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Förord 

 

Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Pernilla Sandvik. Utan dig hade denna uppsats 

aldrig blivit klar. Du har med dina kloka tankar, feedback och uppmuntran guidat oss genom 

detta arbete på ett strålande vis. 

 

Men framför allt vill vi tacka informanterna som deltagit i denna studie. Tack för att Ni tog Er 

tid till att intervjuas samt så välvilligt delade mer Er av upplevelser kring studiens syfte.  
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arbeta för att minska köttkonsumtionen i kommunalt drivna måltidsverksamheter  
Författare: Kristin Edling och Helena Johansson 
  

 

SAMMANFATTNING 
  
Bakgrund: 
Att minska köttkonsumtionen är ett diskuterat ämne idag. Anledningen är den 

klimatförändring som just nu sker och kött är det livsmedel som påverkar vår miljö allra mest. 

Dagligen serveras cirka tre miljoner måltider inom måltidsservice i Sverige och den offentliga 

sektorn, däribland skola och förskola inkluderat, är en stor aktör som når ut till många 

människor. Fler och fler kommuner får i uppdrag att minska på köttet i sina verksamheter, 

vilket många också börjat arbeta aktivt med. 
Syfte: 
Att undersöka hur ansvarig kostchef eller likvärdig, i fem utvalda svenska kommuner upplevt 

arbetet med att minska köttkonsumtionen i förskola och skola.   
Metod: 
En kvalitativ metod användes där fem semistrukturerade intervjuer genomfördes, spelades in, 

transkriberades och analyserades enligt metoden tematisk analys.  
Resultat: 
Efter genomfört analysarbete framkom två teman: “upplevda förutsättningar för förändring” 

och “det praktiska förändringsarbetet och dess utmaningar”. Samtliga informanter uttrycker 

vikten av kompetens hos medarbetare som en förutsättning för detta förändringsarbete och för 

praktiskt genomförande påtalas vikten av delaktighet från både medarbetare och matgäster. 

Att hitta strategier för en ökad acceptans av den vegetariska kosten hos matgästerna samt 

strategier för ökat engagemang hos medarbetare i köken är något som informanterna ständigt 

arbetar med.  

Slutsats: 
Att ha ”alla med på tåget” upplevs av de kostansvariga som en viktig aspekt och nyckeln till 

ett lyckat arbete för att minska köttkonsumtionen, detta som en del i det arbete som bedrivs 

kring hållbarhet och klimatfrågor. Att skapa engagemang och motivation hos medarbetare ute 

i köken upplevs av kostansvariga respondenterna vara en utmaning likväl att få förståelse hos 

matgästerna om varför denna förändring behövs. 
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ABSTRACT 
 

Background: 

Reducing meat consumption is a discussed topic today. The reason is the climate change that 

is happening right now and meat is the food that affects our environment the most. Every day, 

about three million meals are served in meal service in Sweden and the public sector, schools 

and preschools included, is a major player that reaches out to many people. More and more 

municipalities are being assigned to reduce meat in their meal services, which many have also 

begun to work actively with. 

Purpose: 

To investigate how responsible foodservice manager or equivalent, in five selected Swedish 

municipalities experienced the work of reducing meat consumption in preschool and school. 

Method: 

A qualitative method was used where five semi-structured interviews were conducted, 

recorded, transcribed and analyzed according to the thematic analysis method. 

Results: 

After the analysis work, two different themes emerged: “perceived conditions for change” and 

“the practical change work and its challenges”. All informants express the importance of 

competence among employees as a prerequisite for this change work and for practical 

implementation, the importance of participation from both employees and dining guests is 

emphasized. Finding strategies for increased acceptance of the vegetarian diet among the 

diners as well as for increased engagement with kitchen staff is something that informants are 

constantly working on. 

Conclusion: 

To “get everyone on the train” is perceived by foodservice managers as an important aspect 

and the key to a successful effort to reduce meat consumption, as part of the work on 

sustainability and climate issues. Creating commitment and motivation among employees in 

the kitchen is perceived by the dietary respondents to be a challenge, likewise having the 

diners gaining an understanding of why this change is needed. 
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Introduktion 
 

Cirka tre miljoner måltider serveras dagligen inom måltidsservice för vård, skola och omsorg 

i Sverige och de kommunalt drivna måltidsverksamheterna köper in livsmedel för en summa 

av sju miljarder kronor varje år (Livsmedelsverket, 2018a). Den offentliga sektorn är idag en 

stor aktör som inhandlar livsmedel till bland annat sjukhus, förskola, skola och äldreomsorg. 

Därmed agerar den offentliga sektorn enligt Lööv (2012) som en slags förebild för vilken 

sorts mat som är lämplig att inhandla och konsumera. Sverige och Finland är de enda länderna 

i världen som serverar gratis skollunch till alla barn och ungdomar oavsett föräldrarnas 

inkomstnivå (SkolmatSverige, 2019). Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall skollunchen, 

förutom att vara kostnadsfri, även vara näringsriktig. Dock finns det inga krav på maten ur ett 

miljömässigt perspektiv. I Sverige tillagas varje vardag cirka 1,3 miljoner skolmåltider och 

cirka 750 000 förskolemåltider (Livsmedelsverket, 2018a). Barn kommer i kontakt med mat 

och måltider inom många olika sammanhang under sina första levnadsår och förskola och 

skola står för en stor del av dessa. Måltiderna intas i de flesta fall tillsammans med pedagoger 

vilket betyder att dessa personer tenderar att ha en betydande roll i relation till måltiden 

(Persson Osowski, Göranzon och Fjellström, 2013).  

I Sverige står maten vi äter för en tredjedel av klimatförändringarna, vilket motsvarar cirka 20 

procent av de totala konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige (Världsnaturfonden, 2019). 

Kött beskrivs som det livsmedel som påverkar vår miljö allra mest och idag äts i genomsnitt 

dubbelt så mycket kött jämfört med för cirka 50 år sedan (Livsmedelsverket, 2018b). I den 

nyligen publicerade EAT-rapporten (Willett et. al, 2019) i tidningsskriften The Lancet, kan 

man läsa att det kommer att krävas betydande kostförändringar för att det år 2050 skall vara 

en hållbar kosthållning hos majoriteten av befolkningen världen över. För att det ska vara 

möjligt behöver den globala konsumtionen av bland annat grönsaker och baljväxter 

fördubblas medan konsumtionen av bland annat rött kött måste reduceras med mer än 50 

procent jämfört med idag (Willett et. al, 2019).  

I september 2015 höll Förenta Nationerna (FN) ett toppmöte där världens ledande stats- och 

regeringschefer antog Agenda 2030 med 17 globala mål för en hållbar utveckling som syftar 

till att leda världen till en mer hållbar och rättvis framtid, vilket framgår av Regeringskansliets 

hemsida (Regeringskansliet, 2016). Det tolfte av de sjutton målen handlar om hållbar 

produktion och konsumtion som bland annat syftar till att minska negativ påverkan på klimat 

och miljö samt på människors hälsa. En omställning till en mer hållbar konsumtion samt 

förändring av konsumtionsmönster beskrivs som en förutsättning för en hållbar utveckling 

(Willett et. al, 2019). Detta är ett tvärvetenskapligt område som kräver en rad olika åtgärder 

och verktyg, där två viktiga hörnstenar har beskrivits vara utbildning och information 

(Regeringskansliet, 2015).  

De offentliga måltidsorganisationerna är statligt finansierade och styrs av sittande politiker 

vilket gör att de politiska målen påverkar arbetet i många av landets kommuner. Idag finns 

inga politiska beslut på nationell nivå om att minska köttkonsumtionen. Däremot finns 

riksdagsförslag om en minskad köttkonsumtion med 25 procent till år 2025 samt förslag om 

handlingsplan för hur klimat- och miljöpåverkan kan minskas, inklusive animalieproduktion 

(Motion 2017/18:2338). Vidare står det att läsa att politiker i flera av Sveriges kommuner har 

beslutat om kommunspecifika åtgärder kring miljö- och hållbarhet och koncept som till 

exempel vegonorm har införts. Det betyder att den vegetariska maten har blivit standard och 

kött har blivit ett tillval, medan andra kommuner arbetar med vegetariska dagar. Enligt 

motionen framgår en tydlig önskan om att regeringen bör stödja landets kommuner i arbete 
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med att uppmuntra till en ökad konsumtion av vegetarisk kost, som en åtgärd för en minskad 

köttkonsumtion. Enligt World Cancer Research Fund (WCRF, 2018) ligger det 

rekommenderade intaget av rött kött på cirka tre portioner per vecka vilket är likvärdigt med 

300–500 gram. Till definitionen av rött kött hör enligt Livsmedelsverkets beskrivning: nöt-, 

fläsk-, lamm-, vilt- och renkött (Livsmedelsverket, 2019a). Dock rekommenderas det inte att 

helt utesluta rött kött då det även har positiva hälsofördelar. Kött är en värdefull källa till 

vitaminer och mineraler men det är dock inte nödvändigt att konsumera kött för att 

upprätthålla en tillräcklig näringsstatus. Genom noggranna matval kan de som väljer att äta 

köttfria dieter ändå få i sig tillräckligt med ovanstående näringsämnen. Detta genom att bland 

annat inta baljväxter, spannmål och andra vegetabiliska livsmedel (WCRF, 2018). Här kan 

förskola och skolan agera förebild då det i samband med upphandling kan sättas kriterier för 

till exempel antal vegetariska dagar i veckan eller maximal köttmängd per genomsnittlig 

serverad portion. Detta gör att de offentliga måltiderna har potential att påverka barnens 

konsumtionsbeteenden (Lööv, 2012). 

 

Skolmåltidens möjligheter 
Förutom att skola och förskola kan påverka genom att de är en stor aktör vilket leder till stora 

inköp så har de även en stor påverkan på barn genom de pedagogiska måltiderna. Att främja 

goda matvanor hos barn är ett uppdrag som vilar under skolans ansvar (SkolmatSverige, 

2019). Skolans likväl som förskolans måltider är något som omfattas av skollag och läroplan 

och som även skall kopplas till det pedagogiska arbete som bedrivs i dessa verksamheter. För 

att underlätta detta arbete har Livsmedelsverket skapat Måltidsmodellen som innefattar flera 

olika delar där hållbara och näringsriktiga måltider är två av dem. Under området hållbara 

måltider betonas vikten av att tänka kring val av livsmedel där kött presenteras som det 

livsmedel som påverkar vårt klimat och vår miljö allra mest (Livsmedelsverket, 2019b). Det 

finns idag lag på att måltiderna i dessa pedagogiska verksamheter skall vara näringsriktiga 

(SFS 2010:800) vilket ställer krav på den mat som serveras. Det beskrivs även att måltiden 

som serveras i förskola och skola bör integreras i den pedagogiska verksamheten som en 

möjlighet att i tidig ålder lägga grunden för sunda och hållbara matvanor. Här har 

pedagogerna en viktig roll i att agera förebilder (Livsmedelsverket, 2016).  

En studie har undersökt vikten av måltiden samt pedagogers syn på sin roll vid skollunchen. 

Majoriteten av de svarande lärarna i studien anser lunchen tillhöra en pedagogisk del av 

skoldagen, speciellt i relation till de yngre eleverna. Det framkom även att pedagoger snarare 

ville se sig själva som en förebild för sunda matvanor än att komma med förmaningar om vad 

som tenderar vara rätt och riktigt (Waling & Olsson, 2017). I en liknande studie gjord med 

syfte att studera pedagogers interaktion med elever under skolmåltiden framkom tre olika 

roller som pedagoger tenderar agera efter vilka kan komma att påverka eleverna på olika sätt 

(Persson Osowski, Göranzon & Fjellström, 2013). 

 

Attityder till minskad köttkonsumtion i skola och förskola 
Att det vi äter kan påverka hälsan men också vår miljö vet de flesta. Men trots detta kan det 

vara svårt att få människor att ändra sin inställning till att äta kött (Groeve & Bleys, 2017). 

Sedan flera år tillbaka har olika organisationer jobbat aktivt med att öka förståelsen hos 

människor om att ett högt intag av kött har en negativ påverkan på både hälsa och miljö och 

att intaget av framför allt rött kött behöver minskas (Livsmedelsverket, 2019b; World Health 

Organization (WHO), 2014; World Cancer Research Fund (WCRF), 2018; Världsnaturfonden 

(WWF), 2019). Då matgästen i förskola och skola till största del utgörs av barn och elever 

tenderar även föräldrar och vårdnadshavare till dessa att vara en del av definitionen matgäst, 
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då de allt som oftast för barnens talan. Men även pedagoger kan anses agera matgäster i de 

kommunala måltidsverksamheterna. Det kan därmed vara av stor vikt att ha en förståelse för 

bakomliggande orsaker till attityder kring kostförändringar och då i synnerhet förändringen av 

köttkonsumtionen.  

 

Det finns inga studier om attityder till minskad köttkonsumtion i just skola och förskola vilket 

skulle vara önskvärt med tanke på att köttkonsumtion överlag är ett område som tenderar vara 

en ytterst känslomässig fråga hos många individer. I många samhällen är kött ett livsmedel 

med stort symboliskt och kulturellt värde och där är köttet ett självklart livsmedel. Men det 

finns även andra anledningar till att människor konsumerar kött, däribland nöje, personlig 

identitet eller som ett sätt att uttrycka ekonomisk och social status (Macdiarmid, Douglas & 

Campbell, 2016). Detta nämns även av Coff (2015, s. 33) som menar att mat ingår i många 

olika sammanhang och även kan ha många olika betydelser som att uttrycka gemenskap, 

prestige, trygghet och exkludering men även identitet. Vidare beskrivs att detta användande 

av mat ej har att göra med den biologiska funktionen som mat har, utan mer som ett sätt att 

kommunicera. Mat kan således användas som tecken som brukas i kommunikationen mellan 

människor.  

 

I en studie om attityder kring köttkonsumtion och vegetarianism hos vuxna i Belgien (Mullee, 

2017) visades att en tredjedel av de svarande ej ansåg nötkreatur påverka klimatet, av de 

svarande ansåg sig de flesta personerna som omnivorer. Endast en femtedel av deltagarna 

ansåg köttförbrukning som ohälsosam men trots detta uttryckte cirka hälften att de borde 

minska på sin köttkonsumtion. Man kunde även se en skillnad i hur deltagarna ställde sig till 

påståendet om att köttproduktion påverkar miljön. Personer som identifierade sig som 

vegetarianer höll med till cirka 90 procent, semi-vegetarianer till 50 procent och omnivorer 

till 20 procent. I studien framkom också att de tre vanligaste anledningarna till att konsumera 

kött var smaken, vardagliga vanor samt en vana medförd från uppväxten, dvs identiteten. De 

tre vanligaste orsakerna till att ej vilja övergå till en mer vegetarisk kost var brist på intresse, 

smaken och att man aldrig tänkt tanken. Vid frågan om vilka anledningar som skulle kunna få 

deltagarna att överväga att konsumera mer vegetariskt framkom hälsa som första argument, 

följt av möjligheten att upptäcka nya smaker och viktminskning. 

 

I en annan studie utförd i en skola i England tittade man på ungdomars attityder och 

uppfattningar gentemot växtbaserade livsmedel (Ensaff, Coan, Sahota, Braybrook, Akter & 

McLeod, 2015). Förutom smak och utseende visade det sig tydligt att elevernas erfarenhet 

och matvanor starkt påverkade deras matpreferenser och val av mat. Ungdomarna var mycket 

angelägna om att hålla sig till bekanta livsmedel eller livsmedel som såg ut som den typ av 

mat de kände till och kött var det livsmedel som de flesta kände sig bekanta med. 

  

Detta visar på hur komplex människan är i sitt ätande samt att vad och hur vi väljer att äta ofta 

grundar sig i identitet och vanor skapade under uppväxten. Förutom personliga faktorer så 

spelar även sociala samt globala faktorer in och påverkar hur människor ser på mat och 

specifika livsmedel och i sin helhet utgör det ett komplicerat livsmedelssystem (Belasco, 2008 

s. 7). Detta förklarar Belasco genom något som författaren valt att benämna a complex food 

system beskrivet genom en triangel innefattande de tre delarna: identitet, tillgänglighet samt 

ansvar. Utifrån dessa delar tillsammans med betydelsen av kött så skulle skola och förskola 

kunna stå inför stora utmaningar när de väljer att minska på köttet i respektive 

måltidsverksamhet. 
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Den offentliga måltidsorganisationen 
I Sverige finns 290 kommuner som styrs av politiker, valda av Sveriges medborgare (Sveriges 

Kommuner och landsting, 2019). Hur arbetet kring måltiderna är organiserat ser olika ut i 

olika kommuner, dock är majoriteten av dem uppbyggda kring en samlad organisation där all 

kommunal måltidsverksamhet ingår, vilket står att läsa i rapporten ”Fakta om offentliga 

måltider” publicerad av Livsmedelsverket, 2018. I rapporten framgår att de flesta kommuner 

arbetar efter en mer eller mindre omfattande måltidspolicy som innehåller fastslagna mål och 

rutiner kring de offentliga måltiderna och dess utformning. Av de kommuner som arbetar 

efter en måltidspolicy är de flesta politiskt beslutade (Livsmedelsverket, 2018a).  

I foldern ”Den värdefulla måltiden i vården, skolan och omsorgen”, framtagen av 

Livsmedelsverket (2017) presenteras fem framgångsfaktorer för den offentliga måltiden. I 

dessa fem råd inkluderas vikten av att fokusera på matgästen, att satsa på kunskap och 

kompetens inom organisationen, att se till helheten, att skapa en organisation med samarbete 

över gränser - då med fokus på aktörer såsom politiker, inköpare, ledningsteam, 

måltidspersonal, pedagoger samt föräldrar. Även vikten av att sätta upp mål och utvärdera 

resultat beskrivs som en framgångsfaktor. Det är således många faktorer att arbeta med för en 

lyckad måltid. 

Den offentliga måltidsorganisationen är en organisation som faller in under den offentliga 

sfären vilket innefattar organisationer som ofta rör tjänster av olika slag. Den svenska 

offentliga sfären består till största del av landsting och kommuner, vilka innefattas av 

medborgare. De tjänster som tillhandahålls av denna sfär utgörs av allmänna nyttigheter, dvs 

tjänster som alla kan nyttja (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2007), exempelvis kommunala 

måltidsorganisationer. Detta innebär att en stor del av Sveriges befolkning någon gång under 

sitt liv kan komma att befinna sig i någon av Sveriges måltidsorganisationer, vilket också gör 

att arbetet i dessa organisationer skulle kunna påverka många människor. 

 

En måltidsorganisation beskrivs i boken ”Foodservice organizations: a managerial and 

systems approach” som en organisation som kontinuerligt interagerar med sin omvärld och 

namnges därmed som ett öppet system (Gregoire, 2013, s. 3). Vidare beskrivs en 

systemteoretisk modell av en måltidsorganisation (se figur 1). Den innehåller delarna input, 

resurser i form av råvaror, arbetskraft samt utrustning och lokaler, omvandling, de processer 

och handlingar som omvandlar resurserna till outputs. Outputs är därmed slutprodukten vilket 

kan motsvara måltiden som serveras, tillfredsställelse hos medarbetare och/eller 

kundtillfredsställelse. Andra faktorer som ingår i den systemteoretiska modell som Gregoire 

(2013, s. 6) beskriver är kontroll, minne, feedback och omgivande faktorer där kontroll 

innefattar de lagar, regler och policys som reglerar och styr dessa typer av verksamheter, både 

internationella, nationella, externa och interna, som inom den enskilda organisationen kan 

vara framtagna förhållningssätt i form av mål och visioner. Med minne menas tidigare sparad 

information och data såsom beställningslistor, portionsstorlekar, tidigare använda menyer. 

Feedback är en betydande del för verksamhetens kvalitetsarbete då det ger information om 

kundnöjdhet, fungerande menyer samt annan information som är värdefull för eventuella 

förbättringsprojekt. Omgivningsfaktorer omfattar omkringliggande faktorer som inte direkt 

påverkar måltidsverksamheten. Dessa faktorer skulle kunna vara teknologiska innovationer, 

globalisering, miljöpåverkan men även påtryckningar om en ökad mängd hållbara måltider. 

Figur 1 visar en översikt över hur dessa olika delar interagerar med varandra samt hur delen 

omvandling, i centrum av modellen med de innehållande delarna ledning och länkande 

processer agerar två viktiga länkar i dessa typer av organisationer. Ledning innefattar 

funktioner som planering, organisering, bemanning och kontroll medan länkande processer 
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mer fokuserar på beslutsfattande, kommunikation samt ett koordinerande av samtliga delar av 

måltidsmodellen för att omvandla inputs till outputs. Dessa funktioner är ofta ansvarsområden 

och arbetsmoment som faller in under måltidsorganisationens ledningsgrupp och de 

ansvariga.  

Alla dessa faktorer samt dess interaktion med varandra, med närliggande organisationer och 

verksamheter så som skola, rektor och fritids samt det ömsesidiga beroende som dessa 

interaktioner leder till är typiskt för s.k. öppna system. Människor som agerar i dem och som 

påverkas av dem är också en mycket viktig komponent och kanske även den viktigaste.  

Figur 1. En översiktbild av A foodservice system model hämtad från Gregoire (2019). 
 

 

Den tjänsteman som i måltidsorganisationen ansvarar för måltiderna, dess utformning, 

planering och kvalitet är oftast en kostchef. Andra benämningar för denna typ av tjänst och 

ansvar kan också vara måltidschef eller verksamhetschef. Även andra benämningar och roller 

förekommer i relation till måltidsorganisationens ledningsteam. Eftersom kostcheferna i de 

flesta fall har det övergripande ansvaret för hela måltidsverksamheten finns även ofta 

områdeschefer eller enhetschefer som står i direkt relation till personalansvar. Då 

måltidsfrågor är tvärprofessionella och inkluderar många olika områden, riktlinjer och 

aktörer, som förskola, skola och äldreomsorg, kan det även finnas samordnare som agerar 

länk inom måltidsorganisationen vilka kan ha titlar som måltidsstrateg, koststrateg eller annat 

(Livsmedelsverket, 2018a; Livsmedelsverket, 2017). 
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Förändringsarbete 
Att arbeta för att minska köttkonsumtionen i offentlig verksamhet kan ses som en form av 

förändringsarbete. Ett förändringsarbete enligt Angelöw (2010, s. 13) är en process där något 

övergår från ett tillstånd till ett annat och kan äga rum inom företag och offentliga 

organisationer. Trots att begreppet i sig är värderingsfritt kan en förändring upplevas på olika 

sätt menar Angelöw. Vi kan reagera positivt om vi tror att förändringen gynnar oss samtidigt 

som vi kan reagera negativt om vi uppfattar förändringen som påfrestande eller om vi tror att 

den leder till försämringar. En och samma förändring kan uppfattas på olika sätt, det beror på 

hur situationen tolkas av individen (Angelöw, 2010, s. 18). 

Gregoire (2013, s. 329) skriver att individer har en förmåga att motsätta sig förändringar, 

vilket oftast beror på osäkerhet och en ovisshet om framtiden, både vad gäller förändringar i 

relation till medarbetarnas situation och dess vanor men också verksamhetens förändrade 

struktur och kultur. Men det kan också vara ovisshet kring om förändringen faktiskt är till 

verksamhetens bästa. Gregoire menar att en ledare kan reducera dessa motsättningar genom 

att bland annat inkludera god kommunikation och utbildning. Men även genom att låta 

medarbetare till viss del medverka i förändringsarbetet, tillåta viss mån av förhandling 

medarbetare och chef emellan, men också i vissa fall även genom att ställa krav på 

medarbetare.  

De offentliga måltidsverksamheterna tillagar måltider för många barn och elever och kan 

därmed vara med och påverka och nå ut till en stor del av Sveriges befolkning. Sedan Agenda 

2030 antogs, som innebär krav på minskad klimatpåverkan, har fler och fler 

måltidsorganisationer i landet fått i uppdraget att minska köttkonsumtionen som ett led i detta. 

Då kravet om och arbete för miljöfrågor kan tolkas på olika sätt samt kräver resurser verkar 

det idag finnas ett behov av att studera hur de offentliga måltidsverksamheterna tagit sig an 

denna utmaning. Då måltidsverksamheter är komplexa finns en tendens till att arbetet med 

dessa frågor kan komma att bli utmanande. 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur ansvarig kostchef eller likvärdig, i fem utvalda 

svenska kommuner upplever arbetet med att minska köttkonsumtionen i förskola och skola. 

Metod och material 
 

I denna studie har en kvalitativ metod använts då metoden enligt Bryman (2011, s. 41) 

fokuserar på hur individer uppfattar och tolkar sociala verkligheter. Vidare menar Bryman att 

kvalitativa undersökningar visar på deltagarnas perspektiv, vad de uppfattar som viktigt och 

betydelsefullt, vilket är utgångspunkt för analys och slutsats. Då denna studie syftar till att 

kartlägga upplevelser av att arbeta med att förändra köttkonsumtionen i kommunala 

måltidsverksamheter samt fånga upp eventuella skillnader och likheter i upplevda utmaningar 

och framgångar ansågs denna metod passande.  

 

Litteratursökning 
Under en inledande period av cirka tre veckor, med start i slutet av mars 2019, gjordes 

sökningar efter tidigare publicerad forskning kring det aktuella området, med fokus att finna 

relevant vetenskapligt förankrad litteratur. Vetenskaplig forskning har huvudsakligen sökts 

via Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst samt via Google Scholar och Pubmed. Aktuella 
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sökord som använts är sustainable diets, food service, attitudes, red meat, climate change, 

school meals och vegetarian options. Orden har använts i olika kombinationer och 

ordningsföljder samt enskilt. I litteratursökningen har facklitteratur använts och även 

rapporter publicerade av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, 

Världsnaturfonden (WWF), World Cancer Research Fund (WCRF) samt World Health 

Organization (WHO) inkluderats. Relevanta referenser har även uppkommit vid inläsning av 

litteratur i form av kostvetenskaplig och organisationsteoretisk kurslitteratur.  

 

Urval 
Totalt intervjuades kostansvariga från fem kommuner, där fyra av de fem deltagande 

informanterna i denna studie valdes utifrån ett målstyrt urval, ett urval som handlar om att 

strategiskt välja ut personer/organisationer som anses vara av relevans för förståelse av en 

social företeelse, i detta fall i förhållande till studien och dess syfte (Bryman, 2011, s. 350). 

Dessa kommuner som informanterna var verksamma vid valdes ut efter kontakt med 

Livsmedelsverket, som ansåg de utvalda kommunerna ligga i framkant vad gäller aktivt 

arbete kring förändring av köttkonsumtion. Den femte kommunen valdes utifrån en så kallat 

teoretisk urvalsmetod, som betyder att man väljer ut intervjupersoner tills de kategorier man 

vill utforska är mättade (Bryman, 2011, s. 434). Denna kommun tillkom efter att det på annat 

sätt framkommit information om dess aktiva arbete kring den aktuella studiens syfte.  

 

Inklusionskriterier för att delta i studien innefattar anställning i en kommun med ett aktivt 

arbete kring förändring av köttkonsumtion, alternativt tidigare aktivt arbete med dessa frågor 

samt att den som blev intervjuad var kommunens kostchef eller likvärdig nyckelperson som 

varit ansvarig eller delaktig i detta arbete. Att denne skulle kunna tänkas delta i en 

telefonintervju var även det ett inklusionskriterium. Inga övriga krav på storlek eller 

geografisk placering av deltagande kommuner ställdes. Ej heller mer specifika krav kring 

deltagande kostchef ställdes än de som nämns ovan. De fem kommunerna ligger inom ett 

storleksintervall av 12 000 - 225 000 invånare per kommun, belägna i södra och mellersta 

Sverige. Informanterna kontaktades via telefon för önskan om deltagande.  

 

Kontaktuppgifter till kommunerna erhölls i ett första stadium från respektive kommuns 

hemsida. Den första personliga kontakten togs via telefon cirka tre veckor innan den första 

intervjun planerades, detta för att höra om eventuellt intresse för deltagande i studien samt för 

att söka lämplig person att intervjua. Därefter kontaktades informanterna på nytt via telefon 

en vecka efter första samtalet, dels för att stärka kontakten och dels för att se om intresse 

fortfarande fanns och då även insamla aktuell e-postadress till vederbörande. Därefter 

skickades ett följebrev ut via mail innehållandes information om studien och dess syfte, se 

bilaga 1. Bifogat med följebrevet följde även ett informationsformulär som innehöll frågor om 

demografiska fakta så som deltagarens yrkestitel, antal år i nuvarande tjänst, totalt antal år i 

branschen och typ utbildning, se bilaga 2. Även frågor om verksamheten ställdes så som antal 

tillagade portioner/dag och vilka typer av enheter som ingår i respektive måltidsverksamhet. 

Detta för att få kännedom om fakta kring de deltagande kommunerna och dess verksamhet 

samt för att maximera tiden under telefonintervjun till enbart kvalitativa frågeställningar. 

Informanterna ombads besvara formuläret i ett vändande mail tillsammans med olika förslag 

på datum de var tillgängliga för intervju. Till de som inte hade svarat efter tre arbetsdagar 

skickades ett påminnelsemail ut. 

 

Rekryteringsprocessen pågick under en period om tre veckor och omfattade hela processen 

från första kontakt via telefon fram till genomförd intervju. Samtliga fem tillfrågade 

informanter valde att fullfölja sitt deltagande i studien. 
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Informanter 
Informanterna arbetade alla i olika kommuner, hade olika tjänstetitlar, varierande erfarenhet 

av arbete i branschen samt olika lång anställningstid i nuvarande tjänst (se tabell 1). 

Gemensamt för samtliga var dock deras delaktighet i arbetet kring hållbarhetsfrågor i relation 

till måltiderna och då specifikt förändring av köttkonsumtion. Samtliga namn nämnda i denna 

studie är fingerade. 

 
Tabell 1. Informanternas yrkestitel, utbildning, antal år i branschen och antal år i nuvarande tjänst. 

Informanter Yrkestitel Utbildning Antal år i 

branschen 
Antal år i 

nuvarande 

tjänst 

Mia Produktions- och 

inköpsansvarig 
Kostekonom 20 17 

Camilla Projektledare Magisterexamen Service 

management, inom hälsa 
6 1 

Hanna Verksamhetscontroller Statsvetenskap och juridik 3 3 

Lina Koststrateg Magisterexamen i nutrition 6 2,5 

Mona Kostchef Kostekonom 
Projektledarutbildning 

35 6 

 

 

Kvalitativa intervjuer 
I aktuell studie valdes kvalitativa intervjuer som metod, vilka syftar till att studera sociala 

verkligheter och utmärkande för dessa är att ställa frågor som tenderar att vara enkla och 

tämligen raka formulerade men som genererar komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2005, 

s. 7). En fördel med denna metod är dess öppenhet och flexibilitet (Kvale, 1997, s. 82). Syftet 

med de kvalitativa intervjuerna var att fånga upp intervjupersonens inställning och 

upplevelser till ämnet för att få denne att fördjupa sig i de olika områden som intervjun var 

avsedd att belysa (Dalen 2007, s. 38). En specifik typ av kvalitativ intervju som använts i 

denna studie är semistrukturerade intervjuer. Vid en semistrukturerad intervju följer forskaren 

en i förväg utarbetat intervjuguide innehållandes frågor eller teman tänkta att beröras under 

intervjun, även frågor uppkomna under intervjuns gång kan ställas och ordningen i 

intervjuguiden är flexibel. Dock skall intervjuns fokus utgå från intervjuguiden, detta för att 

säkerställa att innehållet vid ett flertal intervjuer skall komma att beröra det i förväg bestämda 

ämnet (Bryman, 2011, s. 415). Då det i denna studie fanns två uppsatsskrivare är 

semistrukturerade intervjuer att föredra, då det enligt Bryman (2011, s. 416) är en metod som 

säkerställer en högre grad av jämförbarhet mellan genomförda intervjuer.  
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Vid framställning av aktuell intervjuguide inkluderades följande delområden för att få reda på 

hur informanterna upplever sitt arbete med att minska köttkonsumtionen i deras 

verksamheter: Verksamheten, den intervjuades roll, riktlinjer, medarbetarnas ansvar, 

engagemang och matgästerna. För att sedan säkerställa att data insamlas kring varje område 

framtogs ett antal frågeställningar. Dessa finns presenterade i sin helhet i bilaga 3.  

En viktig aspekt att ta i beaktande under själva intervjun är följsamheten till de svar som ges 

av den man intervjuar (Trost, 2005, s. 51). Med det menar Trost att olika intervjuer kan 

komma att ta olika spår, vilket är något man i kvalitativa intervjuer önskar uppnå. Ryen 

(2004, s. 54) lyfter andra viktiga aspekter att ta hänsyn till under intervjun, vilka handlar om 

att undvika slutna frågor, multipla frågor och ledande frågor. Slutna frågor beskriver Ryen 

vanligen vara så enkla att de saknar värde, multipla frågor fråntar den intervjuade möjligheten 

att svara på frågorna en och en och ledande frågor antyder riktning eller samband mellan 

fenomen och förmedlar termer som intervjupersonen förväntas beskriva sina erfarenheter 

med.  

 

Pilotintervju 
Den första och inledande intervjun genomfördes vid en fysisk träff som hölls på informantens 

kontor och spelades in via mobiltelefon. Vid detta tillfälle gavs möjlighet att testa 

intervjuguiden med samtliga frågor samt få feedback från den intervjuade om frågornas 

upplägg. Vid intervjun framkom att en fråga var formulerad på ett otydligt sätt, vilket 

justerades till efterföljande intervjuer. Frågan berörde huruvida informanten hade ett privat 

intresse för förändring av köttkonsumtion. Det framkom att frågan var för personligt riktad 

vilket inte var meningen. Frågan syftade till att ge information om informanten följaktligen 

kunde dra nytta av det eventuella personliga intresset även i sitt arbete. Även ett fåtal 

omformuleringar och justeringar av ordval gjordes. Kvaliteten på intervjun bedömdes som 

hög, vilket gjorde att denna inkluderades i studien. Intervjun varade i 70 minuter.  

 

Telefonintervjuer 
Till efterföljande fyra intervjuer valdes telefonintervju som metod för genomförande, detta 

som en följd av en begränsad tidsram för studien samt för att möjliggöra kontakt och 

inkludering av kommuner utspridda över ett stort geografiskt område. Samtliga 

telefonintervjuer genomfördes av båda uppsatsförfattarna tillsammans.  

För att kunna få med en fullständig redogörelse av det som sagts i intervjuerna samt även få 

med hur och exakt vad som sagts är inspelning av intervjun att föredra. Det underlättar också 

senare analysarbete där det är viktigt att gå in på djupet, se helhet likväl som specifika citat 

uppkomna under intervjun. En annan fördel med inspelning är möjligheten till omlyssning 

och därmed möjlighet till en utökning av efterföljande analysarbete (Bryman, 2018, s. 428). 

Alla intervjuer som genomfördes i denna studie spelades in på flera enheter, så som 

mobiltelefon och Ipads, detta för att minska eventuella tekniska misstag. Intervjuerna varade 

mellan 40–60 minuter.  

Transkribering 

Efter genomförd telefonintervju transkriberades intervjuerna, vilket innebar att texten skrevs 

ner ordagrant (Olsson & Sörensen, 2011, s. 131). Transkriptionsprocessen kan vara ett 

utmärkt sätt att börja bekanta sig med insamlat data i ett tidigt skede och det kan generera en 

mer grundlig förståelse för materialet (Braun & Clarke, 2006). I föreliggande studie utfördes 

varje enskild transkribering av endast en uppsatsförfattare och fördelningen av de fem 

intervjuerna var enligt 60/40 i procent. För att transkriberingen skulle bli så likvärdig som 
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möjligt gjordes en gemensam genomgång där viktiga parametrar noterades. Dessa parametrar 

innefattade bland annat hur dokumentation kring pauser och vanligt förekommande ljud 

skulle se ut. Det bestämdes även att avbrutna meningar eller upprepade ord som den 

intervjuade ofta sa och som inte hade någon betydelse för analysen ej transkriberades. Vid de 

tillfällen då specifika citat lyfts i resultat- och diskussionsdelen, har dessa citat skrivits 

ordagrant. 

 

Dataanalys 
Analysen av kvalitativa data är en process där forskare analyserar och organiserar sitt 

datamaterial för att komma fram till ett resultat. Analysen av aktuellt intervjumaterial gjordes 

enligt en tematisk analys som handlar om att finna mönster och teman och beskriva dem i 

detaljerade beskrivningar. Den innefattar sökning av gemensamma trådar som sträcker sig 

över en hel intervju eller uppsättning intervjuer (DeSantis & Ugarriza, 2000). Fördelen med 

en tematisk analys är att den är flexibel och ett användbart forskningsverktyg som kan ge en 

rik och detaljerad data. Metoden har använts utifrån ett realistiskt perspektiv vilket innebär 

rapportering av erfarenheter, betydelser och deltagarnas verklighetsuppfattningar (Braun & 

Clarke, 2006). Fejes och Thornberg (2016, s. 13) menar att denna procedur bör ske objektivt, 

det vill säga öppet och fördomsfritt och att utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening 

ur en massiv mängd data samt att hitta det betydelsefulla i texten. I en kvalitativ analysprocess 

pågår insamling, tolkning, bearbetning och analys av data ofta samtidigt och det börjar tidigt 

under arbetet (Dalen, 2007).  

 

Vi har utgått från Braun & Clarke (2006, s. 87) tematiska analys vilken innebär en rekursiv 

process som innefattar sex faser; bekanta sig med sitt data, ta fram koder, söka efter teman, 

granska teman, definiera och namnge koder och skriva rapport. Analysarbetet påbörjades 

redan under intervjuerna då det tidigt framkom tydliga upplevelser kring informanternas 

arbete med köttkonsumtionen. När intervjuer genomförts och transkriberats lästes texterna 

igenom två gånger av båda författarna för att få en helhetsförståelse av materialet. Därefter 

lästes de igenom på nytt för att påbörja kodningen genom att lyfta fram meningsbärande 

enheter som var relevanta för studiens syfte. De uttagna meningsbärande enheterna sattes in i 

en matris (se tabell 2) där de kondenserades ner till kortare meningar som belyste det mest 

relevanta informationen.  

 
Tabell 2. Tillvägagångssätt vid kondensering av textmassa och framtagning av koder. 

Textmassa Kondenserad text Kod 

“Så det är ju det stora, det 

politiska beslutet som vi har 

och det är ju i och med det så 

såg ju vi att vi inte kommer att 

få så mycket ekonomisk 

kompensation, för alla har ju 

dom pengar dom har på något 

sätt i en skattefinansierad 

värld” 

Politiskt beslut som innebär 

frånvaro av ekonomisk 

kompensation 

Politiskt uppdrag 

Frånvaro av ekonomisk 

kompensation 

 

Ur de kondenserade enheterna togs koder fram som därefter sorterades in i större kategorier 

för att reducera datamängden (se tabell 3). Kategorierna sorterades till sammanhängande 

grupper och efter genomfört analysarbete framkom två olika teman, vilka kom att benämnas: 

“upplevda förutsättningar för förändring” och “det praktiska förändringsarbetet och dess 

utmaningar”. 
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Tabell 3. Schematisk bild över teman, kategorier och koder. 

Tema Kategori Kod 

Upplevda förutsättningar för 

förändring 

Uppdrag att förhålla sig till     Politiskt uppdrag 

Projekt 

Näringsriktiga måltider 

Leverera måltider till 

förskola/skola 

Ekonomiska förutsättningar 

som påverkar 

Ekonomiskt bidrag 

Frånvaro av ekonomisk 

kompensation 

Samhällsförändring Ökad acceptans för vegetarisk 

kost 

Ökat intresse för 

hållbarhetsfrågor 

Förändring tar tid 

Kompetens inom den egna 

organisationen 

Kompetenta medarbetare 

Kompetensutveckling 

Acceptans Medarbetarnas inställning 

Matgästernas inställning 

Det praktiska förändringsarbetet 

och dess utmaningar 

Strategier för att engagera 

medarbetare i den egna 

organisationen 

Skapa delaktighet 

Ta tillvara på medarbetarnas 

intressen 

Studiebesök och föreläsare 

Omvärldsbevaka 

Uppföljningar 

Strategier för ökad acceptans 

hos matgästen (barn, elever, 

föräldrar och pedagoger) 

Metod för implementering av 

förändringsarbete 

Menyarbete 

Informationsinsatser 

Låta matgästen känna 

delaktighet 

Etablera nya matvanor i tidig 

ålder 

 

 

Etiska överväganden 
I denna studie har hänsyn tagits till etiska principer, framtagna av Vetenskapsrådet (2017) 

som omfattar God forskningssed, genom att informanterna inför sitt deltagande fått ett 

följebrev med all relevant information angående studien. Med relevant information menas 

information om studiens syfte, varför just de är tillfrågade, att en telefonintervju med 

inspelning förväntas vid ett eventuellt deltagande. Men också att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas utan orsak när som helst samt att all information som lämnas hanteras med 

sekretess och endast är avsett för den aktuella studien. Detta i enlighet med rådande 

informationskrav. De har upplysts om vilka som utför studien och vart de kan vända sig med 

eventuella frågor och synpunkter. Samtycke till studien och dess upplägg har lämnats 

skriftligen genom att de tackat ja med vändande mail samt besvarat ett informationsformulär 

kopplat till studien. Enligt konfidentialitetskravet kommer samtliga deltagares namn bytas ut 

till fiktiva namn och även kommunen kommer vara anonym. Samtliga deltagare har även 

informerats om att information som lämnas endast skall användas till denna studies ändamål. 

Följebrevet finns presenterat i sin ursprungliga form i bilaga 1.  
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Resultat 
 

Upplevda förutsättningar för förändring 
Under intervjuerna framkommer olika förutsättningar som informanterna upplever som 

drivande i arbetet, så som ekonomiska förutsättningar, samhällsförändringar, kompetens inom 

organisationen och genom givna uppdrag. Varför de medverkande kommunerna arbetar med 

att minska köttkonsumtionen i sin måltidsorganisation ser olika ut. Tre av informanterna 

berättar att de i sina kommuner arbetar med att minska köttkonsumtionen på grund av 

politiska uppdrag medans två av informanterna istället arbetar med det i samband med projekt 

kring klimatsmarta och hållbara måltider. Här upplever samtliga att uppdraget i sig, oavsett 

om det är politiskt eller som projekt, har drivit arbetet framåt. Det framkommer även att 

Agenda 2030 har en betydande roll kring varför kommunerna idag arbetar med dessa 

områden. Att informanterna även anser arbetet som viktigt är något som framkommer tydligt:  

”Det är politiska mål i Sverige helt enkelt, Agenda 2030, att vi måste minska miljöpåverkan 

genom köttkonsumtionen för att vi ska kunna leva hållbart och för att vi ska kunna…, ja men 

vi vill ju gärna kunna bidra till Agenda 2030 och måluppfyllelsen i det. Men även då det här 

regionala programmen som vi har och även för vår kommun. Vi har ju ett ekomål som är ett 

politiskt satt mål och sen utifrån det har vi utvecklat och jobbat fram det vi har idag vilket är 

så mycket mer” (Mona) 

Flera av informanterna anser även att politiker bär ett stort ansvar för att arbeta mot ökad 

hållbarhet där en minskad köttkonsumtion ingår som en del. Det är dock skillnad i hur 

politiker i de olika kommunerna valt att utforma uppdraget gällande hållbarhet. Vanligt 

förekommande mål är att minska klimatpåverkan genom att beräkna koldioxidekvivalenter 

eller mål om en hög andel ekologiska livsmedel, vilket i dessa fall har lett till att kommunerna 

ställer om till en ökad mängd vegetabiliska råvaror på grund av ekonomiska skäl. Detta har i 

sin tur lett till minskad köttkonsumtion. Informanternas beskrivningar indikerar att de 

deltagande kommunerna har olika ekonomiska förutsättningar, där två av dem fått bidrag för 

att starta eller medverka i projekt kring klimatsmart mat och hållbara måltider, medan andra 

arbetar efter politiska uppdrag och har en mer begränsad budget att tillgå. 

 

”Så det är ju det stora, det politiska beslutet som vi har och det är ju i och med det så såg ju 

vi att vi inte kommer att få så mycket ekonomisk kompensation, för alla har ju dom pengar 

dom har på något sätt i en skattefinansierad värld…eh… så måste vi jobba på ett annat 

sätt…eh.. så det blev egentligen det första. Sen har ju det här med klimatpåverkan och 

koldioxidekvivalenter, och det har nästan kommit efter för oss, att man ska minska på 

utsläppen. Men det går lite hand i hand…” (Mia) 

 

Att samhällets syn på växtbaserade måltider har förändrats är något som flera informanter 

vittnar om och som de idag upplever som mycket positivt och som en hjälp i arbetet med att 

minska på köttkonsumtionen men även arbetet med hållbara måltider generellt. Acceptansen 

upplevs ha ökat hos allmänheten och detta beskrivs vara en följd av media där ett ökat inslag 

av matlagningsprogram med fokus på hållbara måltider växt fram. Även tidningar med 

vegetariska och “gröna” recept är nu mer en självklarhet i tidningshyllan och det finns 

festivaler som enbart väljer att servera vegetariska alternativ. En samlad uppfattning från 

informanterna är att det idag finns ett ökat intresse för hållbarhet ute i samhället, vilket de 

beskriver som något som underlättar. Längre tillbaka upplever några av informanterna detta 
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arbete som mycket tungt och energikrävande, då ett kritiskt ifrågasättande kring den ökande 

mängden grönsaker i måltiderna upptog stora delar av arbetsdagen. 

"Sen har media hjälpt oss mycket, det pratas ju mycket om det i tidningar, radio och tv så det 

är ju inget konstigt. Man har verkligen fått en knuff, jämfört vad man sa för fem år sedan, då 

fanns det inte alls på samma sätt. Nu är det jätte…, det är inget konstigt idag” (Mona) 

Även tiden lyfts fram som en faktor som påverkat. Förändring tar tid och att människor måste 

få tid att tänka om är något som samtliga informanter har upplevt. Att av den anledningen 

börja redan i förskolan med att servera varierande rätter är det flera informanter som anser 

vara en förutsättning för en ökad acceptans senare i livet. Lina säger så här: 

”…men jag tror om man har fått med sig bra matvanor och bra tänk från tidigare ålder så 

kommer i alla fall det tillbaka sen. Vi tror ju mycket på det här att börja i tidig ålder, att i 

förskolan servera bra mat och göra den spännande med grönsaker och vegetariskt och jobba 

med måltidspedagogik som vi försöker införa mer och mer också så att man i alla fall har 

med sig det i bakhuvudet, det är bra tror jag” (Lina) 

 

En viktig förutsättning som lyfts fram av samtliga informanter är kompetensen inom den egna 

organisationen. Detta är en förutsättning som måste finnas för att arbetet skall fungera och 

drivas framåt, men även för att samtliga inom organisationen skall få en förståelse för vikten 

av en minskad köttkonsumtion. Om medarbetare ute i köken inte upplevs ha en förståelse för 

varför dessa förändringar görs uppfattas personen i större utsträckning motsätta sig det 

förändrade arbetet. Att ställa om till att i större utsträckning laga all mat från grunden, på en 

utökad mängd vegetabilier, beskrivs kräva kunskap om hur man på ett bra sätt tar fram 

smaker och bra konsistens men även hur man skall behålla en väl sammansatt måltid utifrån 

näringsinnehåll. 

”Vi lagar all mat från grunden, alla våra kockar ute i köken har antingen en kockutbildning 

eller livsmedelsutbildning, alltså att man har kompetensen för att klara jobbet. Det är viktigt i 

det här sammanhanget, så att man förstår varför och också för att omsätta teori till praktik” 

(Mona) 

En viktig del i arbetet och som samtliga informanter lyfter är uppdraget om att laga och 

servera näringsriktiga måltider. Detta är en förutsättning för att maten skall hålla den kvalitet 

och standard som dessa verksamheter skall leverera enligt skollagen. Dock är det ingen av 

informanterna som upplever att den ökade mängden vegetabilier på menyerna skulle innebära 

svårigheter eller begränsningar. Det som framkommer är snarare att kockarna idag har en 

större frihet kring matlagningen, vilket också det kräver kompetens och god kunskap om 

råvarorna och dess betydelse. Ytterligare en faktor varför ökad kompetens upplevs som viktig 

är för att medarbetare ute i köken skall känna en trygghet i att möta och agera förebild ut mot 

matgästerna, vilket är en del i deras dagliga arbete och som också innebär ett ansvar: 

”…vi har en stor påverkan som offentlig verksamhet, vi är i en lärmiljö och vi ska föregå med 

gott exempel som offentlig verksamhet, dels så är vi skattefinansierade och vi ska använda de 

resurserna på bästa sätt för att skapa en hållbar värld, så absolut har vi ett stort ansvar” 

(Lina) 

Flera av informanterna påtalar sitt ansvar i att se till att medarbetare ute i köken har rätt 

kompetens, vilket flera upplever att de lägger stor vikt kring. Att kontinuerligt erbjuda kurser i 
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hållbara måltider, klimatsmart mat och gröna recept är något som är återkommande inslag i 

verksamheterna. 

 

Det praktiska förändringsarbetet och dess utmaningar 
Utifrån informanternas beskrivelse av hur de i måltidsorganisationerna praktiskt har gått 

tillväga för att skapa en delaktighet bland sina medarbetare är likvärdig mellan kommunerna. 

En strategi som flera informanter lyfter är att de anställda i köken ges ett större inflytande 

samt möjlighet att påverka arbetet kring måltiden. I samtliga intervjuer upplevs det som 

viktigt att ha måltidspersonalen “med sig på tåget” och flera informanter upplever att om 

medarbetarna i köken får arbetsuppgifter som upplevs glädjefyllda att utföra så skapar det ett 

engagemang och en delaktighet i det hållbarhetsarbete de utför. En informant upplever att om 

förändringarna kan komma från dem som faktiskt utför det praktiska arbetet i köket ökar 

engagemanget och arbetsglädjen och att det är viktigt att måltidspersonalen jobbar efter egna 

förutsättningar istället för att arbetet skall styras centralt. För att få med sig medarbetarna i 

köken påtalar flera informanter vikten av att arbeta med dem som tycker att hållbarhetsarbete 

är roligt och utmanande och en av informanterna säger: 

 

”Gör det inte så svårt, gör det enkelt. Och ha roligt. Och sen också, ta tillvara på dom 

personer som är intresserade av det och inte tvinga på dom som inte är det, för då blir det 

bara… då blir det inge bra. Ja men utmana den personalen som är intresserad och ge dom 

kunskap och lite fria tyglar så kommer dom andra efter, komma med på tåget liksom och inte 

sätta nån som vill bromsa i loket liksom utan det måste vara nån som vill ha lokmössan på” 

(Mona) 

 

Andra strategier som informanterna använder sig av för att engagera medarbetarna i köken är 

ta hjälp utifrån genom externa föreläsare samt studiebesök till andra måltidsorganisationer. 

Att ta del av goda exempel upplevs engagera likväl som att ta del av uppföljningar. Det 

framkommer under intervjuerna att informanterna själva använder sig av nätverkande och 

omvärldsbevakande både på nationell samt global nivå. Detta för att hålla sig uppdaterade 

kring hållbarhetsarbete generellt ut i samhället men även för att öka på sin egen kunskap i 

ämnet. 

”Vi försöker ju omvärldsbevaka en hel del (…) sen är det att hålla sig uppdaterad, alla 

nyhetsbrev, Livsmedelsverket, Ekomatcentrum, spana på andra kommuner, alla de här 

gastronomiska tävlingarna som finns också; White Guide, Skolmatsgastro, Arlas guldko. Men 

läsa mycket och omvärldsbevaka mycket och alla leverantörers nyhetsbrev, det kommer små 

filmsnuttar och receptböcker. Jag pratar också med alla leverantörer. Eeh.. de kommer hit 

och bokar möten eller vi kör på telefon. Så det är en stor bit, att hålla sig uppdaterad” (Mia) 

Vad som framkommer i intervjuerna är att mat berör och i en måltidsorganisation är det 

många som berörs. Förutom de som ansvarar för maten är det även matgäster, som i detta fall 

består av barn och elever men även deras föräldrar, pedagoger och lärare. Fyra av fem 

informanter vittnar om att de stött på motstånd från framförallt föräldrar och pedagoger då de 

minskat på andelen kött de serverar och att ordet vegetariskt frammanar en negativ inställning 

till maten. Dock upplever informanterna att det har blivit bättre de senaste åren tack vare den 

samhällsutveckling som beskrivits tidigare. 

Kommunerna har vidtagit olika strategier att få en ökad förståelse från matgästerna ifråga om 

köttets påverkan på miljön samt för sitt arbete kring frågan. En informant berättar om hur 

måltidsorganisationen i deras kommun aktivt arbetar med att uppdatera sina matgäster via en 
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egen hemsida på internet och upplever hemsidan som ett viktigt redskap. En annan informant 

upplever en ökad förståelse från föräldrar efter det att måltidspersonal eller representant från 

ledningsteam besökt föräldramöten och informerat om sitt hållbarhetsarbete.  

Föräldrar beskrivs som en grupp med många åsikter och ifrågasättanden från majoriteten av 

informanterna och vidare att det många gånger handlar om en oro över att deras barn inte får i 

sig tillräckligt med näring, vilket upplevs bero på okunskap. Alla informanter påpekar vikten 

av information och kommunikation ut till matgästerna samt att hitta mötesplatser och olika 

forum för att nå ut med information för att på ett bra sätt kunna bemöta denna upplevda 

okunskap. Två informanter berättar om hur det gått tillväga då de infört hållbarhetsarbetet i 

verksamheterna vilka är varandras motsatser. En metod är att gå ”all in”: 

”När vi då började med hållbara måltider så dels så gjorde vi en jättestor kampanj av det. Vi 

gick ut med väldigt mycket kommunikationsmaterial, det var till pedagoger, till våra 

matgäster och vi skickade även ut kommunikationsmaterial hem till föräldrarna. Det blev 

liksom som en stor grej som vi skapade då…eeh… det kan vara på både gott och ont med facit 

i hand. Vissa tycker att man bara ska smyga in det medans vi gick på linjen om att vi ska 

kommunicera allt vi gör” (Hanna) 

Att det var på ”gott och ont” upplever Hanna på detta sätt: 

”Vi belyste ämnet på ett helt annat sätt, vi har fått mer, våra matgäster och pedagoger och 

föräldrar har fått mer kunskap om varför vi gör det än om vi bara hade smugit in någonting 

och ingen hade begripit varför. Däremot så är jag inte helt säker på att vi hade fått lika stor 

publicitet, asså det var ju var och varannan dag i media, vi hade två enhetschefer som sa upp 

sig för att dom inte ens orkade med till slut för att det blev så tufft” (Hanna) 

En annan metod som beskrivs är att smyga in förändringen: 

”De har ju två vegetariska dagar på förskolan och där ser vi ju att koldioxidutsläppen är 

mycket mindre och där har vi också pratat om att man nog inte är riktigt redo på grundskolan 

för att ha två vegetariska dagar än men kanske däremot att smyga in lite så här kanske” 

(Mia) 

En praktisk åtgärd som samtliga informanter lyfter som en framgångsfaktor i deras 

eftersträvan efter en minskad köttkonsumtion likväl som en ökad acceptans från matgästen är 

menyförändringar. Här framkommer olika strategier och metoder som de använt sig av i 

arbetet med menyerna. En metod som beskrevs fungerat i en kommun har varit att förändra 

populära rätter som barn och elever har en stark positiv relation till. Detta med hopp om att 

matgästerna även efter förändring skall acceptera rätten. Detta har enligt informanten fungerat 

bra i dennes verksamhet. En annan informant berättar om ett motsatt scenario där de gjort 

enligt beskrivningen ovan men då mött ett stort motstånd. De fick ändra tillbaka de klassiska 

populära rätterna till sin ursprungsform och istället arbeta med att ta fram nya liknande rätter 

med nya tillhörande namn. Detta fungerade enligt informanten bättre:  

“... vi tog en klassisk korvstroganoff och blandade i väldigt lite korv och mycket morötter till 

exempel. Idag så har vi en klassisk korvstroganoff, för det var de klassiska rätterna som man 

reagerade mest på. Och så skapade vi istället nya rätter, så istället för en korvstroganoff som 

då får vara en korvstroganoff så kallar vi en ny för korvgryta och då får vi inte samma titel på 

det. Ibland erbjuder vi en klassisk korvstroganoff men för det mesta en korvgryta eller en 

köttfärsgryta med spagetti istället för en köttfärssås” (Hanna) 
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Att skapa en starkare förståelse och acceptans från matgästerna handlar inte enbart om att 

förmedla kunskap utan även om att låta matgästerna bli delaktiga, framförallt eleverna, vilket 

framkommer i samtliga intervjuer. Enkätundersökningar är en strategi för ökad delaktighet 

som en informant upplever som positivt, där elever får svara på frågor om hur maten upplevs 

samtidigt som eleverna då också får möjlighet att uttrycka önskemål om vegetariska rätter. 

Informanter berättar även om en strategi som innebär att elever själva har fått varit delaktiga i 

val av benämning av de vegetariska alternativen på menyn. Detta har lett till att de 

växtbaserade rätterna nu benämns ”dagens gröna rätt” alternativt ”det klimatsmarta valet”, 

vilket upplevs ha ökat elevernas acceptans för dessa rätter. Informanter talar om ytterligare 

strategier för ökad delaktighet:  

”Vi försöker ha en kommunikation med eleverna så att dom också får vara med och 

bestämma lite kring matsedeln, så vi arbetar alltså aktivt med matråd på alla ställen så att 

man känner sig delaktig” (Lina) 

Även föräldrar behöver bli delaktiga i den mat som serveras menar två informanter. De 

upplever att acceptansen har förbättrats avsevärt i deras kommun sedan de började bjuda in 

föräldrar till att äta skolmaten. Detta tror en av informanterna har att göra med att skolmaten 

är något som det traditionellt ska tyckas illa om samtidigt som det finns åsikter om den 

vegetariska mat som serveras: 

”Skolmaten är ju så att den traditionellt ska pratas illa om men generellt sett är de flesta 

glada och nöjda. (...) Men som sagt, vi blir ju inte överrösta med beröm att vi arbetar med 

vegetarisk mat i skolorna från våra matgäster men däremot märker vi att det är en låg andel 

som är direkt missnöjda” (Camilla) 

Råd som de intervjuade vill dela med sig av vid arbetet för en minskad köttkonsumtion är 

flera. Att inte göra det så svårt för sig samt att ta tillvara på de personer i verksamheten som är 

intresserade är ett råd. En annan informant trycker på att vara glad för de förändringar som 

görs, hur litet det än må vara. Att satsa på utbildning för måltidspersonalen är ett tredje råd 

som ges i flertalet av intervjuerna och som upplevs som en framgång i respektive kommun.  

Diskussion 
 

Utifrån ovanstående resultat kommer diskussionen beröra följande delar: “Förändringsarbetets 

komplexitet och drivkrafter”, “Nyckelpersoner i köken” samt “Den komplexa matgästen”. 

 

Förändringsarbetets komplexitet och drivkrafter 

Utifrån temat ”Upplevda förutsättningar för förändring” målas bilden av en 

måltidsorganisation upp som en komplex verksamhet. Detta är något som framkommer av 

informanternas upplevelser av att arbeta med att minska köttkonsumtionen och att på vilket 

sätt arbetet drivs framåt påverkas av flera faktorer. Flera informanter vittnar om hur 

ekonomisk kompensation eller i vissa fall bristen på den spelar in likväl som att kompetenta 

medarbetare är navet i denna förändring. Den största drivkraft som kommer fram under 

intervjuerna är det uppdrag verksamheterna har i att servera näringsriktiga måltider till skola 

och förskola. Informanterna ger en bild av ett samhälle i förändring där de ser en ökad 

acceptans för en minskning av köttkonsumtionen. De beskriver en verksamhet som berör 

många, från matgäster, kökspersonal, rektorer och skola men också att verksamheten påverkas 

av eventuella politiska mål och beslut. Att arbetet för en minskad köttkonsumtion ofta 

fungerar som en del av ett bredare arbete för generellt mer hållbara och klimatsmarta måltider 
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bidrar också till komplexiteten. En måltidsorganisations komplexitet framhålls i den 

systemteoretiska modellen av en måltidsorganisation (Gregoire, 2013, s. 6). Vad som 

framkommer i intervjuerna är att det finns många aspekter att ta hänsyn till som ansvarig vid 

denna typ av förändringsarbete där upphandling, budget och medarbetarnas kompetens är 

några. Ett förändringsarbete kan enligt Angelöw (2010, s. 12) ha många olika kännetecken 

och orsaker och i detta fall handlar det om: miljökrav, nya politiska beslut, nya idéer och mål 

för verksamheten men även viljan att förbättra verksamheten. Även om det pågående arbetet i 

samtliga kommuner är på uppdrag av politiker eller som pågående projekt så finns det ändå 

ett eget intresse och driv hos informanterna. Det framgår att samtliga informanterna upplever 

arbetet för minskad köttkonsumtion som viktigt och betydelsefull vilket de också ser som en 

förutsättning för att kunna driva igenom denna förändring. 

 

Utifrån intervjuerna framgår det att informanternas förändringsuppdrag i 

måltidsorganisationen kräver att de har förmåga att koordinera många olika delar av 

verksamheten. Det handlar om att genom sin ledarskapsposition arbeta med ”linking 

processes” det vill säga kommunikation och koordination av samtliga delar av 

måltidsmodellen (Gregoire, 2013, s. 3). De intervjuade har som ansvar att förhålla sig till de 

specifika åligganden som ligger till grund för den enskilda kommunens verksamhet likväl 

som den budget de har. 

 

Nyckelpersoner i köken 
Både utifrån temat ”Upplevda förutsättningar för förändring” och ”Det praktiska 

förändringsarbetet och dess utmaningar” framkommer vikten av en engagerad personal. Men 

att få medarbetarna ute i köken att engagerat gå in i detta förändringsarbete uttrycker samtliga 

informanter som en utmaning de aktivt arbetar med. Detta är något Gregoire (2013, s. 329) 

beskriver som förekommande vid förändringsarbete. Att medarbetare ställer sig skeptiska och 

negativa till förändring är något som till viss del kan grunda sig i osäkerheten kring hur det 

skall komma att påverka det dagliga arbetet, samt att individer tenderar att ställa sig frågande 

till förändringar som ändrar inarbetade vanor och rutiner (Gregoire, 2013, s. 329). Flera 

informanter vittnar om att de haft personal som sagt upp sig under eller efter ett 

förändringsarbete i måltidsverksamheten och detta skulle då kunna förklaras av osäkerhet. 

Även Rubenowits (2004, s. 221) skriver om det naturliga i att känna ett visst motstånd mot 

förändringar då individer ogärna lämnar ett sätt att sköta sitt arbete då trygghet och säkerhet 

ofta bottnar i erfarenhet. 

 

Temat ”Upplevda förutsättningar för förändring” visar hur samtliga informanter arbetar med 

att frambringa motivation för att skapa ett engagemang bland medarbetarna. Detta är också 

något som Angelöw (2010, s.119) lyfter som en central faktor för att lyckas med 

förändringsarbete. Vidare lyfter författaren vikten av att samtliga medarbetare förstår varför 

en förändring måste genomföras. I temat ”Det praktiska förändringsarbetet och dess 

utmaningar” framkommer hur förståelse kan fås genom att bland annat sätta tydliga mål och 

att skapa en realistisk och tydlig bild av kommande förändring genom information och 

kunskap. Likaså kan förståelse fås genom att skapa en känsla av trygghet, självförtroende 

samt möjlighet till delaktighet hos medarbetare enligt informanterna. Att acceptansen för 

förändring stärks då medarbetare ges ökad delaktighet kring sin arbetssituation bekräftas även 

av Iverson (1996). Men viktigt att poängtera här är att om medarbetare ute i köken inte själva 

tar ansvar för det egna engagemanget är det omöjligt att uppnå delaktighet (Angelöw, 2010, s. 

144), vilket uppfattas vara en utmaning enligt informanterna. Det framgår av intervjuerna att 

informanterna ägnar en stor del av sin arbetstid till att, som de själva uttrycker sig “få med 

alla på tåget”, något som periodvis beskrivs som energikrävande. 
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Efter vad som framkommit i intervjuerna är medarbetarna ute i köken viktiga nyckelpersoner 

som både besitter kunskap och erfarenhet och som är en ytterst viktig resurs i 

måltidsorganisationen. Det framkommer dock att dessa individer tenderar att förhålla sig på 

olika sätt till förändringar, där vissa känner en drivkraft och engagemang medan andra kan 

känna sig hjälplösa, bli handlingsförlamade och uppleva förändringen som hotfull (Angelöw, 

2010, s. 25). Medarbetare som förhåller sig positiva till förändringar är en viktig 

framgångsfaktor för måltidsverksamheterna då de tenderar att “sprida ringar på vattnet” och 

entusiasmera sina kollegor, detta enligt informanterna som använder dessa som ett verktyg i 

önskan om att skapa ett ökat engagemang och trygghet hos samtliga medarbetare ute i köken. 

 

Den komplexa matgästen 
I den systemteoretiska modellen av måltidsorganisationen beskriver Gregoire (2013, s. 466) 

kundnöjdhet som ett viktigt mål (critical output) men också komplexiteten i att uppnå en hög 

kundnöjdhet. Hur matgästerna ställer sig till förändring beskrivs på liknande sätt av samtliga 

informanter. Utifrån båda temana framkommer vilken påverkan acceptansen från matgästerna 

har för informanternas arbete med en minskad köttkonsumtion. Alla måste de hitta strategier 

för att få en bredare förståelse från matgästerna. Specifikt föräldrar och pedagoger, tenderar 

att tillhöra de som i stor mån visat motstånd mot förändring av köttkonsumtionen ute i skolor 

och förskolor. Detta skulle bland annat kunna förklaras genom Belascos (2008, s. 7) triangel 

innefattande de tre delarna: identitet, tillgänglighet samt ansvar. Identitet kan enligt Belasco 

(2008, s. 8) förklaras utifrån sina egna värderingar kring mat och måltider samt personliga 

föreställningar om vad som är “bra mat” men även vad som utifrån samhällets syn är bra i 

relation till mat och livsmedel. Detta lyfts även av Macdiarmid et al. (2016) som menar att en 

anledning till att en individ konsumerar just kött beror på den personliga identiteten. Att 

kommunerna nu serverar en minskad mängd kött har resulterat i att klassiska rätter i vissa 

kommuner omarbetats eller bytts ut mot vegetabiliska livsmedel, vilket således också kan få 

människor att reagera. 

 

Identitet kan enligt de Boer, Schösler och Aiking (2017) även vara en orsak till människors 

acceptans gentemot maten och menar att vara vegetarian är en identitetskategori som är 

socialt markerad och utvärderad som avvikande från konventionellt beteende, vilket kan ha en 

betydande inverkan på deras tankegång och motivation till att äta mindre kött. Detta styrks 

även av Ditlevsen (2015, s. 84) som menar på att ätandet är ett beteende och en kroppslig 

praxis genom vilken vi skapar oss en identitet men även att hur och vad vi äter gör oss till 

”någon”. Att elever serveras mer vegetarisk mat till lunch skulle av detta skäl kunna upplevas 

som inkräktande på föräldrarnas egna identitet i sin roll som vårdnadshavare. Här lyfter två 

informanter specifikt det faktum att de ej har för avsikt att omvända matgästerna till 

vegetarianer, utan istället belysa vikten av att tänka mer hållbart kring de serverade 

måltiderna. 

Även Coff (2015, s. 33; 44) menar på att mat är så mycket mer än livsnödvändig näring, den 

kan även användas till att uttrycka gemenskap, trygghet och etik och att maten då blir en 

symbol för individen och dessa skapar ett sammanhang. Detta skulle kunna förklara varför en 

del föräldrar och pedagoger, men även elever visar ett motstånd gentemot den vegetariska 

maten. Dessutom skulle detta kunna förklara varför informanterna upplever en större 

acceptans från eleverna då de använder andra benämningar för det vegetariska så som 

“dagens gröna rätt” eller “det klimatsmarta valet”. 
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Något som tydligt framgick i temat ”Det praktiska förändringsarbetet och dess utmaningar” är 

hur måltidsorganisationerna aktivt arbetar för att maten ska smaka så bra som möjligt. Det 

framkommer i intervjuerna att det finns ett flertal måltidsalternativ att välja mellan ute i 

skolorna samt en utveckling av dessa rätter. Först och främst utvecklas de utifrån dess smak 

vilket informanterna upplever som utmanande men också roligt och viktigt. I den 

systemteoretiska måltidsmodellen av Gregoire (2013, s. 460) är smak en av de viktigaste 

parametrarna när det kommer till kvaliteten på maten. Detta avspeglas även i intervjuerna där 

flera informanter berättar om smaken som den viktigaste faktorn vid förändring av maträtter. 

Om inte maten smakar bra kommer inte elever att äta oavsett dess innehåll, detta är en 

gemensam uppfattning. Detta kan också vara en anledning till att informanterna ej upplevt 

något större motstånd från barn och elever. I en studie utförd av Ensaff, Coan, Sahota, 

Braybrook, Akter och McLeod (2015) framgick det att smaken var av största vikt när 

ungdomar valde mat. Där framgick att så länge matgästen var bekant med rätten samt 

upplevde den som god var den uppskattad. Däremot om det fanns en komponent i rätten som 

ej uppfattades som god eller som upplevdes obekant minskade acceptansen. En annan 

förklaring till att informanterna upplever en ökad acceptans från elever kan vara att de erbjuds 

en delaktighet i menyplaneringen, vilket flera av kommunerna arbetar med i sin 

måltidsorganisation. Detta styrks av Angelöw (2010, s. 143) som menar på att det är viktigt 

att samtliga som berörs av ett förändringsarbete görs delaktiga vilket bland annat innebär att 

alla ges möjlighet till att vara med och påverka arbetet på olika sätt. 

Maträtter som serveras i hemmet kan skilja sig åt gentemot skolmaten vilket enligt Gregoire 

(2013, s.7) kan leda till att matgästens förväntning av maträtten ej införlivas. Att då göra som 

en informant berättar om, att göra om en etablerad maträtt som i fallet korvstroganoff, kan 

möta stort motstånd från matgästen då denne förväntar sig en maträtt men får en annan. 

Denna teori förstärks även av en informant som berättar hur de i deras måltidsverksamhet 

behållit, vad de benämner som “poppisrätter”, och istället skapat nya kreativa rätter. Detta 

upplevde informanten vara en framgångsfaktor. Att göra på detta sätt kan innebära att 

elevernas förtroende för skolmaten ej rubbas och att eleverna istället vågar provar dessa rätter 

utifrån en neutral förväntan (Ensaff et. al., 2015). 

 

Flera informanter lyfter vikten av att börja tidigt under barndomen med varierande rätter som 

innehåller mycket vegetabilier, vilket kan ses som en förebyggande åtgärd. Att förändra ett 

beteende tar tid och matvanor är ett beteende som är starkt förknippat med barndomen vilket 

gör förskolans och skolans arbete i relation till goda matvanor än viktigare, något som tydligt 

visade sig i temat ”Upplevda förutsättningar för förändring”. Livsmedelsverket (2016) skriver 

i rapporten ”Bra måltider i förskolan” om förskolans möjligheter att i tidig ålder påverka 

barns attityder till mat samt att grunden till bra matvanor läggs tidigt vilket samtliga 

informanter uttrycker att de aktivt arbetar med genom menyerna. Men informanterna lyfter 

även vikten av att få pedagoger att förstå vikten av att tala kring måltiden och vad som 

serveras. I Persson Osowski et al. (2013) studie framkommer olika roller i interaktionen 

mellan barn och pedagog på förskolan under måltidssituationen, där skillnader uppvisades hos 

de medverkande pedagogerna. En roll innebar att överföra kunskap och normer kopplade till 

måltiden medan en annan roll ej var förknippad med pedagogiska måltider utan var av en mer 

passiv karaktär. Till exempel förklarade en av pedagogerna att denne vanligtvis inte säger 

något om de äldre barnens beteende kring matsituationen, eftersom det upplevdes skapa en 

bättre atmosfär. Detta visar på vikten av att pedagoger förstår sin roll i att kunna påverka 

barns inställning till mat och måltider. 
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Att arbeta med en minskad köttkonsumtion skulle således kunna ses som ett förändringsarbete 

som kräver god samarbetsförmåga och förståelse mellan samtliga medarbetare och övriga 

involverade i och utanför måltidsorganisationen.  

 

Metoddiskussion 
För att öka pålitligheten hade man i denna studie kunnat använda sig av triangulering, 

förslagsvis genom kvantitativ insamling av data kring förändring av köttkonsumtion. Detta då 

deltagande kommuner i denna studie uppger att de aktivt arbetar för en minskad 

köttkonsumtion. Att samla in och analysera sparade inköpsdata från ett antal åt tillbaka i tiden 

hade gett studien en ökad trovärdighet. Även informantvalidering hade styrkt resultatet och 

pålitligheten i denna studie, vilket skulle innefattat en återkoppling till samtliga deltagare 

angående uppfattat resultat. Tidsaspekten begränsade dock detta. Att de deltagande 

kommunerna tillfrågades var med anledning av urvalets inklusionskriterier, där ett viktigt 

kriterium innefattar ett aktivt arbete med att förändra köttkonsumtionen.  

 

Att använda telefonintervju som metod kan ha sina fördelar. Bryman (2011, s. 208) nämner 

tidsaspekten, kostnad samt urval som värdefulla fördelar, då forskaren både spar in tid och 

pengar på att undvika resor. Vid en tidsbegränsad studie, likt denna, kan telefonintervju vara 

att föredra då detta möjliggör inkludering från ett större geografiskt område. Genom 

telefonintervju undviks även att informanten påverkas av faktorer hos intervjuaren. Generellt 

tenderar informanten att påverkas mindre av intervjuaren vid en telefonintervju än vid en 

fysisk utförd intervju. Det kan också vara till fördel för den intervjuade att få genomföra 

intervjun på en plats där denne känner sig trygg (Trost, 2010, s. 65). Detta säger dock inget 

om tillförlitligheten av den valda metoden men studier har visat på att skillnaden mellan en 

telefonintervju och en intervju som utförs ansikte mot ansikte är marginell (Vogl, 2013; 

Sturges & Hanrahan, 2004). Trots det finns emellertid svagheter. Enligt Trost (2010, s. 43) är 

telefonintervju ej lämplig som metod vid djupgående frågor. I denna studie har frågor av mer 

öppen karaktär använts, vilka ej anses falla in under benämningen djupgående frågor. I denna 

studie har svagheterna först och främst varit av mer teknisk karaktär. Tidsfördröjning i svaren 

samt brusande ljud kan störa flödet i samtalet, även oerfarenhet kring att intervjua utan att se 

ansiktsuttryck och kroppsspråk försvårar samtalet. Detta var dock inget som ansågs påverka 

resultatet. 

I aktuell studie har två intervjuare samarbetat, vilket Trost (2010, s. 67) anser kan vara till 

fördel om dessa känner sig samspelta. Detta kan då leda till mer innehållsrika intervjuer med 

en ökad förståelse för vad som sägs. Från informantens synvinkel kan det vara till fördel i 

situationer där intervjun tenderar handla om organisationen. Vid dessa tillfällen kan två 

intervjuare komplettera varandra vilket också kan ge en indikation om artighet gentemot den 

som blir intervjuad. Vid känsliga frågor kan dock två intervjuare få informanten att känna sig 

utsatt. Detta föreligger dock ej i denna studie.  

Att efter avslutad transkriberingsprocess lämna intervjuguiden för att med blankt sinne 

påbörja analysarbetet visade sig vara en större utmaning än vad som förutspåtts. Dock kan det 

ses som positivt för resultatet att analysprocessen tog längre tid i anspråk än planerat då det 

resulterade i ett mer genomarbetat material. Att i denna process ha tillgång till noga 

transkriberade intervjuer, med ordagranna utskrivna citat (Olsson & Sörensen, 2011, s. 131) 

var till stor hjälp vid analysarbetet, samt ökade förståelsen för materialet (Braun & Clarke, 

2006). Det slutgiltiga resultatet anses belysa det mest relevanta efter utförd analys. 
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Förslag på vidare forskning 
 

Resultatet från denna studie visar att medarbetarna ute i köken har en mycket viktig roll i 

arbetet med att etablera nya rutiner samt vid förändring kring mat och måltider. Att i vidare 

forskning även inkludera denna yrkeskategori om deras syn på arbetet, både utifrån 

erfarenheter och upplevelser från redan utförda förändringar, men även hur de idag ser på 

denna process skulle vara värdefull information att ta med i beaktning inför fortsatta 

utmaningar med att eftersträva klimatsmarta måltider. Som framgår i resultatet ses 

medarbetarna ute i köken som en länk mellan verksamhet och matgäst, vilket styrker vikten 

av deras syn på sitt deltagande vid förändringsarbete. Ett ytterligare steg skulle även kunna 

inkludera matgästen och dennes upplevelse av det utförda arbete som sker. Antagandet av 

Agenda 2030 är något som skall komma att genomsyra hela vårt samhälle och här kan de 

offentliga måltidsverksamheterna agera förebild, med en önskan om att den privata 

livsmedelsindustrin och även privata hushåll gör det samma. 

Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 
 

Då kostchefer men även andra ledarroller inom måltidsorganisationer ofta innehar en 

grundutbildning som kostvetare har professionen en stor möjlighet att påverka och arbeta för 

hållbara måltider och för klimatsmarta val i relation till livsmedel och dess produktion. 

Genom att besitta en position inom kommunala måltidsorganisationer som möjliggör 

påverkan för en stor del av Sveriges befolkning gör professionen om möjligt än mer viktig 

och betydelsefull. I resultatet av denna studie framkommer medarbetarna ute i köken som 

viktiga nyckelpersoner. Som ledare och således kostvetare ute i de offentliga 

måltidsverksamheterna är det av stor vikt att bidra med god kunskap inom mat och måltider, 

visa på ett helhetsperspektiv av verksamhetens alla delar inklusive dess påverkan på klimatet 

men även sprida inspiration och information för att få verksamhetens alla medarbetare att 

förstå det viktiga uppdrag som de besitter.  

Slutsats 
 

Att arbeta med att minska köttkonsumtionen i förskola och skola är ett förändringsarbete som 

upplevs ta tid enligt informanterna i studien och kan mötas av motstånd då mat, specifikt kött, 

tenderar vara ett ämne som berör. Enligt informanterna är en viktig nyckel för att uppnå 

framgång i detta komplexa arbete att skapa en känsla av delaktighet, både hos medarbetare i 

organisationen likväl som hos berörda matgäster. Medarbetare ute i köken anses ha en viktig 

roll då de agerar länk mellan måltidsorganisationens ledning och matgästen men även för 

deras roll som förebild gentemot barn och elever. Enligt informanterna tenderar det finnas en 

okunskap hos föräldrar som leder till att många ställer sig frågande till näringsinnehållet i de 

serverade rätterna samtidigt som identiteten hos matgästen verkar inneha en betydande roll 

vid förändring av köttkonsumtionen. Detta leder till en utmaning för måltidsorganisationernas 

ansvariga i att förmedla information kring hållbara måltider. Dock upplever informanterna att 

samhällets syn på hållbar mat håller på att förändras och att det idag finns en högre acceptans 

och ett ökat intresse för en minskad köttkonsumtion vilket uppskattas och underlättar arbetet. 

Samtliga informanter uttrycker arbetet som viktigt men också roligt och inspirerande. 
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Bilaga 1. Följebrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet och som nu ska 

skriva vårt examensarbete. Vi är intresserade av kommunala måltidsverksamheter som arbetar 

med att förändra konsumtionen av kött och vilka upplevelserna det finns av att arbeta med 

detta. Syftet med studien är att lyfta dessa upplevelser, både i form av framgångar och 

utmaningar i hopp om att de kan vara till nytta för andra kommuner.  

 

Valt ämne är ursprungligen en idé från Livsmedelsverket som även tipsat oss om kommuner 

som gjort medvetna förändringar på detta område. Därmed söker vi en kostchef eller likvärdig 

som varit ansvarig/delaktig i detta arbete i just er kommun och som är intresserad av att bli 

intervjuad.  

 

Intervjun kommer att ske via telefon och kommer att spelas in. Den beräknas ta cirka en 

timme i anspråk. Inspelning genomförs för möjlighet till transkribering och analys samt 

därigenom bidra till ett mer trovärdigt resultat. Inspelningen kommer efter transkribering att 

raderas. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta medverkan utan 

att uppge orsak. Samtliga uppgifter hanteras konfidentiellt. Du kommer att vara helt anonym i 

din medverkan, både vad gäller personuppgifter samt kommuntillhörighet. Namnet på 

kommunen kommer inte heller nämnas i studien. Insamlat material kommer ej användas till 

annat än den aktuella studien.  

 

Om du vill och har möjlighet att delta i vår studie ber vi att du svarar på detta mail senast den 

9/4 med förslag på dag och tid som passar för dig att genomföra intervjun. Vi återkommer 

därefter med mer information. Vår önskan är att intervjun genomförs under vecka 16, 17 eller 

början av vecka 18. Om möjligt, uppge flera alternativ på datum/tid som skulle passa, då vi 

har en önskan om max en intervju per dag. 

 

Välkommen att höra av dig vid eventuella frågor och funderingar. Vi ser fram emot och 

hoppas att höra ifrån dig inom kort. Vi sänder med en bilaga som innefattar frågor kring er 

verksamhet, vars syfte är att ge oss en bredare förståelse för ert arbete.  Vi vore tacksamma 

om du sänder tillbaka bilagan ifylld tillsammans med era svar angående datum/tid för 

intervju. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Kristin Edling, 073-3423273, kristin.edling@hotmail.com 

Helena Johansson, 073-6236374, helena.mj@hotmail.com 

 

Handledare: 

Pernilla Sandvik, Fil Dr. Kostvetenskap 

Biträdande universitetslektor 

Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet 

Tel. 0739773044, pernilla.sandvik@ikv.uu.se  

mailto:kristin.edling@hotmail.com
mailto:helena.mj@hotmail.com
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Bilaga 2. Informationsformulär 
 

Informationsformulär 
 

För att på bästa sätt samla in relevant information kring Er verksamhet önskar vi få följande 

frågor besvarade: 

 

 

Om verksamheten: 

 

Antal lagade portioner/dag: 

 

Vilka av följande enheter ingår i Er måltidsverksamhet: 

 

·       Skola 

·       Förskola 

·       Äldreomsorg  

·       Hemtjänst 

·       Annan 

 

 

Om Dig som blir intervjuad: 

 

Din yrkestitel:  

Antal år i nuvarande tjänst: 

Totalt antal år i branschen: 

Din utbildning: 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 
Verksamheten 

• Berätta hur det kommer sig att ni arbetar aktivt med denna fråga i er kommun?   

•  Och varifrån kom initiativet? 

•  Sedan hur länge arbetar ni med dessa frågor?  

 

 

• Kan du berätta lite kort om den här processen. 

• Vilka framgångsfaktorer/utmaningar finns i detta arbete? 

• (Hur tänker ni angående svenskt kött vs importerat kött?) 

 

Den intervjuades roll 

• Hur ser du på din roll i detta arbete? 

• Hur ser du på din möjlighet att påverka arbetet? 

• Vem anser du bär ansvaret för detta arbete?  

• Hur får du kunskap/information kring att bedriva detta arbete? 

• Hur ser din syn ut kring en förändring av köttkonsumtion i förhållande till politikernas? 

(Finns det skillnader? Finns det likheter?) 

• Är detta något som du även privat intresserar dig för och som du kan ha användning för i 

ditt yrke? 

 

Politiska riktlinjer 

• Finns det politiska riktlinjer som ni kunnat tagit stöd av eller som hindrat er i ert arbete?  

• Vilka och på vilket sätt?  

Hur stor frihet har du och dina medarbetare i detta arbete? 

Skulle du säga att det även finns andra typer av riktlinjer som ni måste förhålla er till? 

• Vilka isåfall? 

 

Medarbetarnas ansvar och engagemang 

• Hur upplever du att engagemanget ser ut bland medarbetare ute på enheterna, i köken? 

• Har kökspersonalen möjlighet att vara delaktiga i detta arbete?  

• Hur kan denna delaktighet isåfall se ut? 

Hur upplever du engagemanget mellan olika enheter/kök ute i kommunen?  

• Finns det skillnader/likheter? 

 

Matgästerna 

• Hur uppfattar du att matgästerna upplevt denna förändring? 

• Finns det en förståelse hos matgästerna om varför denna förändring görs? 

• Finns det en efterfrågan om förändrad köttkonsumtion från gäster? På vilket sätt visas 

det? 

 

Avslutsfråga 

• Har offentliga måltidsverksamheter ett större ansvar att servera klimatsmarta måltider än 

privata hushåll? 

• Har du några råd till andra kommuner som vill arbeta med dessa frågor? 
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Bilaga 4. Arbetsfördelning 
 

Arbetsmoment Fördelning: KE/HJ 

Planering av studien och uppsatsarbetet 50/50 

Litteratursökning 60/40 

Datainsamling 50/50 

Analys 50/50 

Skrivandet av uppsatsen 40/60 

 
 


