker samt att det ska vara transport snålt (Ekomatcentrum, 
2010a). Enligt S.M.A.R.T så går det åt mycket mer resurser för att producera kött än 
vegetabilier, därför bör man öka andelen vegetabilier och minska andelen kött. Ett sätt är att 
öka konsumtionen av baljväxter eftersom dessa innehåller samma typ av näring som kött. 
Enligt S.M.A.R.T lägger vi i Sverige nästan halva delen av våra matkostnader på varor som 
chips, godis och läsk, vilka innehåller en massa ”tomma kalorier” som ger oss en massa 
energi men inte någon näring. Genom att minska dessa leder det till bättre hälsa och ekonomi.  
Genom att öka andelen ekologiska livsmedel så får vi i oss mindre bekämpningsmedel och tar 
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större hänsyn till djurens naturliga beteenden. Med rätt kött menar de att vi ska välja beteskött 
av nöt och lamm eftersom vi då kan bidra till att bevara odlingslandskapet. Att vi också ska 
välja svenskt och helst närproducerat kött. Dels på grund av kortare transporter och att vi 
väljer lika mycket nöt och lamm som kyckling och griskött. Vi bör också välja grövre 
grönsaker eftersom dessa innehåller mer näring och är mer resurssnåla. S.M.A.R.T menar att 
en viktig del i att skapa en bättre hälsa och att nå de svenska miljömålen är att man säsongs 
anpassar maten mycket mer. Det är t.ex. inte normalt att kunna äta jordgubbar eller färska 
hallon året runt. Gör vi det krävs det långa transporter som inte främjar vår miljö 
(Ekomatcentrum, 2010a).  
 

Offentlig måltidsverksamhet 
 
Inom offentlig sektor i Sverige köps livsmedel för omkring 8 miljarder kronor. Lagen om 
offentlig upphandling (LOU), finns för att säkerställa att de ekonomiska medlen inom den 
offentliga sektorn används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Lagen finns till för att 
göra bra affärer och dra nytta av konkurrensen på marknaden (Konkurrensverket, 2012:7). 
Miljöstyrningsrådet finns till för att underlätta för verksamheter inom offentlig sektor, för att 
göra miljöanpassade upphandlingar, som är en del i en handlingsplan från regeringen 
(Miljöstyrningsrådet, 2012a). Upphandlingskriterierna är för att göra det lättare för kommuner 
att ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling av varor och tjänster 
(Miljöstyrningsrådet, 2012b). De flesta kommuner har en kostpolicy, det vill säga ett 
dokument som kan innefatta många olika riktlinjer för den offentliga måltiden inom 
kommunen. Där kan riktlinjer av livsmedelsval vid upphandling finnas, exempelvis andel 
ekologiskt, närodlat eller säsongsanpassat (Livsmedelsverket, 2007).  
 
Regeringen fastställde år 2006 att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel 
bör utgöras av ekologiska livsmedel (konkurrensverket, 2012). Användandet av ekologiska 
livsmedel har ökat enligt KRAV. Den totala försäljningen av ekologiska livsmedel ökade 
2011 med 11 procent och inom den offentliga sektorn uppgick inköpen med 14 procent. Att 
öka delen av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor är inte en enkel process. Det är en 
process som involverar flera olika nivåer, alltifrån politiska mål till kommuner, institutioner, 
och själva måltidsproduktionen. Det finns olika faktorer som inverkar på hur en verksamhet 
kan öka sin del av ekologiska livsmedel och några av dem är pris, tillgång, leverans och 
engagemang hos aktörer och intressenter. En annan viktig del för att öka ekologiska livsmedel 
i offentlig sektor är intresse och engagemang hos föräldrar, kökspersonal, chefer och politiker 
(Kristensen et al, 2009). 
 

 
 
 
 



9	  
	  

Metod 
 
Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ ansats för att få en djupare förståelse och inblick i 
respondenternas tankar och resonemang kring ekologisk mat i förskolan (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Intervjuerna var halvstrukturerade, vilket innebar att frågeområdena var 
bestämda men frågorna kunde variera från intervju till intervju, beroende på hur den som blev 
intervjuad svarade och vad han/hon ansåg som viktigt (Johansson & Svedner, 2010). Till 
skillnad från en kvalitativ forskning så ger kvantitativ forskning resultat i form av siffror, kön, 
utbildning och andra saker som är möjliga att räkna på, alltså faktorer som vi kan kvantifiera 
(Bryman, 2002).  Eftersom syftet med studien var att undersöka om förskolor inom en 
kommun har samma förutsättningar för inköp av ekologisk mat valdes en kvalitativ ansats, 
eftersom kvalitativ forskning går mer på djupet och försöker beskriva hur, vad och varför 
saker och ting sker och utifrån detta sedan kunna tolka dess sammanhang (Bryman, 2002). 
Johansson & Svedner (2010) skriver att en kvalitativ intervju kan glida över och bli en 
kvantitativ eller strukturerad intervju om den som intervjuar inte lyssnar och försöker förstå 
vad den intervjuade säger utan är inställt på att i tur och ordning ställa de i förväg bestämda 
frågorna. Det finns också en risk att intervjun blir ett ostrukturerat samtal. För att det skall bli 
en kvalitativ intervju krävs det en balansgång av dessa. 
 
Urval 
 
Jag valde att kontakta tre olika förskolor. Dessa tre förskolor ligger i tre olika rektorsområden, 
inom samma kommun. Urvalet av respondenter har varit tre förskolechefer och tre 
kökspersonal. Detta för att få en inblick i om respondenternas positioner har något med 
studiens syfte att göra.  
 
Procedur 
 
Jag började med att skriva ett introduktionsbrev (se bilaga 1). Sedan kontaktade jag, via 
telefon, chefen för barn och utbildningsförvaltningen och berättade för han vem jag var och 
att jag skulle vilja göra en undersökning och vad syftet med undersökningen var. Sedan 
skickade jag introduktionsbrevet till förvaltningschefen och efter några dagar fick jag svar 
genom mail att det var okej att göra min undersökning och att han hade vidarebefordrat mailet 
och kontaktat förskolecheferna. Sedan kontaktade jag först förskolecheferna och sedan 
kökspersonalen och bestämde tid och plats för intervjuerna. Inför intervjuerna gjordes en 
intervjuguide (se bilaga 2) för att använda som stöd för intervjusituationen. Intervjuguiden 
bestod av 8 frågor till förskolecheferna och 13 frågor till kökspersonalen. Samtliga 
respondenter svarade på alla frågor men under intervjuerna kom det upp andra frågor och 
samtalsämnen som inte fanns med i intervjuguiden. Intervjuerna hölls på respondenternas 
arbetsplats och alla intervjuerna har varit individuella. Jag använde mig av en iphone för att 
kunna banda intervjuerna.  
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Reliabilitet 
 
Enligt Johansson & Svedner (2010) betyder reliabilitet noggrannhet vid mätning. I denna 
studie har intervjuer används som mätinstrument för att mäta respondenternas uppfattningar. 
Johannson & Svedner (2010) menar att om mätinstrumentet har hög noggrannhet får man 
samma resultat vid upprepade mätningar. Vid intervjuerna använde jag mig utav en iphone för 
att spela in intervjuerna. Detta anser jag har bidragit till en hög reliabilitet. Genom 
inspelningarna har jag ordagrant kunnat redogöra för intervjuerna samt kunna gå tillbaka och 
lyssnat flera gånger för att säkra källan. Intervjuerna har genomförts av samma person och 
med samma grundfrågor vilket också ökar reliabiliteten (Johansson. B & Svedner. PO, 2010). 
 
Validitet 
 
Enligt Johansson & Svedner (2010) så innebär validiteten frågans förmåga att mäta det den 
har för avsikt att mäta. Att de resultat som en studie ger ska ge en sann bild av det som 
undersökts. Eftersom studiens syfte var att undersöka om förskolor inom en kommun har 
samma möjligheter till inköp av ekologiska produkter så gjordes intervjuer i tre olika 
rektorsområden i kommunen, vilket jag anser ökar validiteten. Kanske skulle validiteten öka 
än mer om jag hade valt att intervjua fler kokerskor på fler förskolor. 

Etik 
 
Denna studie har tagit hänsyn till följande etiska förhållningssätt: 
 
Informationskravet 
	  
Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna informerades via telefonsamtal om 
studien och tillfrågades om de ville delta. Efter denna kontakt skickades också ett missiv brev 
med ytterligare information (Vetenskapsrådet, 2011).  
 
Samtyckeskravet 
	  
Samtyckeskravet uppfylldes när respondenterna hade tackat ja till förfrågan och sedan skrivit 
under den informationen som skickades till dem. Vilket innebar att ingen medverkade mot sin 
vilja. I informationsbrevet som skickades till respondenterna stod det också att intervjuerna 
skulle komma att spelas in via iphone, vilket de också hade gett samtycke till när de skrev 
under brevet. I informationsbrevet fanns också information om att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2011).  
 
Konfidentialitetskravet 
	  
Detta uppfylldes genom att personuppgifter och förskolorna behandlades konfidentiellt och att 
de även efter studien gör det (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Resultat av analysen 
 
Budget 
 
De	  tre	  rektorsområdena	  hade	  alla	  samma	  budget	  att	  förhålla	  sig	  till	  så	  de	  ekonomiska	  
förutsättningarna	  var	  detsamma	  för	  alla	  respondenterna.	  De tre rektorsområdena hade 
alla 4320 kr per barn och år att röra sig med för inköp av mat och inventarier. 
 
Andelen ekologiska livsmedel 
 
Regeringen	  vill	  att	  förskola	  och	  skola	  ska	  ha	  minst	  25	  procent	  ekologiskt.	  Andelen	  
inköpta	  ekologiska	  livsmedel	  i	  de	  tre	  olika	  rektorsområdena	  var	  varierande.	  I	  två	  av	  tre	  
rektorsområden	  var	  andelen	  ekologiska	  livsmedel	  nästan	  det	  dubbla	  mot	  regeringens	  
mål.	  	  Rektorsområde	  1	  låg	  mellan	  18-‐20	  procent,	  rektorsområde	  2	  låg	  på	  42	  procent	  och	  
rektorsområde	  3	  låg	  mellan	  47-‐50	  procent. Andelen ekologiska inköpta livsmedel 
varierade ganska mycket mellan rektorsområdena. En av frågorna som ställdes i intervjuerna 
var hur respondenterna tänker och ser på ekologisk och närproducerad mat i förskolan och av 
analysen av intervjuerna så såg respondenterna lite olika på detta, varav en i rektorsområde 1 
framhävde att: 
 
"Jag har för lite kunskap när det gäller ekologisk mat och tycker det är svårt. Vårt mål är att 
sträva efter de 25 procenten som står i vår kostpolicy. Vi har pratat mycket om just ekologiskt 
och närproducerat och då speciellt frukt. Att vi t.ex. ska köpa de svenska äpplena på hösten i 
stället för spanska. Om vi bara kommer upp till 20 procent ekologiskt men vet med oss att vi 
har köpt väldigt mycket svenskt odlat så får vi se det som bra tycker jag eftersom vi då även 
haft ett miljötänk med oss” 
 
I rektorsområde 2 så framhävde en av respondenterna att: 
 
"Jag tycker det är jätte viktigt med ekologiskt och närproducerat. Mer och mer så börjar man 
tänka på ekologiskt när man hör hur mycket gifter det är i t.ex. apelsiner och vindruvor. Det 
är inte alltid så lätt att hålla ekologiskt, jag tänker på att förut så hade vi jätte fint kött som vi 
köpte närproducerat men med tanke på vår upphandling så fick vi inte längre lov att köpa kött 
därifrån längre”. 
 
Ekonomiska resurser 

 
Samtliga respondenter ansåg att det var dyrare att köpa in ekologiska livsmedel. Det fanns 
trots det, olika syn på om de ekonomiska förutsättningarna var tillräckliga för att välja 
ekologiska framför konventionella livsmedel.  Två av tre respondenter ansåg att deras 
förutsättningar var tillräckliga för att uppnå regeringens mål om 25 procent ekologiskt 
medans, en av respondenterna ansåg att de ekonomiska förutsättningarna inte var tillräckliga.  
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Rektorsområde	  1	   	  
	  
”Jag vet inte hur det är i övrigt på de andra förskolorna, men här är det inte tillräckliga för 
då skulle vi spräcka budgeten. Jag skulle vilja att vi kunde köpa ekologiskt kött och så men 
det går inte med den budgeten som vi har”. 
 
Två av respondenterna ansåg att deras ekonomiska förutsättningar var tillräckliga för att 
uppnå regeringens mål om 25 procent ekologiska livsmedel. 
 
Rektorsområde 2 
 
”Jag tycker förutsättningarna är tillräckliga. Jag hamnar över regeringens mål om 25 
procent ekologiskt och vår budget fungerar, så ja det tycker jag. Sedan är det klart att den 
ekologiska maten är dyrare men det känns bättre att kunna servera ekologiskt”. 
 
Rektorsområde 3 
 
“Ja, för att uppnå de 25 procenten är resurserna tillräckliga. Alla förskolor har olika 
förutsättningar beroende på hur många mål mat barnen äter per dag. Vissa barn äter frukost, 
frukt, lunch och frukt på förskolan och då blir det genast dyrare per barn och dag. Man 
kanske inte behöver köpa så mycket kött utan mer grönsaker istället och då blir det inte så 
dyrt”. 
 
Intresse och engagemang 
 
Genom intervjuerna med både förskolechefer och kokerskor framgick det att engagemang och 
intresse var av betydelse för att andelen ekologiska produkter skulle bli så hög som möjligt.  
Förskolechefen i rektorsområde 3 betonade att: 
 
”Dels är det väl för att jag har en dialog med personalen om vikten av ekologisk mat och att 
de  själva också tycker det är viktigt. Alla kokerskor tycker givetvis att ekologisk mat är viktig 
men sen har jag en kokerska som verkligen är jätte intresserad och engagerad i detta och 
driver det mycket själv”. 
 
Förskolechef i rektorsområde 1 framhävde att: 
 
”Klart att, är man intresserad och engagerad och är rätt person på rättplats så går det att 
göra väldigt mycket”. 
 
Kokerska i rektorsområde 3 betonade att: 
 
”Jag brinner för mat och tycker att ekologiskt och närproducerat är viktigt. För ska vi bo 
kvar på  jorden och våra barn ta över den så måste vi faktiskt tänka oss för”. 
 
Kokerska från rektorsområde 2 framhävde att: 
 
”Det är viktigt att vi både har ekologisk mat och att den är lagad från grunden. Det känns 
väldigt bra att kunna erbjuda barnen det”. 
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Av intervjuerna framgick det även att kokerskan i rektorsområde 3, hade tillsammans med 
barn och pedagoger jobbat med Sapere – metoden. Vilket innebär att lära känna sina sinnen 
och sin egen smak, att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt, att utvecklas till en medveten 
konsument, att våga prova nya produkter och rätter samt att öka variationen i det man äter 
(Algotson, 2011).  Kokerska i rektorsområde 3 betonade: 
 
”Att jobba med Sapere – metoden har varit väldigt roligt och vilken reaktion vi har fått av 
barnen. Barnen har bland annat fått provsmaka olika saker och tala om hur det låter när de 
t.ex. äter ett äpple. Genom detta har barnen lärt sig att sätta ord på smakerna och lärt sig 
beskriva smaker som t.ex. sött, salt, surt och beskt. Barnen har lärt sig att beskriva smakerna 
istället för att säga att saker och ting smakar äckligt”. 
 
Rektorsområde 3 var de område som låg högst när de gällde inköp av ekologiska livsmedel. I 
detta område har personalen arbetat mycket med betydelsen av ekologisk mat och miljö.  
Av analysen av intervjuerna kan jag utläsa ett stort intresse och engagemang hos alla i den 
pedagogiska verksamheten. Resultat av intervjuerna visade på att,  i alla rektorsområden var 
intresse och engagemang en viktig faktor för att en så hög andel som möjligtskulle vara 
ekologiska produkter. 

Diskussion 
 
Arbetet med studien har varit lärorik och spännande. Innan studien startade så trodde jag inte 
att det skulle vara så stora skillnader i en och samma kommun, trots att jag innan studien inte 
visste att rektorsområdena hade samma förutsättningar när det gällde budget per barn.  
	  
Utvärdering av metod 
 
Jag anser att det var ett bra val att utgå från en kvalitativ ansats med halvstrukturerade frågor.  
Det har gett studien en djupare förståelse och inblick i respondenternas kunskap, syn och 
tankar och gett svar på studiens syften och frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). För att få en 
mer omfattande studie hade det varit bra att även gjort en enkät undersökning som kunde 
skickats ut för att nå fler förskolor inom kommunen. Resultatet hade då blivit mer trovärdigt,  
samt att det kanske hade kommit fram andra saker som inte kom fram med endast intervjuer. 
Respondenternas svar har varit intressanta att ta del av. Studien har inte haft något bortfall,  
utan alla sex respondenterna har deltagit som planerat. Det hade dock varit intressant att även 
få intervjua kommunens kostchef för att undersöka hur hen tänker om ekologisk mat i 
förskolan eftersom att det är hen som också gör upphandlingarna inom kommunen. 
Intervjuerna som gjorts har alla varit på kommunala förskolor. Det hade varit intressant om 
jag i studien hade haft med en privat förskola för att kunna se om budget och andelen 
ekologiska livsmedel skiljer sig mellan kommunala och privata förskolor. Samt om de privata 
förskolorna måste ta hänsyn till upphandlingar eller om det blir lättare för de privata 
förskolorna att handla ekologiskt och närproducerat. 
 
Slutsatser och diskussioner av resultatet 
 
De tre olika rektorsområdena inom kommunen hade alla samma budget vad gällde barn per 
år, vilket innebär att de har samma möjligheter till inköp av ekologisk mat. Resultaten visar 
dock att procentuellt så ligger rektorsområdena olika i jämförelse vad gäller inköp av 
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ekologiska livsmedel, trots samma budget.  År 2006 fastställde regeringen att 25 procent av 
den offentliga konsumtionen av livsmedel bör utgörs av ekologiska livsmedel 
(Konkurrensverket, 2012). Av intervjuerna i denna studie framgick det att ett av de tre 
rektorsområdena inte nådde upp till regeringens mål om 25 procent ekologiska livsmedel 
medans de två andra rektorsområdena nästan låg det dubbla över regeringens mål.  
Av intervjuerna framgick det att kokerskorna hade olika varianter av anställningar. Några 
jobbade 60-75 procent endast i köket medans andra arbetade 50 procent i köket och resterande 
50 procent i barngruppen. Detta innebär att de kokerskor som endast jobbade 50 procent i 
köket hade mindre tid att planera och leta bra priser på ekologiska livsmedel om man jämför 
med de kokerskor som arbetade 75 procent i köket. Så slutsatsen skulle i detta fall kunna vara 
så att de kokerskor som hade mer arbetstid i köket hade lättare för att öka andelen ekologiska 
livsmedel. Förskolornas storlek samt kökets utformning skulle också kunna vara en av 
anledningarna till att förskolorna får olika resultat när de gäller inköp av ekologiska 
livsmedel. I rektorsområde 1 har de ett litet kök med vanlig hushållsugn och en spis med fyra 
kokplattor medans i rektorsområde 2 så har de ett riktigt storhushållskök där det finns en stor 
varmluftsugn och en stor diskmaskin, vilket gör det mer lättarbetat och kräver mindre tid.	  
	  
Resultat av intervjuerna visar på att ekologi och ekonomi var något som inte alltid gick hand i 
hand. Samtliga respondenter uttryckte att de ekologiska livsmedlen var dyrare i förhållande 
till konventionella. Två av tre respondenter ansåg att deras ekonomiska resurser var tillräcklig 
för att uppnå regeringens mål om 25 procent ekologiska livsmedel men att det på grund av 
budgeten blev svårt att komma över dessa 25 procent, medans en av respondenterna ansåg att 
resurserna inte var tillräckliga för att ens nå regeringens mål. Enligt Kristensen et al (2009) är 
ekonomi en av de faktorer som inverkar på om en verksamhet kan öka sin del av ekologiska 
livsmedel.  
 
Av denna studie framgick det att samtliga respondenter ansåg att de ekologiska livsmedlen 
var dyrare än konventionella. Enligt Ekomatcentrum (2010a) är ett sätt att minska 
kostnaderna genom att använda sig utav konceptet S.M.A.R.T. Genom att minska på 
köttmängden och öka grönsaksmängden kan till exempel grytor och såser drygas ut och på så 
sätt minska kostnaderna. Av intervjuerna framgick det att det inte var något rektorsområde 
som använde sig utav detta koncept men en av respondenterna uttryckte att det hade hört talas 
om konceptet och att hen skulle ta reda på mer information om konceptet för att se om det var 
något som de kunde tänkas jobba med i framtiden. En annan respondent uttryckte inte 
konceptet S.M.A.R.T  men menade att: 
  
”Man kanske inte behöver köpa så mycket kött utan mer grönsaker istället och då blir det inte 
så dyrt”. 
	  
Konceptet S.M.A.R.T går också ut på att säsongsanpassa frukt och grönt för att öka hälsan 
och för att nå de svenska miljömålen (Ekomatcentrum, 2010a). Av intervjuerna framgick det 
att två av tre respondenter resonerade och handlade så mycket det gick efter säsong.  
 
Utifrån intervjuerna visade det sig att det krav förskolorna hade på kökspersonalen var att de 
måste ha gått en utbildning inom livsmedelshygien, men inga andra utbildningar var ett krav. 
Utifrån intervjuerna visade det sig dock att det fanns ett önskemål från kökspersonalen om 
mer utbildning och djupare kunskap inom ekonomi och ekologiska livsmedel.  
 
Studien visade att eget intresse och engagemang hos kökspersonalen ökade möjligheterna för 
att nå upp till regeringens mål om 25 procent ekologiska livsmedel inom offentlig sektor. 
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Detta visade också Kristensen et al (2009) i deras studie att ett ökat intresse och engagemang 
från kökspersonal och chefer kan göra att de ekologiska inköpen ökar inom den offentliga 
sektorn. Fridaskolan i Göteborg är en skola där de har kommit långt i sitt tänkande om 
ekologi, mat och miljö. Skolan är både Svanen märkt och vann i år (2014) utmärkelsen "Årets 
skolrestaurang" i tävlingen White guide. De har en kock som är utbildad och som arbetat på 
välkända restauranger och han har ett brinnande intresse för mat, ekologi och miljö. På 
Fridaskolan finns det flera saker som gör att det har lyckats så bra. Först och främst 
personalens engagemang och intresse, de säsongsanpassar maten och handlar bra råvaror som 
är ekologiska och närproducerade och de har ett eget bakrum där de alltid bakar eget bröd. På 
Fridaskolan tillagar de mat för 15 kr/portion/dag och i detta ingår frukost, mellanmål och 
lunch. Snittet i Sverige för enbart skollunch ligger på 9,80 kr/portion (Svanen. se, 2014-05-
27). De har också lyckats minska på matsvinnet och har nu också börjat kompostera vilket är 
bra ur miljösynpunkt . De använder sig också utav miljövänlig el i form av vindkraftverk, 
vilket innebär att den el som förbrukas på skolan kommer från förnyelsebara källor. 
Fridaskolan är ett bevis på att det faktiskt inte behöver kosta mer för att kunna köpa mer 
ekologiskt och närproducerat utan att det ligger mycket i intresset hos personal och chefer. 
Utifrån intervjuerna kan man se att ekonomi inte behöver vara ett hinder så länge det finns 
intresse och engagemang hos både kökspersonal och chefer. En av kökspersonalen från ett 
rektorsområde beskriver sig själv så här: 
 
”Jag brinner för mat och tycker att ekologiskt och närproducerat är viktigt. För ska vi bo 
kvar på den jorden och våra barn ta över den så måste vi faktiskt tänka oss för”. 
 
Utifrån frågan om hur respondenterna såg på kost, hälsa och ekologisk mat så framkom det 
endast i ett fåtal svar vikten av ekologisk mat och hälsa. Utifrån intervjuerna gavs dock 
uppfattningen att respondenterna ville servera god och näringsriktig mat till barnen och att det 
var av stor vikt att respondenterna inte köpte halvfabrikat utan att maten var lagad från 
grunden med så lite tillsatser som möjligt. Utifrån intervjuerna visade det sig att de i 
rektorsområde 3 jobbade lite mer med ekologi, mat och miljö än i de andra rektorsområdena. 
Där hade det mer ett helhetstänk. De hade egna hönor som de kunde hämta ägg ifrån på deras 
gård, de komposterade samt att de hade jobbat med Sapere- metoden för att utveckla barnens 
smak, sinnen och att de skulle kunna uttrycka smaker så som beskt, salt, surt och sött. Sapere- 
metoden bygger på kunskap inom ämnena biologi, kemi, språk och matematik, vilket gör att 
metoden är lätt att integrera i läroplanen (Algotson, 2011). Att de i rektorsområde 3 jobbade 
mycket med alla dessa delar skulle kunna vara en stor del till att de har en sån hög andel 
ekologiska livsmedel. Att de tänker mycket på helheten och vikten av ekologisk mat i 
förskolan än vad de andra rektorsområdena verkade göra. Enligt Livsmedelsverket finns inga 
belägg för att det skulle vara någon skillnad i näringsinnehåll mellan ekologiskt och 
traditionellt producerade livsmedel (Livsmedelsverket, 2007). Curl et el. (2003) beskriver 
studier som gjorts på ekologisk och konventionell mat och som visar på positiva effekter av 
ekologiska livsmedel. I en studie från Seattle, Washington, visade det sig att barn som åt 
konventionella livsmedel hade högre halter av bekämpningsmedel i sin urin än de som åt 
ekologiska livsmedel (Curl, Fenske & Elgethun, 2003). Enligt norska vetenskapskomitteén 
(2014) har det gjorts studier som visar att ekologiska livsmedel kan ha en positiv inverkan på 
vårt immunförsvar eftersom ekologiska livsmedel innehåller mer c-vitaminer och 
antioxidanter än konventionella livsmedel.  
 
Livsmedelsverket (2011) pekar på vikten av kostens betydelse för vår hälsa och att barn som 
får en näringsriktig kost har bättre förutsättningar för att lära, koncentrera sig och orka leka. I 
en studie som gjordes på några Waldorfskolor kontra vanliga skolor visade på att andelen 
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barn med hösnuva, eksem och astma var lägre hos de barn som åt ekologisk kost i jämförelse 
med de barn som åt konventionellt odlade livsmedel (kungl. Skogs- och lantbruksakademin, 
2006). Om konventionell mat gör att barn mår sämre och får mer sjukdomar kommer det att 
inverka på deras motivation, stämningsläge och kognitiva funktion, vilket kan leda till att de 
har sämre chanser till att koncentrera sig, lära och orka leka. 
 
Trots att det finns för få vetenskapliga studier som saknar bevis för att ekologiska livsmedel 
skulle vara bättre ur ett hälsoperspektiv (Livsmedelsverket, 2007), så finns det studier som 
visar motsatsen (Norska vetenskapskomitteén, 2014).  
 
Utifrån de intervjuer som gjorts så har de olika rektorsområdena samma möjligheter till inköp 
av ekologisk mat, men att det ligger mycket i kökspersonalens och chefernas eget intresse hur 
mycket ekologiska livsmedel som köps in. Även utbildning och kompetens ses som en brist 
för att inte kunna komma upp till regeringens mål om 25 procent ekologiska livsmedel. 
Kanske skulle det vara lättare att nå upp till målen om personalen fick mer utbildning. Kanske 
kunde konceptet S.M.A.R.T  hjälpa dem i sin strävan att nå de 25 procenten. Inom en och 
samma kommun, där alla har samma ekonomiska förutsättningar borde alla kunna komma 
upp till regeringens mål om25 procent ekologiska livsmedel. 
 
För att kunna öka andelen ekologiskt och närproducerad mat i förskolan kan jag genom 
studiens resultat se att intresse och engagemang behövs hos både personal och chefer. Även 
utbildning och kokerskornas anställningsform samt kökets utformning och antalet barn på 
förskolan är av betydelse när det gäller hur andelen ekologisk mat i förskolan ser ut. 
Mitt råd till förskolorna är att det skulle vara bättre om kokerskorna fick mer tid i köket och 
att de endast var där, så att de kunde koncentrera sig på en sak och kunna lägga mer tid på t.ex 
val av mat, inköp, matsedel osv. Jag tror också att de hade varit bra om kokerskorna fick mer 
utbildning i hur man kan göra för att öka andelen ekologiskt. Som det är nu får de sitta 
ensamma på sina "kammare" och fundera ut hur de skall gå tillväga. Av studiens resultat 
visade det sig att många av kokerskorna ville och önskade sig mer utbildning för att kunna 
öka andelen ekologiska livsmedel i förskolan. 
 
Om man skulle vilja studera vidare på ämnet ekologisk mat i förskolan hade det varit 
intressant att jämföra kommunala och privata förskolor för att se om det finns någon skillnad 
vad gäller budget och intresse och engagemang hos personalen. Fridaskolan är en privat skola 
och de har kommit väldigt långt och lyckats bra, men det hade varit intressant och se om alla 
privata förskolor har de möjligheter som Fridaskolan har.
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Pernilla Brinck. Jag studerar min sjätte och näst sista termin på 
förskollärarprogrammet vid Karlstads Universitet. Syftet med min uppsats är att undersöka 
om förskolor inom en kommun har samma förutsättningar till inköp av ekologisk mat. 
 
Jag kommer göra en studie där jag använder mig av en kvalitativ metod, d.v.s. intervjuer. 
Urvalet kommer om det är möjligt bestå av tre förskolechefer och tre kökspersonal från er 
kommun. Intervjuerna kommer att spelas in via iphone och pågå i ca 30 min. De inspelade 
intervjuerna kommer att förvaras så att utomstående inte kan ta del av materialet. 
Undersökningen kommer att formuleras så att den som läser den inte kan avgöra vem Du är, 
vad förskolan heter eller i vilken ort förskolan ligger. Vid transkribering av ljudupptagningen 
kommer intervjuerna att kodas för att Du inte ska kunna identifieras vilket ökar din 
anonymitet i undersökningen. Deltagande i undersökningen är frivilligt och Du kan när som 
helst avbryta Din medverkan. 
Arbetsmaterialet kommer att förstöras när undersökningen är slutförd och publicerad och de 
uppgifter jag kommer ta del av kommer endast att användas för detta forskningsändamål. 
 
Utifrån detta tänkte jag höra om det finns en möjlighet att göra en intervju med Er? Jag 
kommer till er arbetsplats och gör intervjun och den kommer ta ca 30min. Inom en vecka 
kommer jag att höra av mig till er för att höra om Du vill delta i undersökningen och då bokar 
vi in en tid för en träff. 
Vid frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig. 
Ser fram emot ett möte med dig! 
 
Pernilla Brinck 
Mobil: xxxxxxxxx 
E-post:xxxxxxxxxxx 
 
Med Vänliga Hälsningar 

Pernilla Brinck 
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Bilaga 2 
	  
Intervjuguide 
 
Intervjuguide- förskolechefer inom kommunen 
 
Fråga 
 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Vad har du för utbildning? 
 

3. Hur länge har du arbetat som förskolechef? 
 

4. Finns det någon budget vad gäller kosten i ert rektorsområde? 
	  
	   Om ja, vad grundar den sig på? 
 Vad innefattar den? 
 Hur tänker du om den? 
 

5. Hur ser du på/Vad tänker du om ekologisk och närproducerad mat i förskolan? 
 

6. Hur tänker du som förskolechef om kost och hälsa i förskolan? 
 

7. Finns det något utbildningskrav hos kökspersonalen? 
 

8. Om ja, vilken typ av utbildning? 
 
	  
Intervjuguide	  –Kökspersonal	  inom	  kommunen	  
	  

1. Hur gammal är du? 
	  

2. Vad har du för utbildning? 
	  

3. Hur länge har du arbetat som kokerska/kock? 
	  

4. Finns det någon budget vad gäller matinköp? 
	  
	   Om	  ja,	  vad	  grundar	  den	  sig	  på?	  
	   Hur	  mycket	  är	  den	  på?	  
	  

5. Hur tänker du när du planerar veckomatsedeln? 
	  

6. Regeringen vill att förskola och skola ska ha minst 25 procent ekologiskt. Hur många 
procent ekologiskt köper ni?  

	  
7. Vilka livsmedel köper ni som är ekologiska och närproducerade? 
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8. I förhållande till regeringens mål om 25 procent certifierade ekologiska livsmedel 

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

            Om ja, vilka är dessa?  
 

9. Köper ni närproducerade livsmedel? 
Om ja, vilka? Och varför? Är det samma pris? 

 
10. Är de ekonomiska förutsättningarna ni har i er kommun tillräckliga för att kunna välja 

ekologiska livsmedel framför konventionella?  
            Om inte, hur upplever ni att de ekonomiska förutsättningarna skulle kunna förbättras?                                       

 
11. Upplever ni att det blir en merkostnad för att köpa ekologiska livsmedel?  

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

12. Upplever ni att utbudet av ekologiska livsmedel är tillräckliga?  
Om inte vad skulle kunna bli bättre?  

 
 
 
 
	  


