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Sammanfattning 

Inledning: Mat är både en njutning och en förutsättning för människans överlevnad men 

samtidigt bidrar matproduktion till stor miljöpåverkan. Våra matvanor måste förändras för att 

bli ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Restauranger kan påverka genom att bidra till 

förändring. Urban odling är ett sätt att producera hållbar mat, förutsatt att den sluter 

kretslopp. 

Syftet är att undersöka om urban odling på restauranger kan bidra till mer hållbara måltider. 

Metod/Material: För att undersöka detta har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer 

genomförts med respondenter i beslutsfattande positioner, på restauranger från olika 

restaurangsegment med intresse för hållbarhet, miljö eller innovation. Intervjuerna har 

bearbetats genom en tematisk analys. Dessutom har en litteraturgenomgång legat till grund 

för teoretisk bakgrund och diskussion.  

Resultatet av analysen visar på sex teman; Hållbarhet, Råvarans kvaliteter, Måltiden, 

Restaurangen, Odlingen och Kretsloppet. Under dessa teman framkom flera möjligheter och 

utmaningar för respondenterna med att ha en egen odling. Om de utmaningarna, som 

respondenterna såg, kunde lösas ställde man sig positiv till att odla i restaurangen. 

Slutsatsen är att urban odling på restauranger kan bidra till hållbar utveckling av 

livsmedelssystemet genom att stärka kopplingen från jord till bord. Det bidrar till bättre 

måltidsupplevelser, ökad förståelse för matproduktionen och kan vara ett sätt att sluta 

kretslopp. Urbana odlingssystem kan vidareutvecklas med restauranger som målgrupp.   

Nyckelord: Måltidsupplevelse, Innovation, Kretslopp, LOMAS  



3 

 

Innehållsförteckning  

Förord .................................................................................................................................................................................. 5 

Inledning ............................................................................................................................................................................ 6 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap .................................................................................. 6 

Teoretisk bakgrund ..................................................................................................................................................... 7 

En upplevelse från jord till bord ............................................................................................ 8 

Att äta närproducerat ............................................................................................................ 8 

Urban odling .......................................................................................................................... 9 

LOMAS............................................................................................................................ 10 

Syfte och frågeställningar ...................................................................................................................................... 11 

Metod och material .................................................................................................................................................... 11 

Litteraturgenomgång ........................................................................................................... 12 

Metodval .............................................................................................................................. 12 

Utveckling av intervjuguide ................................................................................................. 13 

Intervjuguidens områden ................................................................................................. 13 

Urval .................................................................................................................................... 14 

Restauranger .................................................................................................................... 14 

Respondenter.................................................................................................................... 15 

Pilotstudie ............................................................................................................................ 16 

Genomförande av intervjuer ................................................................................................ 16 

Transkribering och innehållsanalys .................................................................................... 17 

Etisk planering för studiens genomförande ......................................................................... 20 

Resultat ............................................................................................................................................................................. 20 

Hållbarhet ............................................................................................................................ 21 

Råvarans kvaliteter .............................................................................................................. 21 

Måltiden ............................................................................................................................... 22 

Gästen .............................................................................................................................. 22 

Kommunikation ............................................................................................................... 22 

Mervärden ........................................................................................................................ 23 

Restaurangen ....................................................................................................................... 24 

Hållbar utveckling ............................................................................................................ 25 

Flexibilitet ........................................................................................................................ 25 



4 

 

Förutsättningar ................................................................................................................. 26 

Odlingen ............................................................................................................................... 27 

Vad är lämpligt att odla? .................................................................................................. 27 

Förutsättningar ................................................................................................................. 27 

Kretsloppet ........................................................................................................................... 28 

En sammanfattning av möjligheter och utmaningar ............................................................ 29 

Diskussion av resultatet .......................................................................................................................................... 29 

Jord till bord ........................................................................................................................ 30 

Urban odling på hållbara restauranger .............................................................................. 30 

Hållbar, urban odling ....................................................................................................... 31 

Robotens roll i restaurangen ............................................................................................... 32 

Metod- och materialdiskussion ........................................................................................................................... 32 

Etisk reflektion om studiens genomförande ............................................................................................... 34 

Slutsatser .......................................................................................................................................................................... 34 

Praktisk användning och vidare forskning ................................................................................................. 35 

Referenslista ................................................................................................................................................................... 36 

Källor ................................................................................................................................... 36 

Textreferenser ...................................................................................................................... 36 

Bilaga 1. Sökmatris ....................................................................................................................................................... I 

Bilaga 2. Informationsblad, undersökning för examensarbete ......................................................... II 

Bilaga 3. Intervjuguide, mindmap ..................................................................................................................... III 

 



5 

 

Förord 

Ett stort tack till Anders Herdenstam för att du som handledare funnits som bollplank och 

bidragit med nya perspektiv genom hela processen, från idé till färdig uppsats. Dessutom vill 

vi tacka Ulf Hanell samt övriga vid Örebro Universitet och Alfred Nobel Science Park som är 

engagerade i forskningsprojektet, för att vi har fått vara delaktiga. Vi vill också rikta ett stort 

tack till våra respondenter för att ni så generöst delat med er av tankar och perspektiv. Utan er 

hade inte studien varit möjlig! 
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Inledning 

Mat är skillnaden mellan liv och död! Det finns alltid två sidor av samma mynt - mat har och 

kommer alltid vara en förutsättning för människans överlevnad. Samtidigt orsakar 

matproduktionen miljöförändringar som kommer omöjliggöra människans framtida existens 

om vi inte radikalt förändrar vårt sätt att äta (Steffen et al., 2011). Att samlas kring en måltid 

för att njuta av god mat och gott sällskap är en del av livet. För att hindra den utveckling vi 

ser idag måste vårt sätt att äta bli ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart, samtidigt som 

vi vill fortsätta njuta av god mat (Larsson, 2015). Att skapa nya matvanor är en utmaning där 

restauranger spelar en viktig roll, då de besitter kunskap att kunna skapa njutningsfulla 

måltider av hållbara råvaror och har det inflytande som krävs för att inspirera andra till 

förändring (Inwood, Sharp, Moore & Stinner, 2009).  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur restauranger kan bidra till mer hållbara 

matvanor. Vi vill genom en intervjustudie undersöka vilka möjligheter och utmaningar 

restauranger ser med att låta odling bli en del av restaurangen. Urban odling har 

uppmärksammats som en lösning på en del av framtidens matproduktion då det kan bidra till 

att sluta kretslopp (Ackerman, Conard, Culligan, Plunz, Sutto & Whittinghill, 2014).  Därför 

vill vi också undersöka restaurangers inställning till att ta tillvara på matavfall genom att 

använda det som näring i den egna odlingen. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  

För att kunna lösa ett problem måste man veta att det finns. Idag saknas kunskap om hur mat 

produceras och på vilket sätt våra matvanor påverkar en hållbar utveckling av 

livsmedelssystemet (Sundqvist, Milestad & Jonsson, 2005). Vi har gått från att producera vår 

egen mat till att idag köpa den ur anonyma förpackningar; vi saknar en koppling till 

matproduktionen vilket innebär att vi inte heller ser de konsekvenser den får (Ibid.). 

Framtidens hållbara livsmedelssystem bygger på att vi kan sluta kretslopp (Ibid.). Det innebär 

att de näringsämnen som finns i maten som slängs blir näring i odlingen av ny mat. För att 

förstå hur kretsloppet fungerar, eller inte fungerar, behöver produktionen synliggöras och 

förståelsen för var maten kommer ifrån måste öka. Specht, Siebert, Hartmann & Freisinger 

(2014) menar att urban odling kan vara lösningen på dessa problem. 
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Denna studie genomförs som en del av ett större forskningsprojekt vid Örebro Universitet 

som tillsammans med Alfred Nobel Science Park utvecklar ett system för urban odling. 

Projektet går under namnet LOMAS vilket står för lokal odling med autonoma system. I 

projektet samarbetar flera institutioner på Universitet där Restaurang- och Hotellhögskolan 

bidrar med perspektiv inom ämnet Måltidskunskap- och värdskap.   

 

Allt fler är nyfikna på matens väg från jord till bord och trenden är ökad medvetenhet och 

transparens (Food & Friends, 2017). Restaurangen är en länk som kopplar samman gästen 

med matproduktionen och det kan finnas flera sätt för dem att göra det. I denna studie vill vi 

undersöka om urban odling är ett sätt att koppla samman gästen med matproduktionen. 

Specht et al. (2014) menar att urban odling innebär en större närhet till matproduktionen som 

stärker kopplingen mellan jord och bord vilket gynnar hållbar utveckling. Därför är det 

intressant att undersöka om urban odling kan vara en möjlighet för restaurangen att sluta 

kretslopp, skapa en bättre måltidsupplevelse, följa trender och skapa större förståelse för 

matproduktionen. Genom att undersöka detta utforskas nya vägar för att, inom ämnet 

Måltidskunskap och värdskap, bidra till en hållbar utveckling både i restaurangbranschen och 

inom forskningen.  

 

 

Teoretisk bakgrund 

Vi äter mat för att överleva, men en måltid är mycket mer än så. Det är lika mycket en 

njutning, en upplevelse och ett sammanhang där människor kan mötas (Anderson, 2014). 

Hållbarhet och Waste (minskat matsvinn) är två starka trender just nu enligt 

kommunikationsbyrån Food & Friends (2017) som också ser en ökad medvetenhet hos 

gästen. Kopplingen mellan jord och bord ger gästen den förståelse och transparens som 

efterfrågas (Inwood et al., 2009). Att stärka kopplingen belyser hur våra matvanor idag 

hindrar utvecklingen av ett mer hållbart livsmedelssystem (Sundqvist et al., 2005).  

 

Restaurangen besitter kunskap att kunna skapa njutningsfulla måltider av hållbara råvaror och 

har det inflytande som krävs för att inspirera andra till förändring (Inwood et al., 2009). 

Genom måltiden kan de alltså förmedla ett budskap till gästen. Även om en måltid kan bära 

ett budskap är det svårt att tolka måltidens fulla innebörd, då människor saknar koppling till 
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matproduktionen (Anderson, 2014). Väljer mannen bredvid dig den vegetariska rätten av 

etiska skäl, oroar han sig för klimatförändringar eller tycker han helt enkelt inte om biff?  

 

En upplevelse från jord till bord 

Människor har förlorat förståelsen för hur mat blir mat. Det menar Fischler (1988), som ser 

att det industrialiserade jordbruket har kopplat bort människan, både fysiskt och socialt, från 

matproduktionen. Att få människor till att stödja matproduktionens utveckling kan vara svårt 

när konsumenter är så distanserade från produktionen (Sundqvist et al., 2005). En tydlig 

koppling till matens ursprung bidrar till en förhöjd upplevelse, både vid tillagning och under 

måltiden (Hellermann, 2017). Att matens ursprung är viktigt upptäckte även Carlo Petrini, 

grundaren till slow food-rörelsen (Kummer, 2002). Han undersökte råvarans roll genom att 

under en måltid berätta om råvarornas ursprung och platsen de kom ifrån och kom fram till 

att maten både smakade godare och att måltidsupplevelsen blev bättre när maten blev del av 

en berättelse (Ibid.). Detta är vad man brukar kalla för storytelling. Att låta storytelling bli en 

del av måltiden och på så vis skapa en bättre upplevelse innebär flera vinster för 

restaurangen; det lockar fler gäster och ger större medial uppmärksamhet (Mossberg & Eide, 

2016). 

 

Ett ökat intresse för matens ursprung öppnar upp för nya möjligheter att använda storytelling 

som en del av måltiden. Medvetna gäster uppskattar att höra om ovanliga sorter och var 

maten kommer från (Svenfelt & Carlsson-Kanyama, 2010; Mossberg & Eide, 2016). När 

gästen vill veta mer blir förmedlingen av kunskap en viktigare del av måltiden men 

restaurangpersonalen saknar ofta djupare förståelse för hur matproduktion går till, vilket gör 

det svårt att möta gästens efterfrågan (Inwood et al., 2009). Även om detta kan vara 

utmanande för restaurangpersonalen så bidrar kunskapsutbytet till en bättre måltidsupplevelse 

som varar längre än ett restaurangbesök (Ibid.).  

 

Att äta närproducerat 

Ett sätt att stärka kopplingen mellan jord och bord är att äta närproducerad mat. Det menar 

Hendrickson & Heffernan (2002) som sett att den främsta anledningen till att människor 

väljer närproducerat är för att få färsk och äkta mat men också för att det gynnar ekonomisk, 

social och ekologisk hållbarhet. Närproducerad mat är bra för miljön eftersom den inte kräver 

lagring eller långa transporter utan maten kan konsumeras färsk (Edwards-Jones et al., 2008). 
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Råvaror som konsumeras färska hinner inte bli så dåliga att de måste slängas och kortare 

transporter minskar dessutom energianvändningen (Ibid.). Att använda närodlade grönsaker 

bidrar därför till mervärden och ger dessutom restaurangen större kontroll över utbud, 

tillgång och kostnad (Inwood et al., 2009). 

 

Målgruppen för närproducerad mat är främst medvetna människor med särskilda värderingar 

kring mat som eftersträvar hög kvalitet och är villiga att betala ett högre pris för det (Svenfelt 

& Carlsson-Kanyama, 2010). Att använda närproducerad mat har därför blivit en stark 

kvalitetsmarkör för restauranger; det ger restaurangen högre status och bidrar både till gästens 

sensoriska upplevelse och storytelling (Inwood et al., 2009). Att servera mat som producerats 

nära ger gästen en koppling till matproduktionen vilket ger större tillit till att maten är ärligt 

producerad (Svenfelt & Carlsson- Kanyama, 2010).  

 

Urban odling 

Urban odling är en växande trend som innebär att städerna kan bli mer självförsörjande på 

mat. Detta genom att odla på hustak, i parker, växthus och byggnader för att skapa 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet (Ackerman et al., 2014). Ur ett 

hållbarhetsperspektiv innebär urban odling flera fördelar. Det kan försörja staden med 

närproducerad mat vilket minskar behovet av transporter och genererar ekonomisk hållbarhet 

för både samhälle och företag, samtidigt som människor lär sig mer om matproduktion 

(Ibid.). Dessutom bidrar urban odling till ekologisk hållbarhet då man genom odlingen kan 

sluta stadens kretslopp (Ibid.). En förutsättning för att urban odling ska bli hållbar är att man 

använder den näring som redan finns i staden och inte transporterar konstgödsel och gödsel 

från djur långväga (Specht et al., 2014). Genom att kompostera mat som annars skulle 

slängas kan man ta tillvara på den näring som finns i staden för att odla ny mat, och sluta 

stadens kretslopp (Ackerman et al., 2014).  

 

Specht et al. (2014) har undersökt vilka möjligheter och utmaningar som urban odling står 

inför. Flera utmaningar som höga investeringskostnader, ny teknik, nya material eller 

odlingsmetoder är sådant som behöver lösas (Ibid.). Hög energiförbrukning har tidigare setts 

som ett hinder för urban odling inomhus, men eftersom utvecklingen av energieffektiva 

ljuskällor är snabb kommer det inte vara ett hinder (Ibid.). Även om de praktiska 

utmaningarna med urban odling kan lösas saknas fortfarande acceptans för odlingen (Ibid.). 
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Eftersom restauranger har ett stort inflytande kan de inspirera gästerna till nya matvanor. 

Larsson (2015) ser två sätt för restauranger att bidra till hållbar utveckling; att inspirera 

människor till förändrade matvanor och genom att slänga mindre mat. Med urban odling 

behöver mindre mat slängas eftersom den inte hinner bli dålig under lagring eller transport 

(Ackerman et al., 2014). Om restaurangen skulle ha en egen odling skulle de också kunna ta 

till vara på den mat som annars skulle slängas. 

 

LOMAS 

På Örebro Universitet samarbetar flera institutioner för att utveckla ett robotiserat 

odlingssystem vid namn LOMAS. Enligt Ulf Hanell (personlig kommunikation, 10 april, 

2018), som är delaktig i utvecklingen av LOMAS, är det ett självgående odlingssystem där 

grönsaker växer i jord och en robot, genom artificiell intelligens, sköter allt från sådd och 

vattning till ogräsrensning. Roboten bearbetar också jorden vilket är en fördel om man vill 

gödsla odlingen med kompost och jämfört med liknande system har LOMAS utvecklats för 

att vara billigare och mer driftsäker (Ibid.). 

 

En första prototyp av LOMAS har tagits fram (se Bild 1) och en andra prototyp är under 

utveckling. Att undersöka vart odlingssystemet kan komma till faktisk användning och vilken 

målgrupp den riktar sig till kan bidra till den vidare utvecklingen av systemet. Eftersom 

restauranger är förebilder och har möjlighet att förändra människors attityder är de en 

intressant målgrupp för sådana odlingssystem (Inwood et al., 2009). LOMAS kan vara 

intressant för denna målgrupp då systemet varken kräver tid eller kompetens för att odla. 
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       Bild 1. LOMAS, Prototyp 1.0 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om urban odling på restaurang kan bidra till mer 

hållbara måltider. Därför utgår studien från följande frågeställningar:  

 

1) Vilka möjligheter och utmaningar ser restauranger med att odla mat i restaurangen?  

2) Vilka möjligheter och utmaningar ser restauranger i att ta till vara på den mat som slängs 

genom att använda den som näring för odling av grönsaker? 

 

 

Metod och material 

För att undersöka de möjligheter och utmaningar som restaurangbranschen ser med hållbar, 

urban odling har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Respondenterna har en 

beslutsfattande roll på restauranger från olika segment. De intervjuades angående möjligheter 

och utmaningar med egen odling, samt presenterades för möjligheten att bidra till att sluta 

kretslopp genom att använda komposterat matavfall i odlingen, för att kunna ge sitt 

perspektiv. Intervjuerna har sedan transkriberats för att behandlas i en tematisk analys.  



12 

 

Litteraturgenomgång 

För att hitta underlag för intervjuer och senare kunna ställa resultaten i relation till tidigare 

forskning har en genomgång av existerande litteratur gjorts. Under litteraturgenomgången 

kunde frågeställningen preciseras eftersom vi sökte eventuella motsättningar och obesvarade 

frågor inom ämnet (Bryman, 2011). 

 

De databaser som använts för litteratursökningen är EBSCO host, Web of science och Primo. 

Med hjälp av databaserna och de sökord som redovisas i Bilaga 1 har aktuella och relevanta 

artiklar kunnat hittas. Dessutom har information hämtats ur artiklar som refererats i annan 

relevant litteratur och även litteratur från tidigare kurser har använts som referenser. De 

artiklar som valts ut har varit vetenskapligt granskade, skrivna på svenska eller engelska och 

tillgängliga utan kostnad genom Örebro Universitet.  

  

Metodval 

För att uppfylla studiens syfte valdes en kvalitativ metod för att utforska restaurangers 

perspektiv genom semistrukturerade intervjuer. Genom en kvalitativ metod har 

respondenternas värderingar och åsikter fångats för att skapa en mer nyanserad bild av 

restaurangernas uppfattning (Trost, 2010). Det finns flera aspekter som kan påverka 

restaurangens uppfattning om möjligheter och utmaningar i verksamheten. Genom att låta 

respondenten tala fritt inom det område som undersöks får man se världen ur dennes ögon 

(Hedin, 2011).  

 

Med en semistrukturerad intervju får man se världen genom respondentens ögon men 

samtidigt styra samtalet för att behandla ett specifikt ämne. En semistrukturerad intervju är 

strukturerad inom ett tydligt frågeområde men med ostrukturerade, öppna frågor som inte 

behöver vara formulerade på förhand (Trost, 2010; Bryman, 2011). Denna metod stimulerar 

respondenten att tala ohämmat inom ämnet; eftersom intervjun blir mer som ett samtal än en 

utfrågning, uppmuntras respondenten till att dela med sig av sina tankar om det som studien 

undersöker (Ibid.).    
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Utveckling av intervjuguide 

Vid semistrukturerade intervjuer används ofta en intervjuguide som underlag. Syftet med en 

intervjuguide är att säkerställa att intervjun täcker alla områden som behöver behandlas för 

att besvara frågeställningen (Bryman, 2011).  

 

I denna studie utformades intervjuguiden som en mindmap med olika områden att diskutera 

samt en avslutande, färdigformulerad fråga. Intervjuguiden (se Bilaga 3) fungerade som ett 

flexibelt stöd åt intervjuarna för att under intervjuerna uppmuntra respondenterna till att tala 

fritt om ämnet (Bryman, 2011). Den inleddes med checklista för att säkerställa att alla 

respondenter fått ta del av informationsbladet och upplägget för intervjun samt gett sitt 

godkännande till att bli inspelade. Huvuddelen innehöll sex områden som hade visat sig 

viktiga under studiens förarbete. Dessa områden var; Hållbarhet och miljö, Närproducerat, 

Urban odling, Odling i restaurang, Matsvinn och LOMAS. Valet av områden grundades i det 

som framkom under litteraturgenomgången, pilotstudien och i samtal med handledare och 

andra som varit delaktiga i projektet LOMAS. 

 

Intervjuguidens områden 

Hållbarhet och miljö syftade till att låta respondenten tala fritt om möjligheter och 

utmaningar man såg i att arbeta med hållbarhet- och miljöfrågor i den egna verksamheten, för 

att få en övergripande bild. 

 

Närproducerat belyste kopplingen mellan jord och bord där respondenten uppmuntrades att 

tala om vilka möjligheter och utmaningar denne upplevde med att stärka kopplingen mellan 

restaurang och matproduktion.  

 

Urban odling och Odling i restaurang hade samma syfte; att undersöka vilka möjligheter och 

utmaningar respondenten upplevde med urban odling. Urban odling behandlade urban odling 

i stort medan området Odling i restaurang var mer riktad mot att odla mat i, eller i anslutning 

till restaurangen.  

 

Under Matsvinn uppmuntrades respondenterna till att berätta om hur de arbetade med att 

minska verksamhetens matsvinn samt vilka möjligheter och utmaningar de såg i det arbetet. 
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LOMAS var det område som togs upp sist under varje intervju. Respondenterna fick då veta 

mer om projektet LOMAS och fick en introduktion till möjligheterna med att ta tillvara på 

mat som annars slängs. Detta öppnade upp för ett samtal om vilka möjligheter och 

utmaningar som respondenten kunde se med projektet.  

 

Alla områden, utom LOMAS, presenterades i en föreslagen ordningsföljd som inte var statisk. 

Det var viktigt med flexibilitet för att samtalet skulle flyta på och respondenten uppmuntrades 

att tala fritt (Trost, 2010). Intervjun avslutades med en färdigformulerad fråga som ställdes 

till alla respondenter; Skulle du kunna tänka dig att avsätta plats för odling i restaurangen? 

Den avslutande frågan syftade till att klargöra respondenternas inställning till odling i 

restaurangen, för att kunna jämföra med det respondenten talat om under intervjun samt de 

svar som övriga respondenter gett.  

 

Urval  

För att få en nyanserad bild av restaurangers uppfattning om möjligheter och utmaningar med 

hållbar, urban odling gjordes ett målinriktat urval. De restauranger som valdes ut kom från 

olika segment av restauranger och har alla fokus på miljö, hållbarhet eller innovation. För att 

få ett relevant och informativt material vände vi oss till dem som var delaktiga i 

beslutsprocesser inom verksamheterna.  

 

Restauranger 

Urvalet riktades till restauranger från olika klasser i White Guide, från God klass till 

Mästarklass, för att få respondenter från olika restaurangsegment. Trost (2010) menar att ett 

heterogent urval inom en homogen grupp ger bäst trovärdighet, tillförlitlighet och variation i 

svaren och därför sökte vi restauranger med olika målgrupp, prisklass och profil. White 

Guides klassificeringssystem, som bedömer mat, dryck, service och miljö & stämning, 

användes som utgångspunkt då den uppdateras årligen och är den ledande restaurangguiden i 

Norden (White Guide, 2018). Utöver restauranger klassade i White Guide valdes ytterligare 

en verksamhet ut som bedriver restauranger på större företag, för att fånga ytterligare ett 

segment av branschen. Detta med syftet att uppnå ett så representativt urval som möjligt 

(Bryman, 2011). 
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Urvalet gjordes även ur ett geografiskt perspektiv. Då studien undersöker möjligheter och 

utmaningar med urban odling riktade den sig främst till restauranger i storstäder men för ett 

bredare perspektiv inkluderades också en restaurang i en medelstor stad och en på 

landsbygden. Detta för att inte missa perspektiv som restauranger i storstaden inte kunde se. 

Att inkludera en restaurang på landsbygden var intressant trots att vi undersökte möjligheter 

och utmaningar med urban odling, eftersom de kunde se frågan ur ett annat perspektiv och 

hade större erfarenhet av egen odling. Av praktiska skäl begränsades studien till restauranger 

i Sverige. 

 

Genom att välja restauranger med intresse för hållbarhet, miljö eller innovation säkerställdes 

att resultatet skulle besvara studiens frågeställningar, vilket är syftet med ett målinriktat urval 

(Bryman, 2011). Bedömningen gjordes utifrån restaurangens hemsida, sociala medier, egna 

och andras erfarenheter samt råd från handledare. Det slutgiltiga valet av restauranger var 

subjektivt men gjordes med ingången att förhålla sig så objektivt som möjligt till urvalet.  

 

Respondenter 

De respondenter som valdes ut var personer med ledande position på restaurangerna. Det var 

viktigt att rikta sig till respondenter som satt i positioner där de kunde fatta beslut över 

restaurangens verksamhet för att få en rättvis bild av möjligheter och utmaningar för odling i 

restaurangen. För att hitta potentiella respondenter riktade vi oss främst till restauranger vi 

eller vår handledare sedan tidigare visste hade den profil vi eftersökte. Detta kompletterades 

med sökningar i White Guide.  

 

För att anonymisera respondenterna och underlätta läsning har de tilldelats fingerade namn 

som speglar verksamheten på den restaurang där de arbetade. Respondenterna presenteras 

under sitt fingerade namn i Tabell 1.   
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Tabell 1. Översiktlig presentation av respondenter och de restauranger där de arbetade. 

Fingerat namn Klass  Plats Beskrivning 

Kedjan God klass Storstad Kedjan bedriver en bred verksamhet på flera 

restauranger i staden med restaurang, café och 

livsmedelsbutik. De har en hållbar och trendig profil. 

Mästarkrogen Mästarklass Storstad Mästarkrogen bedriver en restaurang som serverar á la 

carte, avsmakningsmenyer, konferenser och har även 

ett café. De har en växtbaserad meny och en hållbar, 

innovativ profil.   

Hotellet God klass Medelstor 

stad 

På det nystartade hotellet bedriver man flera 

restauranger med olika kök. Man serverar frukost, 

lunch och middag till både privatpersoner och 

konferensgäster. Man lyfter gärna fram det gröna på 

tallriken. 

Museet Mycket god 

klass 

Utkant av 

Storstad 

På museet bedriver man lunchrestaurang med buffé, 

serverar konferenser och event samt har ett café där de 

lyfter fram närproducerad mat och dryck. 

Företaget -  Storstad Företaget ligger i ett kontorslandskap och serverar 

dagens lunch, mellanmål och fika till personalen. De är 

certifierade av Krav och är Svanen-märkta. 

Slottet God klass Landsbygd Slottets restaurang och café ligger i anslutning till en 

slottsträdgård. De serverar mat utifrån vad trädgården 

och närliggande leverantörer kan erbjuda för dagen till 

en bred målgrupp av gäster. De är certifierade av Krav. 

 

 

Pilotstudie 

Pilotstudien genomfördes den 12 april i en medelstor stad med en krögare på en restaurang 

som ej var listad i White Guide. Det är enligt Bryman (2011) lämpligt att använda en likartad 

respondent till pilotstudien som den faktiska studien för att undersöka frågornas relevans. 

Intervjun, som varade i 30 minuter, syftade till att testa intervjuguiden och säkerställa att 

respondenten inte hämmades av att vi båda var delaktiga under intervjun. Utifrån erfarenheter 

från pilotstudien justerades intervjuguiden i samråd med handledaren. Intervjuguidens 

upplägg och områden justerades för att intervjuerna skulle flyta på bättre. För att förtydliga 

respondentens inställning till hållbar, urban odling avslutades intervjun med en 

färdigformulerad fråga (Bryman, 2011).   

 

Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna kontaktades utvalda restauranger över mail och telefon. Av de tio 

restauranger som kontaktades var sex respondenter villiga att ställa upp, vilket sedan tidigare 
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bedömts vara lagom för att rymmas inom studiens tidsram. De som ställde upp fick ta del av 

ett informationsblad (se Bilaga 2) där syftet med studien och respondentens rätt att avbryta 

sitt deltagande framgick. Intervjuerna som genomfördes mellan den 17 och 23 april 2018 var 

30–75 minuter långa. För att miljön skulle vara bekväm och avslappnad genomfördes de på 

restaurangen där respondenten arbetade (Hedin, 2011). Vid intervjun fick respondenten 

återigen ta del av informationsbladet och samtalet spelades in med hjälp av en mobiltelefon 

efter att respondenten gett sitt godkännande.  

 

Båda författarna deltog aktivt i intervjuerna för att få jämn arbetsbörda och mer jämförbara 

resultat. Dessutom kunde detaljer lättare uppfattas och diskuteras vid vidare bearbetning av 

data. För att respondenten skulle tala fritt var det viktigt att skapa en god stämning (Trost, 

2010). Vi var därför på plats i god tid för att inte jäkta respondenten. Vid vissa av besöken 

fick vi, utöver intervjun, en rundvandring i verksamhetens lokaler och/eller fortsatte samtala 

efter att intervjun avslutats. 

 

Transkribering och innehållsanalys 

Materialet från de inspelade intervjuerna bearbetades genom transkribering inom en till åtta 

dagar. Enligt Trost (2010) är det bra att inte vänta för länge mellan intervju och transkribering 

utan man bör passa på när den finns färskt i minnet. Olika personer kan uppfatta en inspelad 

intervju annorlunda vilket kan påverka transkriberingen (Ibid.). Det problemet kan ha blivit 

mindre i och med att vi båda var delaktiga under intervjun och redan då kunde bilda oss en 

egen uppfattning.  

 

De transkriberade intervjuerna analyserades genom en tematisk innehållsanalys. Den 

tematiska analysen gjorde vi tillsammans, enligt beskrivningar av Granheim & Lundman 

(2004). De transkriberade intervjuerna granskades noggrant för att välja ut meningsbärande 

citat som hade koppling till studiens syfte och frågeställning. De utvalda citaten hade ett 

innehåll som gick att koppla till möjligheter eller utmaningar med odling i restaurangen. 

Citaten sammanställdes, kondenserades och anonymiserades för att fånga dess essens (Ibid.). 

De kondenserade citaten kodades med ord som fångade innehållet och kategoriserades 

slutligen i sex teman för att fånga den underliggande meningen i intervjuerna (Ibid.). Dessa 

teman utgör grunden för studiens resultat. 
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En exemplifierande tabell och figur illustrerar hur innehållsanalysen av de transkriberade 

intervjuerna gick till (Adolfsson & Kenne, 2013). I Tabell 2 redovisas exempel från vår 

innehållsanalys på hur två citat analyserades från meningsbärande citat till tema.  

 

Tabell 2. Exempel på hur meningsbärande citat analyserats till teman.   

Meningsbärande citat Kondenserat citat Kod Tema 

Att man kan följa den där 

lilla plantan i alla sina 

steg. 

Mervärde att kunna följa 

plantans utveckling.  

Mervärde Måltiden 

Alltså vi är ett 

långtgående projekt där 

vi ska bli så hållbara som 

möjligt. Vi vill ju ligga i 

framkant. Vi vill ju driva 

utvecklingen. Vi vill inte 

följa den. 

Arbetar långsiktigt med 

att ligga i framkant och 

driva hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling Hållbarhet 

 

I Figur 1 illustreras exempel på hur analysen format teman från kondenserade citat. De olika 

teman som framkommit är färgkodade för att enkelt kunna följa analysen. Till grund för de 

sex teman som framkom ligger 14 koder som i sin tur ligger till grund för resultatet. För att 

förstå hur de kondenserade citaten formade olika koder är koderna kategoriserade som a), b), 

och c) inom varje tema. 
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Figur 1. Exempel på hur kondenserade citat analyserades till teman i innehållsanalysen  
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Etisk planering för studiens genomförande 

Studien syftade till att belysa olika perspektiv av hållbar, urban odling; både möjligheter och 

utmaningar. De möjligheter och utmaningar som presenterades i litteratur och intervjuer 

behandlades med ett systematiskt förhållningssätt genom att vi försökte lyfta fram allt som 

gick att koppla till hållbar, urban odling i restaurang. Genom att inte värdera de möjligheter 

och utmaningar som presenterades i materialet blev metoden mer trovärdig (Granheim & 

Lundman, 2004). För att få ett objektiv urval hade ingen av författarna en koppling eller 

tidigare relation till respondenterna. Metoden har beskrivits i detalj då transparens är en 

förutsättning för att värdera studiens resultat eller upprepa metoden (Bryman, 2011).  

 

Under intervjuerna delade respondenterna med sig av egna perspektiv och erfarenheter. 

Eftersom tystnadsplikt och konfidentialitet är viktigt var det avgörande att ingen skulle kunna 

identifiera respondenterna i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Därför anonymiserades 

respondenter och citat, men eftersom intervjun handlade om restaurangens verksamhet och 

respondentens yrkesroll utan att beröra personliga frågor eller respondenternas privatliv har 

inga ytterligare åtgärder gjorts. Innan intervjuerna fick respondenterna vid två tillfällen ta del 

av ett informationsblad (se Bilaga 2) för att tydligt förmedla att studien endast utfördes i 

forskningssyfte, att tystnadsplikt var rådande, att det var frivilligt att besvara frågorna och att 

respondenten när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Detta gjorde att studien kunde 

uppfylla kraven på information och samtycke (Ibid.). 

 

 

Resultat 

Nedan presenteras det som framkommit genom analyser av data från de sex intervjuer som 

ligger till grund för studien. De teman som framkommit under den tematiska analysen av data 

är; hållbarhet, måltiden, restaurangen, råvarans kvaliteter, odlingen och kretsloppet. Dessa 

presenteras under varsin huvudrubrik, och i vissa fall med underliggande koder som 

underrubriker. För att belysa och exemplifiera resultatet presenteras flera citat från 

intervjuerna. Eftersom citaten är tagna ur sitt sammanhang har vissa av dem redigerats något 

för att vara begripliga för läsaren. Avslutningsvis sammanfattas de främsta möjligheterna och 

utmaningarna med hållbar, urban odling i restaurangen under rubriken En sammanfattning av 

möjligheter och utmaningar. Egna reflektioner och kopplingar reserveras till avsnittet 

Diskussion av resultat. 
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Hållbarhet 

Under temat Hållbarhet framkommer respondenternas perspektiv på hållbar utveckling 

genom vad de gör i sin egen verksamhet samt vilka möjligheter och utmaningar de ser i 

arbetet med detta. Respondenterna anser att det är viktigt att köpa ekologiska och/eller 

närproducerade råvaror. De berättar dock om utmaningar som höga kostnader, oflexibla 

certifieringssystem, otillräckligt utbud och/eller tillgång på bra råvaror men också svårigheter 

i att hitta leverantörer.  

 

Hållbar utveckling är en viktig fråga för alla respondenter och flera av dem ser 

restaurangbranschen som drivande i utvecklingen av måltidskulturen. Både Kedjan och 

Mästarkrogen arbetar aktivt med att ligga i framkant för att driva en mer hållbar utveckling. 

När vi lagar mat så ska det liksom vara bra för en själv, det ska vara bra för de som sitter 

runtomkring och det ska vara bra för jordklotet. [...] Så man har en god eftersmak som vi 

säger (Mästarkrogen). 

 

Hotellet menar att restaurangen kan bidra till utveckling genom att göra det de är bäst på - 

laga mat av råvaror som kräver kunskap och erfarenhet. Genom sin yrkesskicklighet skapar 

kocken måltider som både är hållbara och en upplevelse för gästen. Man måste ju ändå 

försöka hjälpa till med någon form av hållbarhetsaspekt. Och jag älskar ju att laga saker som 

kräver kunskap för man vet att det blir godare men också att det är sunt att använda det 

(Hotellet). 

 

Råvarans kvaliteter 

Under temat Råvarans kvaliteter framkommer respondenternas perspektiv på 

matproduktionens inverkan på råvarans kvalitet, samt vilka möjligheter och utmaningar de 

ser med detta i den egna restaurangverksamheten. Vilka råvaror som anses hållbara att köpa 

skiljer sig mellan respondenterna. Alla respondenter anser att närproducerade råvaror bidrar 

till ett mervärde samt att de håller högre sensorisk kvalitet och är färskare. Flera respondenter 

är stolta över råvarorna de serverar och berättar gärna om dem för sina gäster. Dock påpekar 

Slottet att det är något som kanske inte prioriteras i alla restaurangsegment. 
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Flera respondenter uppskattar att ta in råvaror från mindre producenter även om det innebär 

utmaningar när det blir små partier utan kontinuitet. Detta är något som man kan hantera 

genom att ta in speciella råvaror vid särskilda tillfällen eller bara använda dem i mindre delar 

av verksamheten. Variation och ovanliga sorter är något som respondenterna uppskattar att 

köpa in.  

 

Måltiden 

Under temat Måltiden framkommer respondenternas perspektiv på hur råvaran påverkar 

måltiden, samt vilka möjligheter och utmaningar man ser i att utnyttja detta i sin verksamhet. 

Respondenterna lyfter flera aspekter av måltiden och dessa delas in i underrubrikerna; 

Gästen, Kommunikation och Mervärden.  

 

Gästen  

Respondenterna tycker att det är viktigt att verksamheten möter gästens efterfrågan men hur 

mycket som styrs av detta varierar mellan restaurangerna. Att arbeta med hållbara råvaror 

från ekologiska, småskaliga eller lokala producenter kan leda till ett högre pris som inte 

passar alla gäster. De gäster som tycker att det är viktigt är ofta beredda att betala mer, men 

det kan vara svårt att motivera ointresserade gäster. Företaget ser ekonomiska begränsningar 

i att servera mer ekologiskt då de samtidigt måste möta gästernas efterfrågan på variation: 

Det finns alltid ett fritt val; som vi säger till gästerna “det är ni som bestämmer”. [...] Det är 

många som vill vara [miljömedvetna] och det ökar hela tiden men det är många som inte är 

där (Företaget). 

 

Kommunikation 

På Slottet uppskattar många gäster Krav-certifieringen, men för att kommunicera det arbete 

som görs utöver certifieringen behöver man möta gästen för att förklara. Det är dock omöjligt 

att ägna den tiden åt varje gäst. Det hållbarhetsarbete som inte inryms i en certifiering 

upplever därför respondenterna som svårare att kommunicera. Ett sätt att kommunicera ut hur 

verksamheten arbetar är att beskriva det i menyer eller på etiketter. Att kommunicera så kan 

vara smidigt men anses också hindra flexibilitet när det kommer till råvaror och meny 

eftersom det är svårt att ändra dem i efterhand. Som Hotellet säger under intervjun; Det är 

svårt att kommunicera ut någonting genom att man bara säger; ja men vi jobbar lokalt, eller 

ekologiskt. Men det säger liksom ingenting [...] Det är svårt att beskriva det i en meny. Oftast 
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blir det bara floskler! 

 

Museet tycker det är viktigt att inte pracka på gästerna information men berättar gärna om hur 

de arbetar när gästerna frågar. Mästarkrogen vill ge gästen en upplevelse där hållbarhet är en 

självklar del. Därför väver man in berättelsen om råvarorna som en naturlig del av 

måltidsupplevelsen. Även om det är viktigt för samtliga respondenter att fatta hållbara beslut 

i restaurangen är det för många inte lika självklart att kommunicera det till gästen. Det är min 

och din övertygelse att man måste vara så [ekologiskt hållbar]. Och sen så bryr jag mig inte 

så mycket om nån annan vet det. Bara jag vet det (Slottet).  

 

Flera respondenter talar om storytelling som ett kommunikationsmedel. Att berätta om 

råvarorna och verksamheten är ofta uppskattat, särskilt när gästerna är medvetna, nyfikna 

eller intresserade av hållbarhetsfrågor. Storytelling blir extra viktigt när man arbetar med små 

eller lokala producenter. Jag tycker inte bara att man ska välja eko. För det finns 

[producenter] som är jättesmå som inte har råd att ekocertifiera sig. Men då måste vi bli 

bättre på att förklara det (Kedjan). 

 

Förutom att storytelling är ett sätt att kommunicera hur man arbetar med hållbarhet, innebär 

det också ett mervärde för gästen att veta var maten kommer ifrån. Det är också viktigt att 

berättelsen inte blir för klyschig, den måste vara trovärdigt. Som Slottet säger; Det är inte 

namnet på producenten som är det intressanta, utan det är historien. Genom att de odlar nära 

restaurangen kan råvarorna utgöra grunden för storytelling.  

 

Storytelling fungerar som ett sätt för en restaurang att påverka gästen till mer hållbara val. 

Restaurangen är en drivande kraft i utvecklingen av måltidskulturen och bär därför ett ansvar 

för att utbilda, påverka och inspirera gästen. Respondenterna ser att restaurangen har ett 

ansvar men hur stort det är har de olika perspektiv på. Eftersom gästen alltid har rätt är det 

viktigt för respondenterna att inte proklamera eller predika hållbarhet utan att det vävs in på 

ett naturligt sätt.  

 

Mervärden 

En måltidsupplevelse består av helheten som måltidens olika delar skapar, med både sinnliga 

och känslomässiga intryck. Att gästen får uppleva måltiden från jord till bord bidrar till en 

helhetsupplevelse. Jag menar brysselkål. Då kommer det en hel stock [från köksträdgården]. 
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Och då säger man; Det här ska ni få idag! Och folk blir ju helt…folk har ju inte sett det 

(Slottet).  

  

En närhet till maten som serveras, antingen genom att odla själv eller att handla råvaror från 

en producent i närheten, ger mervärden för gästen. Närheten till matproduktionen gör 

kopplingen till maten tydligare och när vägen från skörd till tallrik blir kortare får maten en 

högre sensorisk kvalitet. 

 

Det är mycket bättre när det kommer härifrån och har fått sitta kvar tills det är moget. 

Sen har du två dagar på dig att servera det innan det är ruttet. Då är det som godast 

och då ska man servera dem. Det blir naturligt när man jobbar med närodlat (Museet). 

 

Ärlighet är viktigt för alla respondenter. De menar att det är viktigt att deras hållbarhetsarbete 

är ärligt men påpekar att många försöker framstå som miljömedvetna för syns skull utan att 

vara hållbara. Detta gör att ord som lokalt, ekologiskt och hållbart blivit urvattnade och att 

slänga sig med sådana ord ger ingen trovärdighet. Att vara ärlig och göra förändring på riktigt 

är viktigt för alla respondenter, man vill inte bara göra saker för syns skull. De hävdar ju 

också att [blåfenad tonfisk] är hållbar och det är ju ren bullshit. Man kan inte lyssna på 

allting. Det finns många som märker saker som bara har en ekonomisk vinning i det här. Det 

är jättesvårt (Kedjan).  

 

För flera respondenter är det viktigare att faktiskt köpa ekologiska råvaror än att berätta om 

det, samtidigt som respondenterna menar att ekologiskt är ett mervärde man säljer. Att inge 

förtroende och ärlighet är det viktigaste för de flesta respondenterna. Vi jagar inga stämplar, 

vi skriver inte ut på menyn egentligen vilka gårdar, vi är inte så. Utan vi vill ju skapa en 

frizon. Kommer man in här och man äter så vet man [att man får schysst mat] 

(Mästarkrogen).  

 

Restaurangen 

Under temat Restaurangen presenteras respondenternas perspektiv på restaurangens roll i 

hållbar utveckling samt vilka möjligheter och utmaningar man ser med att göra förändringar i 

den egna verksamheten. Olika aspekter av detta delas in i underrubrikerna; Möjligheter för 

hållbar utveckling, Flexibilitet och Förutsättningar. 
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Hållbar utveckling 

En förutsättning för att kunna arbeta med hållbarhetsfrågor är att det finns ett intresse hos 

ägarna. Vid större beslut måste flera av respondenterna vända sig uppåt i organisationen men 

menar att hållbarhetsarbete ofta uppmuntras. Alla respondenter bedriver hållbarhetsarbete på 

olika sätt, som att arbeta med grönsaksbaserade menyer samt ekologisk och närproducerad 

mat. Flera respondenter arbetar med att reducera matsvinn genom åtgärder som att köpa 

mindre tallrikar, hitta flöden inom verksamheten eller att ha en kompost. 

 

För Kedjan och Mästarkrogen som vill ligga i framkant är det viktigt att vara tidig med att 

testa nya saker. Att vara nytänkande förmedlar en wow-känsla som ger ett mervärde, vilket 

lockar en viss målgrupp. Men även om det väcker ett intresse hos många kan det också 

provocera vissa gäster. Genom att man vågar testa nya, okonventionella råvaror eller metoder 

kan man driva utvecklingen.  

 

Alltså att vara visionär kostar. [...] Man åkte ju inte upp till rymden gratis första 

gången utan det kostade ju. Sen kommer man på något billigare och något smartare. 

Så det är bara att försöka plåga sig igenom… det här och hoppas på att det [hållbara 

måltider] blir helt naturligt och en stor grej. (Mästarkrogen)  

Flexibilitet 

Att vara flexibel är något som alla respondenter eftersträvar även om de har olika möjlighet 

till det. Hotellet strävar efter att bli flexibla nog att hantera ojämn kontinuitet hos leverantörer 

medan Slottet har en flexibel meny som kan ändras under dagens gång. När det kommer till 

flexibilitet i menyn ser respondenterna att det kan vara stimulerande för personalen och det 

möjliggör också att ta in mindre partier av råvaror eller ta tillvara på sådant som annars skulle 

slängas. De ser även negativa aspekter med flexibilitet då det kan bidra till stress om 

tillgången är osäker och det blir svårare att planera arbetet i förväg.  

 

Flexibilitet i verksamheten där olika typer av målgrupper och måltider serveras kräver en 

öppen kommunikation där gästerna inte behöver veta menyn i förväg. Flera respondenter 

upplever att gästerna långt i förväg vill veta menyn, vilket hindrar restaurangen från att ta in 

råvaror från mindre producenter som inte kan lämna några garantier.  
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Vi kan ha konferensgrupper på 100 - 200 personer. [...] De har i sina krav: Ni måste 

ha minst 50% ekologiskt. Ni ska jobba lokalt. Ni ska jobba med det här och det här. 

Vad får vi äta om två månader? [...] För att kunna jobba nära sina bönder och 

producenter eller odla själv, då handlar det om att man måste ha friheten att ha 

flexibilitet. Det tror jag är superviktigt för att det ska fungera. Jag tror att man måste 

mentalt ändra samhällets sätt att se på det. Nej du kan inte få reda på vad du ska äta 

om två månader. Det är helt omöjligt (Hotellet). 

 

Förutsättningar 

Samtliga respondenter är villigt inställda till att integrera odling i restaurangen men menar att 

tid och kompetens är de största utmaningarna för att det ska bli praktiskt genomförbart. 

Museet och Företaget, som har testat odling på restaurangerna, menar att en odling lätt glöms 

bort om det inte finns en speciell tjänst för arbetsuppgiften. Slottet, som redan har en trädgård 

i anslutning till restaurangen, menar att hanteringen av de skördade grönsakerna är det som 

stjäl mest tid för personalen.  

 

Museet har redan en mindre köksodling på taket som bara varit dekorativ men som de är på 

väg att utveckla till en örtträdgård. Att ha en odling som en installation fungerar som en 

unique selling point även om den bara kan ge en liten del av restaurangens behov. En 

förutsättning för att en restaurang ska kunna avsätta resurser för odling är att det är 

ekonomiskt hållbart för verksamheten. Respondenterna är eniga om att tid är pengar och det 

krävs dessutom material och utrustning. Att odla själv kan innebära personalkostnader samt 

kostnader för yta som tas i anspråk och kompetens som antingen ska finnas i personalstyrkan 

eller hyras in.  Jag tror att det är att vi inte kan någonting om det [odling]. Hade någon 

kunnat säga att jag kan hjälpa dig med det här. Ja! Tror jag att jag hade sagt då [...] Så att 

man får lite skjuts på traven (Kedjan).  

 

På Slottet menar man att personalen uppskattar odlingen lika mycket som gästerna. Närhet till 

produktionen kan bidra med inspiration och få kocken att känna stolthet och glädje i sitt yrke 

och delaktighet i utvecklingen mot mer hållbara måltider. 

 

Jag gillar mer att ringa och säga så här; vad har du idag? Vad måste du skörda? [...] 

Vad är det som du har svårt att sälja? Vad bra, då tar jag det. För det blir ett tydligt 

samarbete [...] man måste ju försöka hjälpa till med någon form av hållbarhetsaspekt. 
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Och jag älskar ju att laga saker som kräver kunskap för man vet att det blir godare 

men också att det är sunt att använda det (Hotellet). 

 

Odlingen 

Under temat odlingen presenteras respondenternas perspektiv på urban odling i och utanför 

restaurangen samt vilka möjligheter och utmaningar de ser med detta. De olika aspekter som 

framkommit under analysen har kategoriserats i underrubrikerna; Vad är lämpligt att odla? 

och Förutsättningar. 

 

Vad är lämpligt att odla? 

Att visa upp odling för gästerna skapar en upplevelse från jord till bord. Att integrera odling 

på restaurangen anses främst som en upplevelse för gästen även om skördade råvarorna har 

ett visst värde. Oavsett vad man väljer att odla är det viktigt att ha ett tydligt syfte med 

odlingen så att den går i linje med restaurangens profil. För de flesta respondenterna är det 

framförallt aktuellt med en kompletterande odling snarare än att bli självförsörjande. Vissa 

respondenter ser att en egen odling kan täcka behovet av örter men de flesta ser främst odling 

som ett komplement för att få mindre kvantiteter att använda för dekoration.  

 

Respondenterna ser främst potential att odla snabbväxande örter, späda blad, rädisor och 

sallat; sådant som växer snabbt, kräver liten yta och som är känsligt för transport och lagring. 

Mer långsamma eller tåliga grönsaker som morötter är inte lika aktuellt att odla även om 

Slottet och Mästarkrogen menar att det kan finnas ett värde i att servera nyskördade morötter 

för restauranger med viss inriktning. Kedjan menar att det största värdet av en egen odling är 

att få färska råvaror snarare än att bredda sitt sortiment med unika sorter.  

 

Förutsättningar 

Även om alla respondenter är positivt inställda till att odla i restaurangen krävs vissa 

förutsättningar då odlingen kan begränsas av ekonomiska möjligheter kopplade till kostnaden 

för den yta och personal som krävs.  

 

Det måste vara så pass förenklat så att det inte blir ytterligare en sak som man måste 

ta hand om för det kommer aldrig att fungera inom restaurang. För man har ju inte ens 



28 

 

råd att anställa folk till det arbete som ska utföras idag. [...] Och skulle man få 

ytterligare en sak att ta hand om, då skulle det aldrig fungera (Museet). 

 

Beroende på var restaurangen ligger och vilken verksamhet man bedriver har man olika 

förutsättningar för att avsätta plats för odling. Flera av respondenterna överväger odling på 

taket där man kommer från platsbristen inne eller utanför restaurangen. Flera av 

respondenterna använder idag takytor för biodling, uteservering eller grönsaksodling och 

andra har undersökt möjligheten att nyttja takytor till odling i framtiden. Mästarkrogen ser 

mervärdet i att gästen faktiskt ser det som växer och kan tänka sig att avsätta plats i 

restaurangens för odling, trots att ytan är dyr.  

 

Utseendet och storleken på odlingen är viktig för samtliga respondenter om den ska kunna 

integreras och bidra med något. Att odla på väggen, ha odling på hjul eller i en 

multifunktionell möbel är lösningar som kan möjliggöra odling i verksamheten. Att odlingen 

även blir en dekorativ installation var samtliga respondenter eniga om. Design kan vara 

avgörande för att ägarna ska visa ett intresse för att integrera odling i restaurangen. 

Respondenterna framhöll även vissa praktiska utmaningar med odling som att behöva dra 

fram vatten till odlingen, försörja den med ljus och kunna få kontinuerlig tillgång till skörd. 

 

Kretsloppet 

Under temat Kretsloppet presenteras restaurangernas arbete med matsvinn samt deras 

perspektiv på möjligheter och utmaningar med att sluta kretslopp i restaurangverksamheten, 

med fokus på kompostering. Verksamheterna har olika perspektiv på kompostering som 

metod för att hantera sitt matavfall. Mästarkrogen komposterar redan växtdelar i en 

komposteringsmaskin i köket. Övriga respondenter sorterar sitt matavfall för att bli biogas 

men ser möjligheterna i att använda det som en källa till ny näring i en egen odling. Det 

upplevs svårt att få kompostering att fungera rent praktiskt i verksamheten men 

respondenterna ser ett pedagogiskt värde i att visa upp en kompost. Respondenterna talar om 

matsvinn som ett problem, både för ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är därför något 

samtliga vill minska inom verksamheten och man har flera olika strategier för detta.  
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En sammanfattning av möjligheter och utmaningar 

Under de olika teman som framkommit presenteras ett antal möjligheter och utmaningar som 

här sammanfattats för att ge en tydligare överblick.  

 

Urban odling innebär flera möjligheter för restaurangen och intresset för urban odling finns 

bland restauranger, även om många inte tagit steget än. Genom att fånga trenden med egen 

odling kan restaurangen ligga i framkant för att driva en mer hållbar utveckling och samtidigt 

möta den ökade efterfrågan på en tydligare koppling till matproduktionen och därmed locka 

fler gäster. Utöver det bidrar en egen odling till flera mervärden för gästen som får mat lagad 

på färskare råvaror med högre kvalitet samtidigt som hen får en koppling till mat, från jord 

till bord. Odlingen ger även mervärden för personalen som får en mer kreativt stimulerande 

arbetsmiljö med en större stolthet över råvarorna och maten man serverar. Personalen kan 

också använda odlingen för att förstärka gästens måltidsupplevelse genom att låta berättelsen 

om odlingen bli storytelling.  

 

Det finns utmaningar med urban odling som måste hanteras för att restauranger ska vilja 

integrera odling. Det är avgörande att den är ekonomiskt hållbar; utgifter som inköpspris, 

installations- och driftskostnader samt tid för underhåll och skötsel får inte bli för höga. 

Odlingen måste fungera trots den brist på kompetens och tid som råder på restauranger. 

Dessutom är ofta lokalerna i restaurangen begränsade och ytan måste användas så effektivt 

som möjligt; därför är design och flexibilitet viktigt. Att odlingens utformning går att anpassa 

efter lokalen och restaurangens verksamhet och att den är mobil gör det troligare att 

restaurangen vill satsa på odling. För restaurangen är det viktigt att det som odlas går i linje 

med menyn men också att odlingen inte genererar obetydliga mängder. Även om en egen 

odling inte kan fylla hela behovet måste den generera sådana kvantiteter att det inte kan 

upplevas oärligt. För dem som satsar på att driva hållbar utveckling är det också viktigt att 

odlingen är hållbar på riktigt och inte bara en installation. 

 

 

Diskussion av resultatet 

Denna studie har belyst hur odling av mat i anslutning till restaurangen ger gästen en 

tydligare koppling till matproduktionen; både genom att få uppleva hur mat växer men också 

genom en närhet till odlingen. Att människan har kopplats bort från matproduktionen gör att 
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man idag inte förstår hur mat blir mat (Fischler, 1988; Sundqvist et al., 2005). Genom att 

utveckla system som möjliggör odling på platser där det tidigare inte varit möjligt kan 

kopplingen till matproduktionen återskapas. Om LOMAS i framtiden kan erbjuda en lösning 

på de utmaningar som restauranger upplever med att odla, skulle det kunna bli ett bli ett 

verktyg för restaurangen att bidra till hållbar utveckling och återkoppla gästen till 

matproduktionen.   

 

Jord till bord  

En tydligare koppling mellan jord och bord; eller matproduktion och restaurang, innebär att 

man vet mer om hur maten producerats. Det är en växande trend som uppmärksammats både 

av trendanalytiker som Food & Friends (2017) och inom forskning (Hendrickson & 

Heffernan, 2002; Sundqvist et al., 2005; Inwood et al., 2009; Hellermann, 2017). Inwood et 

al. (2009) har uppmärksammat att restauranggäster vill veta mer om maten som serveras och 

att de förväntar sig att personalen ska veta var maten kommer ifrån. Vår studie har visat att 

det finns ett ökat intresse bland gästerna som också ställer högre krav - restaurangen upplever 

att de förväntas välja råvaror med omsorg. Genom en egen odling kan restaurangen få större 

kontroll över råvaran och visa upp det för gästen. Samtidigt skapar de den koppling till 

matproduktionen som gästen efterfrågar (Specht et al., 2014). 

 

Inwood et al. (2009) menar att restaurangen har fått ett större ansvar över att förmedla 

kunskap om hur matproduktion går till. Det är märkbart även i våra resultat som belyser att 

restaurangen har kompetensen att förädla, laga och servera mat men har begränsad kunskap 

om odling och matproduktion. LOMAS kan möjliggöra odling på restaurangen eftersom 

odlingssystemet är sköter sig själv och inte kräver någon särskild kompetens, förutsatt att 

man i den vidare utvecklingen tar hänsyn till vissa utmaningar som framkommit under 

intervjustudien. 

 

Urban odling på hållbara restauranger 

Denna studie visar att urban odling kan vara en möjlighet att stärka kopplingen mellan jord 

och bord på restaurangen. Respondenterna lyfter både möjligheter och utmaningar med urban 

odling men alla ställer sig positiva till att låta odlingen bli en del av restaurangen. Många 

respondenter har inte hittat en hållbar lösning på urban odling som fungerar i deras 

restaurang. De efterfrågar en lösning som är både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
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för restaurangen, vilket Ackerman et al. (2014) menar kan uppnås genom att låta odlingen 

komma närmare slutkonsument. För respondenterna skapar odlingen också mervärden för 

gäster och personal men utmaningen ligger i den tid och de resurser den tar i anspråk. Helst 

ska odlingen också bidra till att minska restaurangens miljöpåverkan. Genom att själv kunna 

odla grönsaker som är känsliga för lagring och transporter kan restaurangen minska sitt 

matsvinn, något som Larsson (2015) menar är avgörande för att restauranger ska bidra till 

hållbar utveckling. 

 

Respondenterna har under intervjuerna belyst vikten av att det hållbarhetsarbete de gör får en 

faktisk effekt. Därför är det viktigt att förstå vilken roll restauranger har i utvecklingen av 

mer hållbara livsmedelssystem. Larsson (2015) menar att ett av restaurangernas främsta 

bidrag är att påverka människors attityder och matvanor. Att påverka människors inställning 

och förståelse menar även Sundqvist et al. (2005) är avgörande för att ställa om till ett mer 

hållbart ätande, vilket kan uppnås genom att skapa en tydligare koppling mellan jord och 

bord.  

 

Resultatet visar att det saknas kunskap om matproduktion men att många är intresserade av 

att lära sig mer. Att genom storytelling berätta om var maten kommer från bidrar till ökad 

förståelse och en bättre måltidsupplevelse (Kummer, 2002; Mossberg & Eide, 2016). Våra 

resultat belyser vikten av att arbeta med hållbarhet på riktigt och inte bara göra det för syns 

skull. Att maten är ärligt producerad är något som även visat sig betydelsefullt för att skapa 

en tillit hos gästen (Hendrickson & Heffernan, 2002; Svenfelt & Carlsson- Kanyama, 2010). 

Samtidigt anser våra respondenter att det är svårt, särskilt när man arbetar med diffusa 

begrepp som hållbarhet - Oftast blir det bara floskler (Hotellet). Intervjuerna visar på vikten 

av ärlighet i det man berättar för gästen och ibland kan det vara viktigare att göra rätt än att 

berätta om det.    

 

Hållbar, urban odling 

För att urban odling ska bidra till ekologisk hållbarhet menar Specht et al. (2014) att man 

måste undvika långväga transporter av gödsel. Det innebär att man istället bör ta till vara på 

näringen som finns i närheten (Ibid.). Idag finns det system för urban odling som påstår sig 

vara hållbara, där näringsämnen kan cirkulera inom odlingen och därigenom sluter sitt eget 

kretslopp (ICA, 2018, 17 april). Matproduktionen är beroende av ändliga resurser och det är 

inte hållbart att fortsätta producera mat på samma sätt som idag (Steffen et al., 2011). För att 
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skapa ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem måste det kretslopp som utgörs av hela 

livsmedelssystemet slutas (Ibid.). Med odlingssystem som LOMAS kan matproduktionen 

bidra till att sluta ett större kretslopp genom att ta tillvara på näring, från maten i staden, som 

annars skulle slängas och därigenom bidra till en minskad miljöbelastning. LOMAS har i och 

med det potential att utvecklas till ett hållbart, urbant odlingssystem (Specht et al., 2014).  

 

Robotens roll i restaurangen  

Food tech är en växande trend inom restaurangbranschen (Food & Friends, 2017). Frågan är 

om robotiserade odlingssystem som LOMAS kan bli en del av den trenden? Även om de 

praktiska utmaningarna med urban odling kan lösas, menar Specht et al. (2014) att det 

fortfarande saknas acceptans för odling i urbana miljöer. Våra resultat belyser hur 

restaurangpersonalen har kompetens att förädla, laga och servera mat men att de samtidigt 

saknar kunskap om odling och matproduktion. Utvecklingen av food tech innebär att robotar 

och artificiell intelligens ersätter det mänskliga hantverket, vilket väcker frågan om huruvida 

en robot kan ta människans roll i skapandet av måltider? Inom restaurangbranschen kanske 

food tech som LOMAS kan möta större acceptans eftersom den inte ersätter personalens 

hantverkskunnande, utan kompletterar det genom att bidra med sådant som ligger utanför 

personalens kompetensområde.   

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Studiens syfte och frågeställningar har utvecklats under arbetets gång eftersom processen 

ständigt bidragit med nya perspektiv vilka också påverkat val av metoder och urval. Under 

studien har det också varit nödvändigt att göra vissa avgränsningar. Även om det finns många 

intressanta målgrupper för utvecklingen av urbana odlingssystem har denna studie valt att 

fokusera på restauranger. Att undersöka och jämföra andra målgrupper hade varit intressant 

men med studiens omfattning hade det inneburit att denna jämförelse endast skrapat på ytan. 

Eftersom fokus i denna studie varit att undersöka utvecklingen mot restauranger kan studien 

fungera som jämförelse i liknande studier mot andra målgrupper.  

 

I början av studien genomfördes en internetbaserad enkätundersökning riktad till 

restauranggäster i syfte att få gästens perspektiv på urban odling i restaurangmiljö. Efter att 

syfte och frågeställningar omarbetades utifrån sådant som framkom under 
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litteraturgenomgång och handledning var enkäten inte längre relevant för studien. Därför har 

resultaten från enkäten inte heller behandlats.  

 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer har inneburit både för- och nackdelar. Ett kvalitativt 

angreppssätt har öppnat upp för ett bredare perspektiv (Trost, 2010) på möjligheter och 

utmaningar med urban odling som del av en hållbar utveckling. I en kvalitativ studie med 

målinriktat urval har urvalet en stor inverkan på resultatet (Bryman, 2011). Att studien riktar 

sig till restauranger med fokus på hållbarhet, miljö eller innovation genomsyrar också 

resultatet i denna studie då målgruppen kan ha en mer positiv inställning än andra 

restauranger. Detta var dock ett medvetet val för att kunna genomföra intervjuer som gav 

tillräckligt med relevant material för en analys. Att respondenterna visade stort engagemang i 

frågan har inneburit att många möjligheter och utmaningar med hållbar, urban odling har 

belysts. Men det har även inneburit en utmaning, då intervjuerna blivit långa och vi har fått 

en stor mängd material att analysera.  

 

Eftersom studien har varit kvalitativ har det varit en utmaning att förhålla sig objektivt till de 

möjligheter och utmaningar som presenterats under intervjuer, besök och 

litteraturgenomgång. Dessutom kan andra intryck från möten med handledare, andra 

studenter och de som varit delaktiga i projektet LOMAS ha påverkat vad vi som författare 

sett som viktigt. För att genomföra studien med ett systematiskt förhållningssätt har vi försökt 

lyfta fram det mest relevanta i resultatet, eftersom det var för omfattande för att kunna 

presentera allt. För att få större objektivitet har selektionen grundats i diskussioner oss 

emellan och större delar av resultatet har presenterats för handledare och andra studenter 

under arbetets gång (Bryman, 2011). Vi har därmed gjort vårt yttersta för att förhålla oss 

objektiva till resultaten för att få tillförlitliga resultat. Inspelningar och transkriberingar från 

intervjuerna förvaras hos författarna så att studiens resultat ska kunna kontrolleras och säkras.    

 

För att få spridning i urvalet vände sig studien till restauranger med olika klassificering i 

White Guide. Även om White Guide har kritiserats i Sydsvenskan (Gillberg, 2017, 8 mars) för 

att inte göra en objektiv bedömning har den använts som ett hjälpmedel men har ingen 

koppling till resultatet. Att urvalet har en stor inverkan på resultatet i en kvalitativ studie bör 

tas i beaktande då urvalet till denna studie gjorts baserat på en subjektiv bedömning av 

restaurangers profil. Dock har inget lämpligt verktyg funnits för att på ett tillräckligt enkelt 

sätt bedöma restaurangers profil. Att bara välja restauranger som är miljöcertifierade hade 
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varit ett alternativ, men som respondenterna också har lyft under intervjuerna så är det många 

aspekter av hållbarhet som inte inryms i någon certifiering idag.  

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Under studiens genomförande har vi kunnat följa den etiska planeringen. Intervjuerna har inte 

fokuserat på respondentens personliga åsikter eller värderingar utan istället på restaurangen 

och den professionella rollen som respondenten besitter. Detta har underlättat för ett etiskt 

förhållningssätt under bearbetningen av materialet och diskussionen av resultatet. Att värna 

om respondenternas anonymitet har varit ett viktigt arbete för att alla respondenter ska känna 

sig trygga i att berätta om sin verksamhet utan att riskera att avslöja några 

företagshemligheter. Varken restaurangerna eller respondenterna namnges i studien vilket de 

fick information om innan och under intervjuerna. Respondenterna har tilldelats fiktiva namn 

och beskrivs bara kortfattat för att säkerställa konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessutom har de citat som lyfts fram i studien valts ut för att inte äventyra respondenternas 

anonymitet. 

 

 

Slutsatser 

Att stärka kopplingen mellan jord och bord har flera vinster för restaurangen, gästen och den 

hållbara utvecklingen av livsmedelssystemet. Ett sätt att koppla samman matproduktionen 

och restaurangen är att låta odling bli en del av måltidsupplevelsen på restaurangen. Gästen 

får både uppleva hur maten växer och få större förståelse för hur mat blir mat. För 

restaurangen innebär det att de kan locka fler gäster som kan inspireras till mer hållbara 

matvanor. 

 

De system för urban odling som redan finns, eller som är under utveckling kan riktas 

tydligare mot restaurangen som målgrupp. LOMAS kan i framtiden erbjuda det hållbara 

odlingssystem som restauranger i denna studie efterfrågar om man i vidareutvecklingen tar 

hänsyn till de utmaningar och möjligheter som framkommit i denna studie. Både denna studie 

och tidigare forskning belyser vikten av att utveckla urbana odlingssystem där odlingen 

gödslas med näring från matavfall och därigenom sluter kretslopp.  
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Praktisk användning och vidare forskning  

Tidigare studier visar att restaurangen kan spela en viktig roll i utvecklingen av framtidens 

hållbara livsmedelssystem (Larsson, 2015). Hur restaurangen bäst tillämpar hållbarhet i 

praktiken vore intressant att undersöka i framtida arbeten inom ämnet Måltidskunskap och 

värdskap.  

 

Studien har belyst vikten av att ta till vara på näringen som finns i maten som slängs genom 

att kompostera den och använda i odling, men har inte kunnat gå in på det vidare. Detta är 

dock ett område som bör utforskas närmare eftersom tidigare forskning visar att det kan vara 

avgörande för att urban odling ska bli hållbar. Därför bör restaurangers möjlighet att 

kompostera matavfall undersökas ur flera perspektiv för att säkerställa att det är ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbart. Vidare studier kan exempelvis undersöka 

livsmedelshygieniska aspekter, effektivitet och flöden samt praktiska aspekter som vad och 

hur matavfall kan komposteras i restaurangen.  

 

I utvecklingen av hållbara, urbana odlingssystem vore det intressant att vidare undersöka 

potentiella målgrupper för LOMAS för att få ytterligare perspektiv på vad som kan vara 

viktigt att ta hänsyn till. Dessutom skulle jämförande studier om vad hållbar, urban odling 

innebär kunna bidra till utvecklingen. Eftersom flera respondenter ser takodling som en större 

möjlighet än att avsätta plats inne i restaurangen kan möjligheterna för det vara intressanta att 

undersöka vidare. 
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