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Tack! 

  

Vi vill börja med att tacka de kostchefer som valde att deltaga i vår studie. Tack för att ni tog 

er tid att ge era perspektiv på er roll i hållbarhetsarbetet!  

  

Ett innerligt tack vill vi även rikta till vår handledare Elin Lövestam. Du har via ditt stora 

engagemang och stöd samt betydelsefulla tankar och reflektioner guidat oss genom denna 

process på ett utmärkt vis.  
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Titel: ”Hållbarhet är ju någonting som borde genomsyra allt vi gör” - Om kostchefers syn på 

implementeringen av olika hållbarhetsaspekter i kommunala måltidsverksamheter 

Författare: Daniella Simonsson och Frida Sandberg  

  

SAMMANFATTNING  
Introduktion: Kostchefer har, i sin roll som ansvariga för offentliga måltidsverksamheter, 

stor möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet på samhällsnivå. Arbetet för att uppnå hållbarhet 

inom måltidsverksamheter verkar vara komplext och dedikerade aktörer kan vara avgörande 

för om arbetet ska lyckas.  

Syfte: Syftet är att studera hur kostchefer i kommunala måltidsverksamheter ser på arbetet 

med att implementera olika hållbarhetsaspekter i verksamheten. 

Metod: Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med kostchefer. För att analysera 

materialet genomfördes sedan en tematisk analys. 

Resultat: Många kostchefer upplever en stor komplexitet kring hållbarhetsfrågor och en brist 

på tydliga hållbarhetsmål. I kostchefernas arbete finns en konflikt mellan frihet och ansvar.  

Friheten gällande hållbarhetsarbetet och hur det ska implementeras är stor och hur mycket 

ansvar kostcheferna lägger på sig själva i detta arbete är valfritt. Majoriteten av kostcheferna 

erfar att ett personligt engagemang kan skapa goda förutsättningar för implementeringen av 

hållbarhetsarbetet i verksamheterna. I implementeringsarbetet berättar kostcheferna att de 

arbetar med olika uppdrag, vilka kan handla om att utforma genomarbetade underlag till 

politiker inför beslutsfattande, skapa en teamkänsla bland personalen eller att lära ut hållbara 

matvanor till matgästerna. Att arbeta kommunikativt gentemot aktörerna i 

måltidsverksamheten är något som de flesta av kostcheferna framhåller som mycket viktigt 

för implementeringsprocessen.  

Slutsats: Komplexiteten som ses på området leder till att kostchefer många gånger upplever 

arbetet med hållbarhet och dess implementering som svårt. För en lyckad 

implementeringsprocess tycks ett personligt engagemang från kostchefens sida vara viktigt 

samtidigt som de olika aktörerna i verksamheten behöver vara med på tåget.  
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ABSTRACT 

Background: Food service managers, in their role as responsible for food service 

organisations, have a great opportunity to influence sustainability at community level. 

Sustainability work seems to be complex and dedicated managers can be crucial for that work 

to succeed. 

Aim: The purpose of this study is to investigate how food service managers in municipal food 

service organisations view the work with implementing different sustainability aspects in the 

organisations. 

Method: Six semi-structured interviews were conducted with food service managers. The 

transcribed material was analyzed by thematic analysis. 

Results: Managers experience a high level of complexity regarding sustainability and clear 

sustainability goals seem to be missing. There is a conflict between freedom and 

responsibility, where the managers themselves decide how responsible they are for the work 

with sustainability. Managers believe that they personal engagement for sustainability is 

important. In order to implement sustainability managers work with giving the politicians the 

material they need to take the right decisions regarding sustainability, creating a good 

teamwork together with the staff and teaching the guests how to eat good sustainability wise. 

Managers describe that good communication with the different actors in the organisation is 

very important for the implementation process.   

Conclusion: The complexity regarding sustainability sometimes makes the sustainability 

work and implementation process hard for the managers. In order to make the process 

successful manager´s own engagement seem to be very important. It also seems like it is 

crucial that all people involved in the food service organisation work together and united with 

the manager.  
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1. Introduktion 
Vår jord är i dagsläget utsatt för globala miljöhot och klimatförändringar. Detta utgör en stor 

risk för vår framtid och därmed krävs, nu mer än någonsin, en övergång till en hållbar värld 

(Rockström & Klum, 2015). Maten står för en fjärdedel av människans klimatpåverkan samt 

har en stor påverkan på miljön (WWF, 2017). Under färden från jord till bord släpps 

växthusgaser ut, kemikalier används och matsvinn uppkommer (Livsmedelsverket, 2015). En 

stor belastning på mark och landskap ses även med övergödning och i många fall minskad 

biologisk mångfald som följd. Ovanstående tillsammans med en rad andra faktorer påverkar 

vår värld negativt (Livsmedelsverket, 2015). Att arbeta med hållbarhetsfrågor blir allt 

viktigare för livsmedelsföretag världen över och de företag som arbetar aktivt med hållbarhet 

benämns ofta som “gröna företag” (Gregoire, 2013). En stor del av Sveriges befolkning äter 

dagligen av de offentliga måltider som serveras runt om i landet (Livsmedelsverket, 2017a) 

och därmed har kostchefer, i sin roll som ansvariga för måltidsverksamheter, stor möjlighet 

att påverka hållbarhetsarbetet på samhällsnivå (Kost och Näring, 2017). Kostchefens 

möjlighet att arbeta för att maten som serveras till många ska vara hållbar är en potentiell 

pusselbit i det stora hållbarhetspusslet och därmed ett steg på vägen mot en mer hållbar 

värld.    

Hållbarhet 

“En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (World Commission on Environment 

and Development, 1987, s.16). Detta är den mest vedertagna definitionen av vad hållbar 

utveckling innebär och kommer från FN-rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad 

Brundtlandrapporten (Kungliga Tekniska Högskolan, 2017; Lehtinen, 2011). Rapporten lade 

grund för FN:s arbete med miljöhandlingsprogrammet Agenda 21 och gav svensk politik ett 

övergripande mål att arbeta emot (FN-förbundet, 2016). Begreppet hållbarhet brukar vidare 

definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som alla 

behövs för skapandet av en hållbar värld (United Nations, 1992). Ekologisk hållbarhet handlar 

om att bevara jordens ekosystem, hitta klimatsmarta lösningar samt minska på 

koldioxidutsläppen (United Nations, 1992). Social hållbarhet syftar bland annat till individers 

välbefinnande och rättigheter, och ekonomisk hållbarhet kan likställas med en ekonomisk 

utveckling som fungerar på lång sikt utan att varken människor eller natur mår dåligt (United 

Nations, 1992). Vad som konkret ingår i begreppet hållbarhet är svårt att definiera och det sätt 

som begreppet används på i akademisk litteratur inbegriper olika tolkningar (Mikkola, 2009; 

Risku-Norja & Muukka, 2013). Även verksamheters syn på vad begreppet innefattar saknar 

samstämmighet (Lehtinen, 2011). 

Ekologiska och närproducerade livsmedel 

Ekologiska livsmedel är fria från kemiska gödningsmedel, bekämpningsmedel och genetiskt 

modifierade organismer, GMO, och produktionen eftersträvar en minimal störning av 

ekosystemet (Mondelaers, Aertsens & Van Huylenbroeck, 2009). I en meta-analys gjord av 

Mondelaers et al. (2009) jämfördes ekologiska med konventionella odlingsjordar. Ekologiska 

jordar är generellt mer näringsrika i jämförelse med konventionella jordar samt bidrar till 

biologisk mångfald men när det kommer till klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp är 

ekologiskt dock inte ett givet val framför konventionellt (Mondelaers et al., 2009). I en studie 

genomförd i Finland samt fyra andra europeiska länder undersöktes vilka faktorer som 

möjliggör en ökad implementering av ekologiska livsmedel i skolmåltider (Løes & Nölting, 
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2011). Då priserna på ekologiskt kött ofta är högt innefattar en ekologisk strategi många 

gånger en minskad konsumtion av animalier och en ökad konsumtion av vegetabilier, vilket 

ger både en miljömässig och en hälsomässig hållbarhet (Løes & Nölting, 2011). Även 

Mikkelsen, Bruselius-Jensen, Andersen & Lassen (2005) identifierade, i sin studie genomförd 

i Danmark, ekologiska menyer som grönare och mer hälsosamma än icke-ekologiska menyer. 

Lantbrukare, kostchefer och informanter från olika livsmedelsföretag i Norden menar dock att 

ett fokus enbart på ekologiska livsmedel inte löser det komplexa hållbarhetspusslet, utan 

snarare enbart är en av pusselbitarna (Post & Mikkola, 2011).  

  

Det finns ingen officiell definition av närproducerad mat men begreppet innefattar att de olika 

stegen i livsmedelskedjan genomförs inom ett begränsat område (Lehtinen, 2011, Röös 2013). 

Vissa anser att närproducerade livsmedel är sådana som har producerats i samma land som de 

sedan konsumeras. Om syftet med att köpa närproducerade livsmedel är att minska 

transportsträckorna bör man vara medveten om att avståndet inom ett land kan vara betydligt 

mycket längre än avståndet till ett grannland. En sådan syn på vad närproducerade livsmedel 

innebär riskerar därmed att bli kontraproduktiv (Röös, 2013). Det finns idag de som tror att en 

övergång till mer närproducerade livsmedel är en absolut nödvändighet för att i framtiden 

kunna garantera tillräcklig livsmedelsförsörjning, vilket dock inte går att likställa med att 

närproducerat nödvändigtvis är bra ur en ekologisk hållbarhetssynpunkt (Granvik, 2012). 

Faktorer som bristande intresse och ekonomisk press kan orsaka att den lokala bonden väljer 

att producera livsmedlen på ett sätt som inte gynnar miljön. Detta kan leda till att de 

miljöfördelar som ofta förknippas med närproducerat inte längre ses (Hinrichs, 2003). Korta 

livsmedelskedjor har fördelar jämfört med långa livsmedelskedjor men det är för den skull 

inte givet att närproducerade livsmedel alltid är hållbara livsmedel (Lehtinen, 2011). Att hålla 

på traditioner och kunskap inom lokalområdet kan sammankopplas med en idé om långsiktig 

hållbarhet som inte tvunget är kopplat till miljö- och klimatfrågor (Marshall, 2017).  

  

I Post & Mikkolas (2011) nordiska studie sågs närproducerat och inhemskt som viktigare 

parametrar än ekologiskt hos många av deltagarna och långa transporter ansågs vara ett stort 

problem med behov för utredning. För att undvika transportproblematiken vill offentliga 

måltidsverksamheter i Finland allt oftare kunna servera livsmedel som är både inhemska och 

ekologiska (Jord- och skogsbruksminsteriet, 2017). Mikkola (2010) menar att det inom 

offentliga måltidsverksamheter i Finland finns ett högt förtroende för närproducerat och att 

närproducerade konventionella livsmedel ofta ses som mer hållbara än ekologiska 

importerade livsmedel. Debatten kring närproducerade versus ekologiska livsmedel verkar 

vara allmänt pågående och prioriteringen och rangordningen dem emellan kan ses som ett 

ännu ej löst pussel (Post & Mikkola, 2011).  

Hållbarhetsarbete inom kommunala måltidsverksamheter 

I offentliga verksamheter i Finland har ekologiska livsmedel, närproducerade livsmedel, 

inhemska livsmedel samt Fairtrade-produkter hög prioritet för hållbarhetsarbetet. I tillägg 

arbetas det även för en minskad energianvändning samt ett minskat matsvinn (Mikkola, 

2009). Livsmedelsverket (2017b) har utformat Måltidsmodellen som med sitt 

helhetsperspektiv på bra måltider inom offentliga verksamheter ska fungera som ett verktyg 

vid planering och uppföljning av offentliga måltidsverksamheters arbete. Ett av modellens 

områden är hållbarhet, där det betonas att genom medvetna val av livsmedel och arbetssätt 

kan de offentliga måltiderna bidra positivt miljö- och klimatmässigt (Livsmedelsverket, 

2017b). En kartläggning visar en ökad satsning gällande andel ekologiska inköp, Fairtrade-

produkter, svenskproducerade livsmedel, närproducerade livsmedel samt användning av 



3 

 

vegetabilier i kommuner runtom i Sverige (EkoMatCentrum, 2014a). Även Granvik (2012) 

bekräftar att det finns ett växande intresse för närproducerade livsmedel i svenska kommuner. 

  

I kommuner finns ofta, mer eller mindre omfattande, dokument med politiska satta mål för 

måltidsverksamheten. Dessa dokument kan i olika kommuner benämnas med olika namn 

såsom kostpolitiska riktlinjer, kostpolicys, kostpolitiska program eller liknande (Skolmatens 

Vänner & Livsmedelsverket, 2016). Det finns inga generella mallar för hur dessa 

kostpolitiska riktlinjer ska se ut eller hur omfattande de ska vara. Målen i dessa riktlinjer kan 

beröra områden såsom råvarors ursprung och kvalitet, näringsrekommendationer, 

måltidsmiljö samt livsmedelshygien (Livsmedelsverket, 2017b). I de kostpolitiska riktlinjerna 

eller liknande inkluderas hållbarhet i olika omfattning och på olika sätt. I kostpolitiska 

riktlinjer kan ett hållbarhetsmål exempelvis innefatta att måltiden ska ha en så låg 

miljöpåverkan som möjligt gällande transporter, inköp av råvaror, tillagningsteknik och 

svinnhantering. Andra hållbarhetsmål kan inkludera kommunens vilja om att upphandla 

närproducerade alternativt ekologiska livsmedel eller handla om att bananer, kaffe och te 

alltid ska vara rättvisemärkta (Norrtälje kommun, 2016). I en undersökning av Skolmatens 

Vänner (2011) framkom att kommuner med kostpolitiska riktlinjer i större utsträckning är 

följsamma till nationella råd och riktlinjer om bra skolmåltider. Politiskt förankrade riktlinjer 

inom offentliga måltidsverksamheter är följaktligen viktigt och kan fungera som ett 

betydelsefullt verktyg i arbetet med hållbarhetsfrågor (SKL, 2006; Socialstyrelsen, 2017). I 

kostpolitiska riktlinjer för kommunala måltidsverksamheter i Finland sågs 

hållbarhetsbegreppet som abstrakt och diffust (Lehtinen, 2011). För förståeliga och 

applicerbara kostpolitiska riktlinjer, där ideologi enkelt kan översättas till praktik, är det 

avgörande att definiera vad hållbarhet egentligen innebär i en livsmedelskontext och vad som 

konkret menas med det som står i riktlinjerna (Risku-Norja & Muukka, 2013; Lehtinen, 

2011). Något som kommuner kan använda sig av är politiska beslut gällande procentmål för 

ekologiska livsmedel. Exempelvis kan det i riktlinjerna vara inskrivet att kommunen strävar 

efter att upphandla 25 % ekologiska livsmedel (EkoMatcentrum, 2014b). EkoMatcentrum 

(2014b) har sett att kommuner med ekologiska procentmål också upphandlar mer ekologiskt. 

Gynnsamt för att kunna öka implementeringen av ekologiska livsmedel är, i tillägg till 

riktlinjer med tydliga hållbarhetsmål, ett offentligt måltidssystem där aktörer inom 

måltidsverksamheten i varje kommun har befogenhet att driva frågan (Løes & Nölting, 2011).  

Kostchefer - nyckelpersoner i måltidsverksamheten  

I Sverige serveras dagligen omkring 3 miljoner offentliga måltider inom skola, vård och 

omsorg (Livsmedelsverket, 2017a). Kostchefer är de som är högst ansvariga för 

måltidsverksamheter inom den offentliga sektorn runtom i Sverige (Kost och Näring, 2017). 

Ansvarsområdet kan exempelvis innefatta alla storkök i en stadsdel, i ett skolområde, ett 

sjukhus eller en kommun (Sveriges viktigaste jobb, 2017). Att arbeta för att motivera, skapa 

engagemang och delaktighet hos medarbetarna i måltidsverksamheten ingår i kostchefens 

uppdrag (Sveriges viktigaste jobb, 2017). Enligt statistik hade 89 % av Sveriges kommuner en 

kostchef år 2016 (Skolmatens Vänner & Livsmedelsverket, 2016). Benämningen på 

kostchefen varierar från kommun till kommun och andra benämningar kan exempelvis vara 

kostansvarig, måltidschef, enhetschef eller gastronomisk chef (Skolmatens Vänner, 2014). 

Finland är tillsammans med Sverige ett land i framkant gällande offentliga måltider och 

tillsammans med Sverige ett av de få länder som erbjuder gratis och varm skolmat i 

grundskolan (SkolmatSverige, 2017). Finland och Sverige arbetar likvärdigt med offentliga 

måltider och den organisatoriska uppbyggnaden av offentliga måltidsverksamheter i Finland, 

med en kostchef som högst ansvarig, liknar den svenska strukturen (Mikkola, 2010). I Finland 
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har dessutom en hel del forskning kring offentliga måltider och hållbarhet gjorts, vilket har 

bidragit med värdefulla insikter om detta ämne i en skandinavisk kontext.  

  

Olika initiativ för hållbart arbete och för främjande av ekologiska och närproducerade 

livsmedel har setts inom offentliga måltidsverksamheter i de nordiska länderna (Mikkelsen et 

al., 2005; Mikkola 2009;; Post & Mikkola, 2011). I arbetet mot en hållbar värld har den 

offentliga sektorn chansen att anta ledarrollen och agera föredöme med sitt sätt att arbeta 

hållbart (Walker & Bremmer, 2009). I arbetet för att uppnå de miljömål som finns i Sverige 

spelar kommuner, landsting och regioner en viktig roll (SKL, 2017). Samtidigt som 

förväntningarna på Sveriges 290 kommuner är höga finns inga särskilda resurser till 

miljömålsarbetet (SKL, 2016). Istället är det upp till varje enskild kommun att skapa 

lösningar för att nå miljömålen (SKL, 2016).  

Inställning och agerande i hållbarhetsfrågor  

I en kvalitativ nordisk studie, där 46 stycken nyckelpersoner med anknytning till 

livsmedelskedjan deltog, undersöktes deltagarnas syn på hållbarhetsarbete (Post & Mikkola, 

2011). Svårigheter som uppmärksammades gällande hållbarhetsarbetet var att prioritera rätt 

hållbarhetsmässigt samt hur implementeringsprocesser för hållbarhet ska utformas och styras i 

verksamheter (Post & Mikkola, 2011). Arbetet för att uppnå hållbarhet inom olika 

organisationer, såsom måltidsverksamheter, verkar vara komplext och krävande och 

dedikerade aktörer kan vara avgörande för att dessa processer ska lyckas (Post & Mikkola, 

2011).  

  

Även i organisationer som ligger i framkant på diverse olika områden finns en stor variation i 

huruvida nyckelpersoner ser hållbarhetsfrågor som viktiga att prioritera (Mikkola, 2009). Å 

ena sidan genomsyras hållbarhetsarbetet av personliga åsikter och mål, å andra sidan finns det 

riktlinjer inom organisationen att förhålla sig till (Mikkola, 2009). En kvalitativ undersökning 

inom offentliga måltidsverksamheter i Finland visar hur nyckelpersoner använder sin position 

och inställning för att påverka hållbarhetsarbetet i verksamheten (Mikkola, 2009). Attityder 

såsom lättsamma och positiva, bekymrade och kritiska samt begränsade och distanserade i 

förhållande till hållbarhetsarbetet identifierades och studien visar att rätt professionell identitet 

i hållbarhetsfrågor potentiellt kan fungera som en framgångsfaktor i hållbarhetsarbetet 

(Mikkola, 2009). Mikkola (2009) menar att i vilken omfattning en verksamhet arbetar med 

hållbarhetsfrågor korrelerar med nyckelpersoners inställning till och kunskap om 

hållbarhetsarbete. De mest positiva attityderna uppmärksammades hos personer med eget 

engagemang som arbetade i verksamheter med fokus på hållbarhetsarbete. De mindre positiva 

attityderna identifierades hos personer som hävdade att deras organisationer var motsträviga i 

hållbarhetsfrågor men som även själva var kritiska till hållbarhetsarbete generellt (Mikkola, 

2009). I en kvantitativ dansk studie uppmärksammades att personlig inställning hos ansvariga 

inom restaurangbranschen kan påverka hur menyn utformas (Mikkelsen et al., 2005). Enligt 

Mikkelsen et al. (2005) är det större chans att ansvariga som prioriterar ekologiska inköp, de 

med en så kallad grön karaktär, även utformar sina menyer hälsosammare. Författarna menar 

att en potentiell anledning till detta kan vara att det hos ansvariga med grön karaktär finns ett 

ökat engagemang för att implementera gröna livsmedel på ett lyckat sätt (Mikkelsen et al., 

2005). Att hållbarhet tar sig olika uttryck för olika personer har åskådliggjorts i en 

undersökning gjord i samarbete mellan Skolmatens Vänner och Livsmedelsverket (2016), där 

det framkom att kostchefer och politiker ofta har olika syn på vad som bör prioriteras 

hållbarhetsmässigt.  
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Att nyckelpersoners personliga inställning kan påverka hållbarhetsarbetet i en verksamhet 

tyder på att inställning och attityd är av stor vikt (Mikkola, 2009). Hur personer ser på sig 

själva, hur de formar sin identitet i förhållande till hållbarhet, är direkt avgörande för hur de 

kommer att bete sig i hållbarhetsfrågor (Kriflik, 2006; Mikkola, 2009). Vissa personer 

identifierar sig själva som miljömedvetna och proaktiva medan andra identifierar sig som 

personer med ett underordnat intresse för miljö och hållbarhet (Kriflik, 2006). Vad som sedan 

ingår i olika människors föreställningar om vad som är hållbart varierar kraftigt (Marshall, 

2017). Det finns ett flertal barriärer för miljömedvetet beteende och gamla beteendemönster är 

en av de största (Kollmuss & Agyeman, 2010).  

Teoretiskt ramverk  

The Promoting Action on Research Implementation in Health Services framework, PARIHS, 

är ett ramverk för implementering av nya arbetssätt (Rycroft-Malone, 2004). PARIHS 

används ofta vid förändringsarbete inom vården och syftar till att underlätta i planering, 

införande och uppföljning av ett nytt arbetssätt. Även om PARIHS är utformat i 

vårdforskning kan ramverket även överföras till andra områden (Rycroft-Malone, 2004). 

Rycroft-Malone (2004) menar att om en implementeringsprocess blir lyckad eller ej beror på 

den dynamiska samverkan som finns mellan PARIHS-modellens tre element, evidens, 

sammanhang och underlättande. I evidens, det första elementet, ingår vetenskapligt underlag, 

beprövad erfarenhet samt vårdtagarnas preferenser och erfarenheter. I sammanhang, det andra 

elementet som också kan benämnas kontext eller miljö, ingår kultur, värderingar och 

relationer inom den egna organisationen (Rycroft-Malone, 2004). I underlättande, det tredje 

elementet, ingår att en så kallad faciliterare gör det lättare för andra att implementera det nya 

arbetssättet vilket exempelvis kan handla om att skapa förståelse hos individer eller grupper, 

att lära sig förstå människors behov för effektiv inlärning, att visa vägen mot attityd- och 

beteendeförändring, att utveckla processer för ett effektivt teamwork i organisationen, att 

uppmuntra kritiskt tänkande samt att se till att andras handlingar stöttas och uppmuntras 

(Harvey, Loftus-Hills, Rycroft-Malone, Titchen, Kitson, McCormack & Seers, 2002; Harvey 

& Kitson, 2016).  

  

I den här uppsatsen undersöks kostchefers syn på sin roll i implementeringen av 

hållbarhetsarbetet i sina respektive måltidsverksamheter. Då hållbarhetsarbete är ett sådant typ 

av arbete som i många fall pågår kontinuerligt så är implementeringsprocesser för nya 

koncept och arbetssätt vanligt förekommande. Då PARIHS är ett lättförståeligt ramverk 

innehållande faktorer som tillsammans kan främja en lyckad implementeringsprocess 

appliceras detta ramverk på uppsatsens resultat, i syfte att belysa de olika faktorernas 

betydelse vid implementeringsprocesser.  

 

Forskning visar att beroende på vilken inställning personer i beslutspositioner har i 

hållbarhetsfrågor agerar de på olika sätt (Mikkola, 2009; Mikkelsen et al., 2007). Då 

kostchefen ansvarar för måltidsverksamheten kan tänkas att hens syn på hållbarhet åtminstone 

till viss del avgör hur det hållbara arbetet ter sig. Livsmedelsverket (2017b) rekommenderar 

offentliga måltidsverksamheter att arbeta med hållbarhetsområden såsom exempelvis 

närproducerat, ekologiskt, matsvinn samt en minskad andel animalier mot en ökad andel 

vegetabilier och dessa är även områden som det separat har lagts fokus på forskningsmässigt 

(Granvik, 2012; Lehtinen, 2011; Risku-Norja & Muukka, 2013; Hinrichs, 2003; Mondelaers 

et al., 2009; Mikkelsen et al., 2007; Løes & Nölting, 2011). Med detta som bakgrund anser vi 

att forskning som tar ett helhetsgrepp kring begreppet hållbarhet inom kommunala 

http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/author/Kollmuss%2C+Anja
http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/author/Agyeman%2C+Julian
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måltidsverksamheter i Sverige saknas samt att fler aspekter av hållbarhetsarbetet än ovan 

nämnda är i behov av att identifieras.  

  

Då kostchefen har en potentiell nyckelroll i det eventuella hållbarhetsarbetet kan även tänkas 

att förmedla hållbarhetsbudskap till berörda parter i verksamheten, såsom personal, matgäster 

och politiker, ingår i kostchefens åtaganden. Ett område som är i behov av att belysas är hur 

implementeringsprocesser för hållbarhet ska utformas och styras i verksamheter (Post & 

Mikkola, 2011). Via att sprida kunskap, motivera, och skapa en förståelse för vad som pågår i 

verksamheten kan kostchefen möjligtvis underlätta implementeringen av hållbarhetsarbetet. 

Det kan även tänkas att kulturen i organisationerna är avgörande för hur detta budskap tas 

emot.  

Syfte  

Syftet är att studera hur kostchefer i kommunala måltidsverksamheter ser på arbetet med att 

implementera olika hållbarhetsaspekter i verksamheterna. 

2. Metod  

Litteratursökning 

I slutet av mars och under april 2017 pågick den huvudsakliga litteratursökningen av 

vetenskapliga artiklar till denna studie. Litteratursökningen gjordes via databasen Scopus, en 

tvärvetenskaplig databas som ansågs lämplig att använda med hänsyn till studiens syfte. 

Sökord som användes var sustainability, public sector, munipicipality, foodservice manager 

samt school meals. Dessa ord användes både enskilt och i olika kombinationer. Studier 

genomförda i nordiska länder, främst Finland och Sverige, prioriterades med hänvisning till 

att dessa länder har liknande system gällande offentliga måltider. Övriga källor som användes 

var exempelvis Livsmedelsverkets och SkolMatSveriges hemsida samt rapporter från 

EkoMatcentrum, Skolmatens Vänner och SKL. 

Kvalitativa metoder  

Trost (2010) menar att kvalitativa metoder används för att undersöka företeelser som är svåra 

att mäta, vilket sammanfaller väl med kostchefers syn på sin roll i hållbarhetsarbetet. 

Semistrukturerade intervjuer, en typ av kvalitativa intervjuer, ger insyn i människors egna 

uppfattningar och synsätt och är vanligt förekommande inom kvalitativa metoder (Bryman, 

2011). Målet med denna typ av intervju är att via okomplicerade frågor erhålla omfattande 

och fylliga svar (Trost, 2010). Enligt Bryman (2011) kännetecknas kvalitativa metoder av en 

flexibilitet vilket bland annat visar sig i intervjusituationer, då intervjupersonen är den som till 

stor del styr intervjun. Denna typ av intervju ger intervjupersonen stor frihet och möjlighet att 

utforma svaren på sitt eget sätt, vilket skapar den förståelse som forskare i kvalitativa metoder 

är ute efter (Bryman, 2011). I kvalitativa metoder identifieras och studeras mönster i det 

insamlade materialet, i syfte att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera 

(Trost, 2010).  
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Deltagare 

För rekrytering av deltagare användes ett målinriktat urval. Detta innebär att personerna 

strategiskt väljs ut för att kunna besvara aktuella frågeställningar och någon intention om att 

deltagarna ska väljas ut på ett slumpmässigt vis finns därmed inte (Bryman, 2011). 

Inklusionkriterier för studien var att deltagarna skulle vara kostchefer och alltså högst 

ansvariga för en kommunal måltidsverksamhet alternativt ha ett delat huvudansvar för en 

kommunal måltidsverksamhet. I de kommuner där huvudansvaret för måltidsverksamheten 

var delat bedömdes det vara godtagbart om enbart en av de ansvariga valde att deltaga i 

studien. Kommunen skulle ligga geografiskt nära uppsatsförfattarnas boendekommun, då 

resor till och från dessa kommuner skulle komma att bli aktuella.  

  

I denna studie eftersträvades sex till åtta intervjuer. I de fall där deltagarnas kontaktuppgifter 

fanns tillgängliga via kommunernas hemsidor erhölls informationen därifrån. I andra fall 

erhölls kontaktuppgifter via personliga kontakter samt via telefonsamtal till kommunens 

växel. Rekryteringsprocessen pågick under en tre veckors-period. Inledningsvis tillfrågades 

åtta kostchefer i kommuner i X län via e-post om de ville deltaga i studien. Två av dessa 

kostchefer tillhörde samma kommun och hade ett delat ansvar för måltidsverksamheten. E-

postmeddelandet som kostcheferna mottog innehöll ett följebrev med all fakta de behövde 

gällande studien (se bilaga 2). Två kostchefer från olika kommuner tackade omedelbart ja till 

att deltaga. De som inte gav respons tre dagar efter utskick erhöll ett påminnelsemeddelande 

via e-post. För att säkerställa ett tillräckligt antal intervjuer kontaktades i ett tidigt skede 

ytterligare sex kostchefer från närliggande kommuner till X län. Fyra kostchefer från 

kommuner i X län samt en kostchef från en närliggande kommun till X län tackade sedan ja 

till att deltaga i studien. Totalt sett tackade två stycken kostchefer nej till att deltaga i studien 

och fem stycken kostchefer gav ingen respons alls.  

 

Sju kostchefer från sex olika kommuner deltog i studien. De sju deltagande kostcheferna 

benämns i uppsatsen med bokstav A - G. I kostchefernas måltidsverksamheter produceras mat 

till förskolor, skolor samt äldreboenden. I ett fåtal kommuner produceras även matlådor till 

hemmaboende äldre. I uppsatsen benämns, oavsett den egentliga yrkestiteln, den ansvariga för 

måltidsverksamheten med yrkestiteln kostchef. Samtliga intervjupersoner i denna studie är 

kvinnor.  

 

I samtliga kommuner fanns kostpolitiska riktlinjer, kostpolicys, kostpolitiska program eller 

liknande, vilka skiljde sig åt i omfattning samt berörde hållbarhet på olika sätt och i olika 

utsträckning. I uppsatsen kommer de politiska riktlinjerna, oavsett den egentliga 

benämningen, att benämnas som kostpolitiska riktlinjer. I de studerade kommunerna berördes 

hållbarhet i störst utsträckning i de kostpolitiska riktlinjerna tillhörande kostchef E:s kommun, 

där cirka tio hållbarhetsmål fanns inskrivna. Även resterande kommuners kostpolitiska 

riktlinjer berörde hållbarhetsarbete och innehöll hållbarhetsmål, men i mycket mindre 

utsträckning. I kommunernas riktlinjer var gemensamma hållbarhetsmål att främja ekologiska 

alternativt närproducerade livsmedel. I fåtalet kommuner fanns även mål exempelvis gällande 

att matsvinnet skulle minska, att fisken skulle vara MSC-märkt samt att menyerna skulle 

säsongsanpassas. 

Intervjuer 

Som en grund för intervjuprocessen utformades en intervjuguide innehållande teman med 

tillhörande alternativa intervjufrågor (Bryman, 2011). Intervjuguiden täckte de områden som 
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ansågs vara relevanta för studiens syfte och baserades på den litteratur som hämtats via 

litteratursökningen (se bilaga 3). Övergripande teman som uppsatsförfattarna utgick från 

under intervjuerna var hållbarhetsarbetet i måltidsverksamheten, kostchefens roll i 

hållbarhetsarbetet, politikens riktlinjer, matgäster, kunskapsinhämtning samt framtidsvisioner. 

Inför en av intervjuerna mottog uppsatsförfattarna en förfrågan via e-post från en 

kostcheferna, gällande att få ta del av intervjuguiden på förhand. Uppsatsförfattarna godtog 

detta och kostchefen i fråga fick därmed ta del av intervjuguiden innan intervjun. Inför 

respektive intervju studerades måltidsverksamhetens hemsida, kostpolitiska riktlinjer för 

måltidsverksamheten samt upphandlingsriktlinjer för livsmedel i kommunen. Även 

Livsmedelsverkets rekommendationer kring hållbarhetsarbete i offentliga 

måltidsverksamheter studerades på förhand.  

  

Sex semistrukturerade intervjuer med sju kostchefer genomfördes sedan utspridda under en 

tre veckors-period. Intervjuerna genomfördes löpande under rekryteringsprocessens gång med 

en intervju per kostchef. Samtliga intervjuer genomfördes med båda uppsatsförfattarna som 

intervjuare. Den inledande intervjun var en pilotintervju som sedan inkluderades i det övriga 

intervjumaterialet, då den ansågs vara av likvärdig kvalitet. I den fjärde intervjun medverkade 

två stycken intervjupersoner med anledning av att kommunen i fråga hade två kostchefer som 

båda valde att ställa upp. Uppsatsförfattarna bedömde det som enklast att inte hålla separata 

intervjuer med dessa två kostchefer. Två kostchefer kom med förslag om att ersätta intervjun 

på plats i kommunen med en telefonintervju, något som inte godtogs. Samtliga 

intervjupersoner valde att fullfölja studien.  

  

Intervjuerna inleddes med frågor kring intervjupersonens bakgrund såsom utbildning samt 

antal år i yrket. Intervjuerna pågick i 45 - 60 minuter och samtliga intervjuer spelades in med 

uppsatsförfattarnas mobiltelefoner. Fyra intervjuer genomfördes på kostchefernas 

arbetsplatser och två intervjuer genomfördes på caféer utvalda av kostcheferna själva. Ett av 

caféerna var inte placerat i kommunen där kostchefen i fråga arbetade utan istället i 

kostchefens hemstad. Intervjufrågorna ställdes som öppna frågor och under varje intervju 

ställdes även följdfrågor i tillägg till de frågor som fanns i intervjuguiden. Intervjuarna förhöll 

sig flexibla och följsamma till intervjupersonernas svar (Bryman, 2011).  

Analys  

Målet med analysprocessen var att skapa förståelse utifrån deltagarnas perspektiv och via det 

kunna besvara det aktuella syftet (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). I denna studie 

användes tematisk analys vilken är en metod för att identifiera, analysera och rapportera 

mönster inom data (Vaismoradi et al., 2013). Den tematiska analysen gjordes i sex steg. Dessa 

steg inkluderar att bekanta sig med sitt material, utveckla koder, söka efter teman, granska 

teman, definiera teman, ge dem namn samt skriva uppsatsen (Braun & Clarke, 2006). Koder 

identifierar de mest intressanta och grundläggande företeelserna som förekommer i en 

textmassa. Ett tema belyser det viktiga i relation till studiens frågeställningar och grundas i en 

viss nivå av mönster eller mening inom den insamlade datan (Braun & Clarke, 2006). För att 

skapa ett djup och en bredd i analysen bör stegen i den tematiska analysen inte betraktas som 

en linjär process utan mer som en fram- och tillbakaprocess (Braun & Clarke, 2006). 

  

Efter respektive semistrukturerad intervju transkriberades intervjuerna omedelbart av båda 

uppsatsförfattarna. Rekommenderat för tematisk analys är att transkriptionen ska innehålla det 

som betraktas som mest betydelsefullt för den kommande analysen (Braun & Clarke, 2006). 

Med detta samt studiens tidsbegränsning och datainsamlingens storlek i åtanke valdes 
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transkriptionsnivå två. Denna nivå innebar att intervjuerna transkriberades ordagrant, längre 

pauser markerades samt konventionell stavning användes (Linell, 1994). Dessutom 

markerades kommentarer från andra, än den som för tillfället hade ordet, inom parentes i 

samma mening som den som pratade (Linell, 1994). Utöver ovan nämnt inkluderades även 

detaljer som ansågs vara lämpliga för analysen, såsom skratt och betoningar, i 

transkriberingen (Linell, 1994). För att uppmärksamma återkommande teman påbörjade 

uppsatsförfattarna så smått analysen av materialet redan under transkriberingen, för att där det 

ansågs lämpligt kunna beröra dessa teman under återstående intervjuer (Bryman, 2011).  

  

När samtliga intervjuer och transkriberingar var genomförda skrevs intervjuerna ut i 

pappersformat. Uppsatsförfattarna läste inledningsvis igenom intervjuerna var för sig. 

Intervjuerna lästes först igenom en gång utan att noteringar gjordes (Bryman, 2011). Under 

kommande läsningar markerades intressanta citat med markeringspennor, egna reflektioner 

skrevs ner och koder utformades. I nästa steg jämförde uppsatsförfattarna sina inbördes 

preliminära tolkningar vilka bedömdes vara likartade, något som styrker pålitligheten i 

resultatet (Bryman, 2011). Resultaten ordnades sedan i tabellform för respektive intervju där 

första steget var att placera in citat, textmassa, i tabeller (Bryman, 2011). Detta följdes av 

kondensering, det vill säga förkortning och omarbetning av citat, där kärnan i det som sägs 

behålls (Braun & Clarke, 2006). Den kondenserade textmassan delades in i subteman som 

slutligen formades till olika teman (Bryman, 2011). Dessa teman granskades för att sedan 

eventuellt omarbetas eller tas bort om de ansågs överflödiga eller irrelevanta (Braun & 

Clarke, 2006). Slutligen fanns två teman kvar, vilka redovisas i resultatdelen.  

Etiska överväganden 

När en vetenskaplig studie utförs är det viktigt att som forskare ha etiska principer i åtanke 

(Bryman, 2011). Dessa principer fungerar som riktlinjer och vägledning för forskaren vid 

planering och utförande av studien (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har hänsyn till de 

fyra forskningsetiska grundprinciperna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet tagits (Bryman, 2011). Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte, om att det är frivilligt att 

deltaga samt om att deltagarna när de vill har rätt att avbryta sin medverkan utan att ange 

anledning (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna ska på förhand få all kunskap som behövs för 

att ta ställning till om de vill deltaga i studien eller ej (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter rörande deltagarna ska 

ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan komma 

åt dem (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet innebär att samtliga uppgifter om enskilda 

personer endast får användas till det som deltagarna har informerats om och därmed ej i icke-

vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

I denna studie har de fyra etiska kraven tagits hänsyn till via att i e-postmeddelandet med 

följebrev bland annat informera deltagarna om studiens syfte, om att deltagandet var frivilligt, 

om att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de än önskade samt om att deras uppgifter 

skulle hanteras med sekretess. Samtycke inhämtades skriftligen via mail. Innan respektive 

intervju påbörjades påmindes deltagarna muntligt om studiens syfte samt om att intervjun 

skulle komma att spelas in. Med hänvisning till konfidentialitetskravet namnges i denna 

uppsats deltagarna med bokstav A - G. Länet där flertalet kommuner ingår benämns som X 

län. Samtliga medverkande kostchefer kommer att få ta del av den färdiga uppsatsen.  
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3. Resultat 

Nedan visas det resultat som framkom i analysarbetet av intervjumaterialet. Två teman 

framträdde: Att förhålla sig till komplexitet samt Implementeringens olika budskap och roller. 

Trots att kostcheferna även bär ansvaret för mat till de äldre berör deras reflektioner och 

resonemang främst områdena skola och förskola. 

Att förhålla sig till komplexitet 

Samtliga kostchefer ser hållbarhetsbegreppet som stort och komplext med diverse olika delar 

och aspekter att ta hänsyn till. Majoriteten av kostcheferna framhåller av den anledningen 

vikten av att försöka arbeta brett med hållbarhet. Via förståelse om att hållbarhet handlar om 

mer än exempelvis bara ekologiskt kan arbetet beröra många olika aspekter och se ut på 

många olika sätt. Många av kostcheferna upplever dock svårigheter gällande att hantera alla 

de olika delar som kan ingå i hållbarhetsarbetet. Istället tycker vissa kostchefer att de, för att 

lyckas implementera ett hållbarhetsarbete, måste fokusera på ett område i taget. För Kostchef 

G handlar hållbarhet om att pussla ihop de faktorer som är av betydelse för verksamheten.  

  
“Det är faktiskt jättesvårt i och med att alla har olika åsikter om det […] så att vi har väl fått göra vår 

egen grej av det, tycker jag, över dom, allmänt accepterade åsikterna på något sätt eller att man får 

välja lite grann. Vi kan ju inte ha allting. Vi får välja några bitar som vi tycker känns viktiga för oss.” 

(Kostchef G)  
  

Hållbarhetsarbetet i måltidsverksamheterna präglas av vägval och prioriteringar. Majoriteten 

av kostcheferna är måna om att förklara varför hållbarhetsarbetet hos dem ser ut som det gör. 

Fokus läggs från majoriteten av kostcheferna på att hållbarhetsarbetet ska genomsyras av 

genomtänkta resonemang bland annat gällande livsmedelsval.  

 
”Så kan man jobba jättebra miljö, om man istället byter ut då den ekologiska nötfärsen mot kyckling. 

Då får vi CO2-ekvivalenter. Det behöver inte vara sämre. Det blir andra värden som stiger eller blir 

bättre.” (Kostchef B)  

 

Samtliga kostchefer upplever att hållbarhet är ett område där människor tycker väldigt olika 

vilket ibland försvårar och gör arbetet ännu mer komplext. Många av kostcheferna upplever 

dessutom att hållbarhet är ett område som vissa inte tycks prioritera alls. Då 

måltidsverksamheten är en politisk styrd verksamhet måste kostcheferna förhålla sig till vad 

politikerna tycker. I arbetet gällande hur man på bästa sätt arbetar med hållbarhet möts 

kostcheferna av politikers olika synsätt och åsikter. I intervjumaterial framkom att om 

politiker och kostchefer har samma vision hållbarhetsmässigt kan implementeringsarbetet i 

verksamheten underlättas. Majoriteten av kostcheferna upplever exempelvis att det i arbetet 

med att bemöta kritik gällande maten väger tungt att ha politikernas stöd i ryggen. Flera av 

kostcheferna upplever dock ett, från politikernas sida, alltför stort fokus på närproducerade 

eller ekologiska livsmedel och menar att politikerna borde bredda sin syn gällande vad som 

bör ingå i hållbarhetsarbetet i måltidsverksamheten. Flertalet kostchefer upplever ett liknande 

scenario när det gäller inköp av livsmedel till köken, där kökscheferna i alltför stor 

utsträckning fokuserar på ekologiska livsmedel och därmed förbiser andra aspekter. Vidare 

finns, från kostchefernas sida, en generell uppfattning om att det politiska styret i kommunen 

påverkar vilka områden i hållbarhetsarbetet som prioriteras högst. Samtliga kostchefer 

uttrycker dessutom att var kommunen är placerad geografiskt tycks kunna påverka 

värderingar hos både politiker och invånare. Kostcheferna upplever att politiker i 

lantbruksnära kommuner prioriterar närproducerade livsmedel i högre utsträckning än 
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ekologiska livsmedel. I samma resonemang tillägger Kostchef G att hon inte alltid upplever 

prioriterandet av livsmedel som logiskt och genomtänkt hållbarhetsmässigt utan att det till 

stor del är något som avgörs utifrån personers egna engagemang och känslor i förhållande till 

exempelvis närproducerat. Det behöver alltså inte, enligt kostchef G, nödvändigtvis vara så att 

närproducerade livsmedel prioriteras högst för att dessa egentligen anses vara det mest 

hållbara alternativet. 

  
“Sen har vi också önskemål [från politiker] om det här med närproducerat. Sen om det är mer eller 

mindre hållbart det är liksom såhär. Det är mer en känslostyrd sak tror jag.“ (Kostchef G)   
 

Vissa av kostcheferna upplever en frustration gällande den tid det tar att skapa acceptans för 

nya maträtter. Vissa av kostcheferna får ibland påminna sig själva om att det är människor de 

jobbar med och att det därmed inte går att förändra saker och ting över en natt. Kostcheferna 

har olika upplevelser av hur väl hållbarhetsarbetet tas emot av matgästerna och även olika 

inställning till hur de ska bemöta matgästernas olika reaktioner. I det komplexa 

hållbarhetsarbetet kan kostcheferna ibland även behöva försvara sina beslut och handlingar 

inför matgästernas föräldrar. Majoriteten av kostcheferna menar att det i rollen som kostchef 

ingår att vara väl insatt i bakgrunden till beslut som har fattats och att våga stå för sin sak, 

oavsett om de handlar om att bemöta matgästernas föräldrar eller att hålla fast vid en ny 

vegetarisk rätt. Ett undantag ses i en av kommunerna där kostchef D hanterar den starkt 

negativa inställning som ses kring vegetariska rätter med att servera färre vegetariska rätter. 

Samtliga kostchefer framhåller att de yngsta matgästerna, så länge de får tillgång till kunskap 

om varför, är mycket mottagliga för förändring. Gemensamt för kostcheferna är att de 

upplever en svårighet kring att skapa acceptans för hållbarhetsarbetet hos de vuxna 

matgästerna, alltså pedagogerna. Då pedagogerna är de ungas förebilder ger dessa en 

motverkande effekt på kostchefernas implementeringsarbete. Kostchef C menar att vuxna inte 

är mottagliga för ny kunskap och därmed svåra att få med i implementeringsarbetet.   

  
“[…] det är där vi får svårt med de vuxna kunderna. De har inte alls lust att lära sig.” (Kostchef C)  
 

Flertalet kostchefer berättar att det många gånger är svårt att implementera ett hållbart tänk 

hos personalen och därmed få dem att ta sin del av ansvaret i hållbarhetsarbetet. De upplever 

att en bidragande faktor till att personalen inte alltid arbetar hållbart är att de gärna vill servera 

den mat som efterfrågas av gästerna. Enligt flertalet kostchefer är workshops och olika 

utbildningar något som kan få personalen att ändra inställning och därmed arbeta mer hållbart. 

Kostchef A erfar att det finns en slags kultur i hennes organisation där personalen inte är 

speciellt förändringsbenägen vilket innebär att instruktioner som ges gällande det hållbara 

arbetet måste upprepas om och om igen. 

  
“Jag har pratat om det [säsongsanpassat] i ganska många år men vi har inte kommit dit här än. Man 

ser ofta att det är isbergssallad, tomat och gurka på inköpslistorna. Även fast man kommer med 

salladsbufféer och tips. Det är lite knepigt att slå hål på det där. Alla tycker det är jättebra men sen 

när det väl kommer ‘vad ska jag göra då?’ Jag måste ju erbjuda det gästerna vill ha. Ibland så kanske 

man får, man får liksom försöka hela tiden, man kan inte bara ge upp någonstans. Så är det. Lite 

kultur som man behöver ändra på.” (Kostchef A)  
 

Flertalet kostchefer berättar att det i de kostpolitiska riktlinjerna för måltidsverksamheterna 

saknas tydliga hållbarhetsmål och att de som finns är tolkningsbara. I riktlinjerna saknas 

därmed tydliga besked om hur komplexiteten på området ska hanteras. Ett undantag ses i en 

av kommunerna där kostchef E uppfattar hållbarhetsmålen i de kostpolitiska riktlinjerna som 

omfattande och genomtänkta med många olika fokusområden. Denna kostchef uppfattar 
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hållbarhetsmålen som tydliga vilket gör henne säker på riktningen i hållbarhetsarbetet. Det 

framkom att majoriteten av kostcheferna arbetar med hållbarhet på många olika sätt och även 

om det finns vissa hållbarhetsmål att förhålla sig till upplever kostcheferna att ett stort ansvar 

faller på dem. Det är i samtliga kommuner upp till kostcheferna själva att bestämma hur 

hållbarhetsarbetet ska se ut och implementeras i verksamheterna.  

  
“Bara att man vill jobba med hållbarhet, att man vill arbeta med svinn, vegetariskt men det finns 

liksom inga tydliga mål satta. Så det är ju verkligen upp till oss i verksamheten att tydliggöra.” 

(Kostchef C) 

 

Majoriteten av kostcheferna upplever att bristen på tydliga hållbarhetsmål leder till att det 

hållbarhetsarbete de själva brinner för till stor del kan implementeras. Här finns en inbyggd 

konflikt mellan frihet och ansvar där kostcheferna själva bestämmer hur mycket 

hållbarhetsansvar de anser ingår i kostchefsrollen. En av kostcheferna berättar att hon ser 

bristen på hållbarhetsmål samt det faktum att hållbarhet är ett komplext område som något 

positivt. Hon upplever det faktum att hållbarhet inte är ett fyrkantigt område som spännande 

och menar att gemensamma hållbarhetsmål för alla i Sverige, där alla vore tvungna att arbeta 

med samma hållbarhetsaspekter, skulle kunna minska engagemanget både hos henne själv och 

hos personalen. Vissa kostchefer upplever dock, trots ett engagemang på området, en 

övergiven känsla i relation till bristen på tydliga hållbarhetsmål och information gällande vad 

som är viktigast att fokusera på hållbarhetsmässigt. Kostchef G efterlyser nationella riktlinjer 

som ett verktyg i hållbarhetsarbetet. Hon menar att sådana skulle kunna ge en guidning i hur 

man kan tänka och prioritera i hållbarhetsfrågor och därmed underlätta arbetet med att få ihop 

hållbarhetspusslet i måltidsverksamheten.  

  
“Det kanske skulle behövas specificeras lite mera för nu jobbar vi ju så stort liksom. Vi försöker med 

allt. Tror man skulle behöva lite mer ramar centralt ifrån för att må bra i det här.“ (Kostchef G) 

Implementeringens olika uppdrag och roller 

Majoriteten av kostcheferna berättar att de har ett personligt engagemang för hållbarhet och 

framhåller att ett personligt engagemang i hållbarhetsfrågor kan skapa goda förutsättningar för 

implementeringen av hållbarhetsarbetet i verksamheterna. Kostchef E berättar att hennes 

engagemang är stort och att hon ser möjligheten att kunna påverka som en ynnest. Flera av 

kostcheferna poängterar dessutom att vägen mot en hållbar verksamhet kan te sig olika 

beroende på hur kostchefens personliga engagemang ser ut.  

 
“Men det är ju klart i det hållbarhetsarbetet vi gjort det är ju färgat av mina mitt tänk och mina 

kollegors tänk. Så är det ju och det sättet vi jobbar på framförallt kanske det här med att förankra å 

motivera och grundlägga frågor det är väl det som är signifikant för mig och mina kollegor.” 

(Kostchef G) 

 

I flertalet kostchefers engagemang ingår att ständigt vara på jakt efter ny kunskap samt att 

kontinuerligt sprida kunskap kring hållbarhet ut i verksamheterna. Engagemanget gynnar 

därmed implementeringen av hållbarhetsarbetet som blir mer genomtänkt och ständigt under 

utveckling. Majoriteten av kostcheferna ser kunskapsspridandet som nyckeln till en lyckad 

implementering av hållbarhetsarbetet. Detta eftersom det i en lyckad implementeringsprocess 

inte enbart behövs en engagerad kostchef utan även politiker, personal och matgäster med 

kunskap och engagemang. I majoriteten av kostchefernas berättelser framhålls därmed 

kommunikation och en god dialog med dessa aktörer som något oerhört viktigt.  
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I intervjumaterialet finns även ett fåtal kostchefer utan större engagemang för 

hållbarhetsfrågor. Kostchef D upplever sig inte vara ansvarig för hur hållbarhetsarbetet i 

verksamheten ser ut och menar istället att hur mycket hållbarhetsarbete som kan 

implementeras till stor del handlar om hur andra parter, såsom livsmedelsindustrin, agerar. I 

denna kommun är inte heller det hållbarhetsarbete som implementeras i verksamheten 

speciellt omfattande. Flera av kostcheferna uttrycker däremot ett ansvar kring att arbeta 

hållbart och ser arbetet med hållbarhet som en del av sin roll. I dessa kommuner berättar 

kostcheferna att de arbetar på bred front med hållbarhet. 

  
“Men hållbarhet är ju någonting som borde genomsyra allt vi gör eftersom vi också har det 

incitament att vi ska styra skattemedlen på rätt sätt och då anser inte jag att vi kan göra det om vi inte 

tänker på miljön och hållbarheten och framtiden. På vad vi vad vi gör med vår planet. Så att det vore 

ju jättekonstigt om man inte har det i sitt tänk.” (Kostchef C)  

 

Majoriteten av kostcheferna menar att de i relation till politikerna arbetar i en slags expertroll 

på hållbarhetsområdet. Kostcheferna framhåller att deras uppgift är att ge politikerna det 

underlag de behöver för att bli insatta i ämnet och därmed kunna fatta välgrundade beslut i 

nämnden eller i fullmäktige.  

 
“ [...] för det är ju oftast vi tjänstemän som har sakkunskap i frågor, så vi måste ju vara de som har 

kommunikation med politiker och förmedla att nu är det här aktuellt och det måste vi få till liksom.” 

(Kostchef C) 
   

I intervjumaterialet framkom olika ståndpunkter gällande kostchefernas syn på sin relation i 

förhållande till politikerna. Vissa kostchefer ser sig själva som styrande i allt som berör 

hållbarhetsarbetet och låter sig inte i någon större utsträckning begränsas av politikerna.  

Flertalet kostchefer framhåller att deras roll inte handlar om att styra över politikerna eller 

tycka att politikerna fattar fel beslut. Eftersom måltidsverksamheten ingår i en politiskt styrd 

organisation menar dessa kostchefer att en del i kostchefens uppdrag är att utföra det 

politikerna vill. Kostchef F menar att det utifrån tunna underlag är svårt för politikerna att 

fatta bra beslut och därför är efterforskning från kostchefens sida av stor vikt. Om 

informationen Kostchef F ger till politikerna är tillräckligt välarbetad upplever hon att 

besluten oftast fattas i den riktning hon tror på. 

  
“Jag ser inte heller det som vår uppgift att om vi tycker annorlunda, att framföra det för det är inte 

riktigt det uppdraget vi har. Uppdraget är ju ändå att leva upp till det våra folkvalda vill. Så det blir ju 

helt fel om vi kommer och säger ‘aa men vi tycker annorlunda i måltidsverksamheten’. Då spricker 

liksom hela kommuntänket […]. Det måste man nog ha med sig asså såhär vad är mitt uppdrag jo 

politikerna är folkvalda, de kommer med inriktningen. Vi tjänstemän ska utföra det. Sen är det mitt 

uppdrag också att informera så att de kan ta rätt beslut men tycker jag att de tar fel beslut då har jag 

förmodligen inte informerat tillräckligt bra från start.” (Kostchef F)  
  

Hos ett fåtal kostchefer finns däremot inställningen att ansvaret för hållbarhetsarbetet helt och 

hållet ligger hos politikerna och att kostchefens ansvar enbart handlar om att lyda och utföra 

det som bestäms politiskt. Dessa kostchefer tycks inte alls identifiera sig med rollen som 

expert. Kostchef E uttrycker att dialogen mellan henne och politikerna innan beslut gällande 

hållbarhetsfrågor fattas är obefintlig.  

  
“Har väl inte varit så mycket att vi kommer med någonting. Det är de som kommer med någonting 

som vi svarar på” (Kostchef E) 
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Kostcheferna upplever sig bära en strategisk roll i implementeringen av hållbarhetsarbetet 

men ansvaret ligger även hos personalen vilka därmed spelar en stor roll för 

implementeringen. Huvuddelen av kostcheferna upplever att ett lyckat implementeringsarbete 

till stor del handlar om att förankra hållbarhetstänket hos personalen och samtliga kostchefer 

framhåller att det för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete krävs att personalen är med på tåget. 

I intervjumaterialet framkom olika synsätt gällande hur kostcheferna själva bör agera, i 

relation till personalen, för att lyckas vinna deras acceptans. För att personalen ska känna 

inspiration och vilja ta del av hållbarhetsarbetet behövs, enligt flertalet kostchefer, en 

teamkänsla i verksamheten där alla får möjlighet att delta och bidra. Dessa kostchefer berättar 

att de arbetar aktivt för att alla ska känna sig inkluderade i hållbarhetsarbetet.  

  
“[…] få dem att vara delaktiga och förstå sitt ansvar i det hela. För det spelar ju ingen roll om jag 

sitter och säger att ‘ja det ska vara det här‘ och så skiter de i det. Utan så att menyarbetet är mycket 

att de ska titta, vad har vi fått för anbud, vad kan vi göra. Hur kan vi få in mer grönsaker. Att de får 

komma med lösningarna. Och då går det ju hem på ett helt annat sätt […].” (Kostchef C) 
  

Vissa kostchefer upplever att de behöver vara bestämda, tydliga och “peka med hela handen” 

för att ändra gamla vanor och därmed lyckas implementera ett hållbart tänk hos personalen. 

Andra kostchefer menar att när personalen väl är informerad om hur de bör agera i 

hållbarhetsarbetet är det sedan upp till dem själva att ta till sig av denna information. Det 

hjälper alltså inte att vara alltför bestämd i sin roll som ledare utan istället ska personalen på 

ett snällt vis kontinuerligt påminnas om hållbarhetsarbetet. Kostchef A berättar att attityder 

förändras på lång sikt och målet är att hållbarhetstänket med tiden ska landa i kroppen hos 

personalen.  

  
“Vi kan ju gå ut med påbud men jag kan ju inte gå in i deras [personalens] huvud. Så kan jag ju inte 

göra. Utan jag kan ju gå ut och säga att såhär ska vi göra och så på igen. Det kan man ju göra. Så 

absolut. Men just det här att det blir en naturlig del.” (Kostchef A) 
 

En av kostcheferna berättar att majoriteten av personalen i hennes måltidsverksamhet är 

positivt inställd till hållbarhetsarbetet. Då många i personalen redan har ett bra hållbarhetstänk 

framhåller hon att arbetet främst handlar om att informera om ytterligare åtgärder. Eftersom 

det, enligt denna kostchef, alltid finns ytterligare hållbarhetsarbete att arbeta kring belyser hon 

vikten av att säkerställa att hållbarhetsarbetet i verksamheten inte stagnerar. Vissa kostchefer 

beskriver sig själva som informatörer med även som innehavare av en slags förmedlande 

funktion, där arbetet handlar om att plocka upp den kunskap som finns hos personalen. Den 

upplockade kunskapen sprids sedan vidare till resten av personalen. Dessa kostchefer betonar 

vikten av att kontinuerligt besöka personalen på plats i köken. Kostcheferna framhåller att de 

beroende på vad personalen saknar i hållbarhetsarbetet arbetar för att skapa de förutsättningar 

som krävs för att personalen ska kunna arbeta mer hållbart.  

  
“Jag är väl ansvarig för att lyssna in mina kökschefers dilemman och skapa förutsättningar för att det 

blir så bra som möjligt för dem, för att vi ska komma någonvart.” (Kostchef G) 
  

En av de få kostchefer som upplever sitt hållbarhetsansvar som litet berättar att hon istället för 

att själv informera personalen kring hållbarhet hänvisar personal med funderingar till annan 

personal i måltidsverksamheten. Denna kostchef arbetar därmed inte för att skapa en 

teamkänsla bland personalen. Personalen upplevs från kostchefens sida heller inte som 

speciellt intresserad av hållbarhetsfrågor.  

  
“Jag brukar hänvisa till andra kök om de funderar över något.” (Kostchef D) 
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I materialet framkom att nästintill samtliga kostchefer anser sig ha ett lärandeuppdrag och 

inneha en slags uppfostrarroll i förhållande till matgästerna, alltså barnen och ungdomarna 

som äter i måltidsverksamhetens restauranger. Kostchefer D och E upplever sig däremot inte 

besitta ett sådant uppdrag. Majoriteten av kostcheferna arbetar exempelvis med att skapa en 

acceptans för vegetabilier hos matgästerna. Flertalet kostchefer anser att lärandeuppdraget 

innebär ett stort ansvar och att de själva är bidragande faktorer till vilka matvanor barnen tar 

med sig in i framtiden.  

  
“Det är därför vi är här, lära dem äta hållbart. Vi, jorden, kommer inte överleva om de ska fortsätta 

äta som de har gjort. Det är därför vi finns där. Så att det uppdraget kör vi stenhårt på i alla led.” 

(Kostchef C)  

 

Vissa kostchefer berättar om risken med att hållbarhetsarbetet kan trötta ut matgästerna. De 

menar därför att det i rollen ingår att hitta en balans mellan att arbeta lagom mycket med 

förändring och att överbelasta matgästerna med för mycket information och nyheter. Kostchef 

F framhåller att hur nya maträtter tas emot hos matgästerna främst handlar om vem som säljer 

in dem och hur detta görs. Med rätt engagemang från personalens sida upplever hon att en 

acceptans kring nya maträtter alltid kan uppnås.   

  
“Åh det är så olika det beror väldigt mycket på vem som jobbar där och hur dom promotar det i 

matsalen (...) jag tror inte det spelar någon roll vad man har där om det är någon som kan prata för 

varan.” (Kostchef F)  

 

4. Diskussion 

Resultatdiskussion 

Samtliga kostchefer ser hållbarhetsbegreppet som stort och komplext med diverse olika delar 

och aspekter att ta hänsyn till. Samtliga kostchefer upplever att hållbarhet är ett område där 

människor tycker väldigt olika, vilket ibland kan försvåra implementeringsarbetet. Flertalet 

kostchefer upplever dessutom en brist på tydliga hållbarhetsmål i de kostpolitiska riktlinjerna. 

I kostchefernas arbete finns därmed en konflikt mellan frihet och ansvar. Friheten gällande 

hållbarhetsarbetet är stor och hur mycket ansvar kostcheferna lägger på sig själva i detta 

arbete är valfritt. Majoriteten av kostcheferna erfar att ett personligt engagemang kan skapa 

goda förutsättningar för implementeringen av hållbarhetsarbetet i verksamheterna. I 

implementeringsarbetet berättar kostcheferna att de arbetar med olika uppdrag, vilka kan 

handla om att utforma genomarbetade underlag till politiker inför beslutsfattande, skapa en 

teamkänsla bland personalen eller att lära ut hållbara matvanor till matgästerna. Att arbeta 

kommunikativt gentemot aktörerna i måltidsverksamheten är något som de flesta av 

kostcheferna framhåller som mycket viktigt för implementeringsprocessen. 

 

Denna studie visar att samtliga kostchefer upplever en stor utmaning gällande att hantera den 

komplexitet som finns inom hållbarhetsområdet, en företeelse som även Post & Mikkola 

(2011) har uppmärksammat i tidigare forskning. Lehtinen (2011) framhåller att det ofta är 

diffust vad som ska ingå i hållbarhetsarbetet i måltidsverksamheter. Liknande ses även i denna 

studie där majoriteten av kostcheferna är eniga om att tydliga hållbarhetsmål saknas och om 

att en stor frihet gällande att utforma hållbarhetsarbetet råder. Resultatet visar även att det 

enbart är kostchefen i den kommun som har de mest omfattande, välarbetade kostpolitiska 

riktlinjerna med tydliga hållbarhetsmål som upplever att det via riktlinjerna är tydligt vilket 
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fokus måltidsverksamheten har gällande hållbarhetsarbetet. Även tidigare forskning har belyst 

vikten av tydliga och konkreta kostpolitiska riktlinjer där ideologi enkelt kan översättas till 

praktik (Risku-Norja & Muukka, 2013; Lehtinen, 2011; Løes & Nölting, 2011). Tydligare 

kostpolitiska riktlinjer med fler och mer konkreta hållbarhetsmål skulle möjligen kunna leda 

till att fler kostchefer arbetade med hållbarhet i större utsträckning. En av kostcheferna 

efterlyser guidande material, utformat på en nationell nivå, som alla kostchefer inom 

offentliga måltidsverksamheter i Sverige skulle kunna ta del av. Möjligtvis skulle kostchefer 

gynnas av ett mer djupgående, guidande material gällande arbetet med hållbarhet inom 

offentliga måltidsverksamheter. Materialet skulle även kunna fungera som ett bra 

komplement till den del i Måltidsmodellen (Livsmedelsverket, 2017b) som berör hållbarhet. 

Via ett sådant material skulle kostchefer på ett enkelt sätt kunna få ordentlig hjälp i vägval 

och beslut rörande hållbarhetsfrågor.  

  

Enligt Lavin, Dreyfus, Slepski & Kasper (2007) kan experten ses som en värdefull resurs som 

med sin expertis finns där när kunskap saknas. Med hänvisning till komplexiteten på området 

samt bristen på tydliga hållbarhetsmål i de kostpolitiska riktlinjerna kan tänkas att det i denna 

kontext är gynnsamt med någon som identifierar sig med expertrollen. De kostchefer som i 

störst utsträckning identifierar sig med rollen som expert berättar att de ser sin yrkesroll som 

väldigt ansvarsfull och självständig. Dessa kostchefer uttrycker att förmedlandet av kunskap 

och information är en stor del av deras roll. De kostchefer som inte alls känner igen sig i 

expertrollen upplever däremot enbart att de ska uträtta det som står i riktlinjerna. Den 

inbyggda konflikten mellan frihet och ansvar i hållbarhetsarbetet visar sig tydligt här. Å ena 

sidan ger komplexiteten inom hållbarhetsområdet samt bristen på tydliga hållbarhetsmål 

kostcheferna utrymme och frihet att arbeta med hållbarhet på det sätt de själva anser är bäst. 

Detta gynnar de kostchefer med egen drivkraft som identifierar sig väl med expertrollen. 

Lavin et al. (2007) framhåller att en expert guidar människor i rätt riktning och ser till att 

projekt av olika slag genomförs på bästa sätt, något som överensstämmer med kostchefernas 

guidning gällande politikernas beslutsfattande. Å andra sidan kan, om man som kostchef 

istället saknar ork och engagemang, dessa aspekter möjligen ses som hinder i 

hållbarhetsarbetet. Bristen på tydliga hållbarhetsmål bidrar till att kostcheferna själva är de 

som väljer omfattningen på hållbarhetsarbetet vilket i sin tur leder till att ansvarsfrågan blir 

hängande i luften. Hur mycket ansvar kostchefen väljer att lägga på sig själv gällande ett 

eventuellt hållbarhetsarbete upplevs vara valfritt vilket medför att hållbarhetsarbetet i vissa 

måltidsverksamheter verkar vara näst intill obefintligt. I PARIHS-modellen framhålls 

avsaknad av en tydlig vision samt oklarheter angående roller i verksamheten som något klart 

negativt för implementeringsprocessen (Rycroft-Malone, 2004). Majoriteten av de kostchefer 

med egen drivkraft och engagemang upplever friheten som något positivt men det finns även 

de engagerade kostchefer som ibland uppfattar friheten som för stor vilket leder till en känsla 

av övergivenhet och ensamhet i arbetet. Kostchefen i kommunen med de mest tydliga 

hållbarhetsmålen framhåller sin egna drivkraft i hållbarhetsfrågor men upplever ändå att 

riktlinjerna underlättar hennes hållbarhetsarbete. Resultatet tyder därmed på att kostchefer 

både med och utan ett eget engagemang för hållbarhet skulle kunna gynnas av tydligare 

hållbarhetsmål och guidning i hållbarhetsarbetet.  

  

Enligt PARIHS-modellen är det mest troligt att en lyckad implementering sker om den 

vetenskapliga evidensstyrkan för det som ska implementeras är hög (Rycroft-Malone, 2004). 

Enligt Rycroft-Malone (2004) innebär en hög evidensstyrka att forskningen ska vara väl 

genomförd samt att det ska finnas en vetenskaplig konsensus på området. Att hållbarhet är ett 

omdebatterat område ses i denna studie men även i tidigare forskning (Post & Mikkola, 2011; 

Mondelaers et al., 2009; Hinrichs, 2003; Granvik, 2012; Lehtinen, 2011), något som leder till 
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en utebliven konsensus på området. Vissa kostchefer i denna studie upplever prioriteringar i 

hållbarhetsfrågor exempelvis hos politiker som känslomässigt styrda snarare än vetenskapligt 

förankrade. Detta kan sammankopplas med Marshalls (2017) forskning gällande att hållbarhet 

för många även kan handla om att hålla på traditioner och kunskap inom lokalområdet. Givna 

vetenskapliga svar i hållbarhetsfrågan hade möjligen kunnat ge de kostchefer utan uppvisat 

engagemang för området en annan säkerhet i arbetet med att implementera det hållbara tänket 

i sina verksamheter. I nuläget verkar det vara svårt att få någon klarhet gällande den 

vetenskap som finns, ett faktum som återigen gynnar de kostchefer med eget driv och 

engagemang för frågan. Det kan även tänkas att det hållbara tänket lättare hade vunnit 

acceptans hos personal, matgäster och föräldrar om en vetenskaplig konsensus på området 

hade existerat. 

 

För att en ledare ska lyckas uppnå sina mål menar Vaccaro, Jansen, Van den Bosch & 

Volberda (2010) att en av de mest grundläggande uppgifterna är att ha en tydlig 

kommunikation med sin personal. En ledare bör hjälpa personalen att förstå innebörden av 

gällande förändringar samt ge vägledning och stöd när förändringarna verkar tvetydiga 

(Vaccaro et al., 2010). I enlighet med Vaccaro et al. (2010) framhåller majoriteten av 

kostcheferna i denna studie kommunikation som något de i stor utsträckning arbetar med för 

att lyckas med implementeringsarbetet. Kommunikation genomsyrar implementeringsarbetet 

gentemot de olika aktörerna i verksamheten och en god kommunikation med samtliga aktörer 

verkar vara av största vikt. Bristen på hållbarhetsmål innebär dock att ett tydligt 

hållbarhetsbudskap att kommunicera saknas. Här ses åter igen den konflikt som råder mellan 

frihet och ansvar. De kostchefer som väljer att använda den frihet som råder till att själva 

befria sig från ansvar i hållbarhetsfrågor arbetar nämligen inte alls kommunikativt, då dessa ej 

anser att de har ett hållbarhetsbudskap att kommunicera. Majoriteten av kostcheferna däremot 

använder friheten till att kommunicera på bred front, något som dessa menar att de är 

ansvariga för att göra. 

  

För att skapa en kultur mottaglig för förändring behövs enligt PARIHS ett decentraliserat 

beslutsfattande där relationen mellan ledare och medarbetare är av största vikt (Rycroft-

Malone, 2004). I denna studie berättar flertalet kostchefer att även kökscheferna bär en stor 

del av hållbarhetsansvaret, med befogenhet att fatta många egna beslut. Flertalet kostchefer 

framhåller även ett väl fungerande samarbete dem och kökscheferna emellan. Enligt PARIHS 

är faciliteringsgraden hög då ledaren har funnit en facilitering som är lämplig för kontexten i 

fråga (Rycroft-Malone, 2004). En lämplig facilitering kan, utifrån kontext och situation, 

innebära en mängd olika ageranden och interventioner från ledarens sida (Rycroft-Malone, 

2004). De kostchefer som arbetar smygandes med att påminna om hållbarhetsbudskapet, med 

målet att det någon gång i framtiden ska landa, kan tyckas ha en relativt låg faciliteringsgrad. 

Dessa kostchefer upplever att gamla beteendemönster tar lång tid att ändra på vilket även 

tidigare forskning har visat (Kollmuss & Agyeman, 2010). Även om dessa kostchefer 

upplever att både personal och matgäster successivt får en ökad acceptans och förståelse 

gällande hållbarhetsarbetet kan denna implementeringsstrategi ses som relativt ineffektiv. Å 

ena sidan kan den ökade acceptansen för hållbarhetsarbetet givetvis ses som en vinst. Å andra 

sidan är hållbarhetsutmaningen brådskande (Rockström & Klum, 2015) och ett behov av att 

verksamheter omedelbart ska arbeta på ett hållbart sätt finns. Skickliga faciliterare är enligt 

ramverket de som är följsamma och som anpassar sin roll i relation till olika faser av 

implementeringen (Harvey et al., 2002; Harvey & Kitson, 2016). Detta går i linje med de 

kostchefer som framhåller vikten av att ha en balans mellan att arbeta lagom mycket med 

förändring och att överbelasta matgästerna med för mycket information och nyheter.  

  

http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/author/Kollmuss%2C+Anja
http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/author/Agyeman%2C+Julian
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Enligt Senge (1990) är så kallade lärande organisationer, med fokus på personalens egna 

åsikter samt gruppens dynamik och teamwork, mest mottagliga för förändring. Att personalen 

själva är engagerade och motiverade underlättar förändringsarbetet som annars lätt kan 

stagnera (Rubenowitz, 2004). I likhet med Senge (1990) och Rubenowitz (2004) anser många 

av kostcheferna att förankrandet av ett hållbart tänk hos personalen är en viktig del av 

implementeringsarbetet. Kostcheferna upplever även att det för en lyckad 

implementeringsprocess krävs ett teamwork i organisationen, något som flertalet arbetar 

aktivt kring bland annat genom att uppmuntra personalen att ta egna initiativ i 

hållbarhetsarbetet. Chadwick (2010) framhåller vikten av att kontinuerligt låta medarbetarna 

reflektera kring arbetssätt och situationer som uppstår i verksamheten. Även i PARIHS-

modellen framhålls vikten av att få personalen att reflektera för att sedan kunna förändra sina 

attityder, beteenden och sätt att arbeta (Harvey et al., 2002). Flera av kostcheferna berättar att 

de för att kunna ha en bra dialog med personalen bland annat kontinuerligt besöker dem ute i 

köken. 

  

Enligt PARIHS har motiverande och inspirerande, så kallade transformerande ledare, större 

chans att göra kulturer mottagliga för implementeringsarbeten jämfört med ledare som agerar 

befallande och kontrollerande (Rycroft-Malone, 2004). I samma anda identifierar Chadwick 

(2010) en slags tjänande ledarroll som gynnsam och menar att först när en ledare möter 

behoven hos personalen kan dessa föra organisationen framåt och närmare sina mål. För en 

lyckad implementering bör faciliteraren, enligt PARIHS, möta personalen i det stadie där de 

befinner sig för tillfället (Harvey et al., 2002). Vissa av kostcheferna berättar att de arbetar 

med att lyssna in vad personalen behöver i implementeringen av hållbarhetsarbetet. Med hjälp 

av inlyssnandet kan kostcheferna sedan förse personalen med de verktyg som krävs för att 

implementeringsarbetet ska lyckas. Dessa kostchefer anser, i enlighet med PARIHS (Harvey 

et al., 2002) samt Chadwick (2010), att arbetet med att ge personalen de förutsättningar de 

själva vill ha är ett vinnande koncept. De kostchefer som upplever sig själva som 

självständiga och bestämda i sin roll gentemot personalen anser att det är den ledarroll som 

krävs för att få personalen att arbeta hållbart. Detta är något som varken överensstämmer med 

PARIHS (Rycroft-Malone, 2004) teori om att ett transformerande ledarskap är att föredra 

eller med Chadwicks (2010) forskning gällande att en tjänande ledarroll är den mest 

gynnsamma. 

  

De kostchefer som framhåller att de i implementeringsarbetet på olika sätt inkluderar 

personalen verkar nöjda med personalens engagemang. De kostchefer som berättar att de 

frånsäger sig ansvaret i hållbarhetsfrågor, och därmed inte alls arbetar för att skapa 

teamkänsla, upplever däremot inget engagemang från personalens sida. Denna studie visar att  

hur kostcheferna agerar i förhållande till de olika aktörerna involverade i verksamheten verkar 

prägla hur det totala hållbarhetsarbetet ser ut och fungerar. Om kostchefen lyckas skapa en 

teamkänsla och ett engagemang hos personalen tycks chansen för att maten får en positiv 

respons hos matgästerna öka. De kostchefer som överhuvudtaget inte upplever sig arbeta för 

att skapa en teamkänsla hos kökspersonalen är samma kostchefer som upplever det allra 

största motståndet gällande mottagandet av nya, främst helvegetariska, maträtter. Faktum är 

att de kostchefer som upplever det allra största motståndet gällande mottagandet av nya rätter 

även är de enda kostchefer med uppfattningen om att motståndet till vegetariska rätter inte går 

att överbrygga, vilket talar för att inställning är avgörande för en lyckad implementering av 

hållbarhetsarbetet. Detta fynd sammanfaller väl med tidigare forskning, där personlig 

inställning hos nyckelpersoner har visat sig korrelera med i vilken omfattning en verksamhet 

arbetar med hållbarhetsfrågor (Mikkola, 2009). Detta resultat kan dock inte ses som helt 

överförbart till gällande kontext då intervjupersonerna i Mikkolas (2009) studie bestod av 
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offentliga upphandlare, administratörer med inblandning i offentlig upphandling samt 

kökschefer i offentliga kök. Däremot framhålls att intervjupersonerna, i likhet med kostchefer, 

är nyckelpersoner i hållbarhetsarbetet och därmed betydelsefulla för hur arbetet utformas och 

implementeras. Denna studie tyder, i enlighet med PARIHS, på att skapandet av en 

teamkänsla hos personalen är väl fungerande för implementeringsarbetet och därmed innebär 

en hög faciliteringsgrad (Rycroft-Malone, 2004).  

  

För att kostchefen ska lyckas i sin roll som uppfostrare tycks det vara av stor vikt att även 

pedagogerna i de olika verksamheterna har en förståelse för hållbarhetsarbetet. Då kostchefen 

i liten utsträckning har direktkontakt med barnen är pedagogerna, tillsammans med 

personalen, till stor del avgörande för att lärandeuppdraget i förhållande till barnen ska nå 

fram. Forskning kring måltidspedagogik (Norman, 2003) visar att pedagoger, via olika 

strategier, uppfostrar barnen vid matbordet. Då resultatet i denna studie uppvisar svårigheter 

gällande att förankra det hållbara tänket hos pedagogerna kan det faktum att även 

pedagogerna innehar en uppfostrande funktion ses som problematiskt. Förslagsvis bör mer 

fokus, från kostchefernas sida, läggas på att pedagogerna får en ökad förståelse för 

hållbarhetsproblematiken. Tänkas kan att pedagogerna behöver mer kunskap kring hållbarhet 

och även en större insikt gällande vikten av sin roll. Ett ökat engagemang från pedagogernas 

sida skulle med stor sannolikhet generera medvind i hållbarhetsarbetet. 

  

En tydlig kommunikation gällande organisationens framtida mål kan generera en förståelse 

från personalens sida vilket i sin tur kan leda till ett större intresse och en ökad drivkraft för 

arbetet de utför (Cohen & Veled-Hecht, 2010). Detta går i linje med hur vissa kostchefer 

framhåller att de arbetar. Dessa kostchefer berättar att de anordnar utbildningar och 

workshops för att förankra det hållbara tänket hos personalen, där mål som exempelvis att 

minska andelen animalier till förmån för andelen vegetabilier samt att minska på matsvinnet 

står i fokus. Enligt PARIHS kan kommunikationen kring organisationens mål även leda till att 

personalen i större utsträckning förstår sin roll i implementeringsarbetet vilket i sin tur kan 

leda till ett mer effektivt teamwork (Rycroft-Malone, 2004). 

 

Vidare belyser Chadwick (2010) en etisk aspekt och menar att en chef med rätt typ av 

ledarskap kan få sin personal att känna ansvar för sina egna handlingar. Då hållbarhet enligt 

denna studie samt tidigare forskning (Post & Mikkola, 2011; Risku-Norja & Muukka, 2013) 

är ett komplext område, där människors åsikter och ställningstaganden i stor utsträckning 

skiljer sig åt, behöver varje individ kunskap för att kunna skapa sig en egen genomtänkt 

uppfattning. Via att i ännu större utsträckning anordna aktiviteter såsom utbildningar och 

workshops inom hållbarhet skulle personalen ges större möjlighet att bli insatta i ämnet och 

därmed kunna ta ställning. Detta skulle i sin tur kunna leda till att ännu fler medarbetare 

erhöll ett eget engagemang för hållbarhet och därmed även kände ett ansvar för att arbeta 

hållbart. Hållbarhetsutbildningar och workshops skulle även kunna fungera teambuildande 

och bidra till att personalen får en känsla av att de vill samma sak, att de strävar åt samma 

håll. 

Metoddiskussion 

Vid bedömning av kvalitativ forskning granskas studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. För att skapa trovärdighet i resultaten bör forskare 

säkerställa att forskningen har genomförts i enlighet med de regler som finns (Bryman, 2011). 

Uppsatsförfattarna har bland annat via de fyra forskningsetiska grundprinciperna sett till att 
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studien har genomförts på ett regelmässigt sätt. För att skapa trovärdighet menar Bryman 

(2011) att forskare bör återkoppla resultaten till de som har deltagit i studien för att säkerställa 

att den studerade sociala verkligheten har uppfattats på rätt sätt samt för att reda ut eventuella 

missförstånd. I denna studie genomfördes ingen återkoppling av resultaten. Därmed kan det ej 

säkerställas om studiens resultat och de uppfattningar som deltagarna hade motsvarar 

varandra, något som bör kritiseras. Uppsatsförfattarna menar dock att återkoppling, med 

hänvisning till en begränsad tidsperiod för uppsatsskrivandet, inte var genomförbart samt att 

risken för missförstånd mellan deltagarna och uppsatsförfattare minskade då samtliga 

intervjuer genomfördes med båda uppsatsförfattarna som intervjuare. Då uppsatsförfattarna 

hade en enhetlig bild kring vad som hade sagts under intervjuerna verkade några större 

missförstånd mellan deltagarna och uppsatsförfattarna inte ha ägt rum.  

 

För att intervjuerna skulle generera så innehållsrika och djupgående svar som möjligt gällande 

kostchefernas syn på sin roll i hållbarhetsarbetet ansågs semistrukturerade intervjuer vara 

passande. Det kontextuellt unika som eftersträvades i denna studie hade med en kvantitativ 

undersökningsmetod inte kunnat erhållas. Då Bryman (2011) framhåller att intervjupersonens 

egna perspektiv är det väsentliga i intervjun förhöll sig intervjuarna flexibla och följsamma 

till intervjupersonernas svar. Metoden i studien är kvalitativ vilket innebär att resultatet inte är 

generaliserbart men däremot kan överföras till motsvarande miljöer (Bryman, 2011). 

Överförbarhet handlar om att fylliga data och beskrivningar ger andra personer möjlighet att 

avgöra huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö (Bryman, 2011). Via att bland 

annat ställa öppna frågor till intervjupersonerna genererades så fylliga data och beskrivningar 

som möjligt. Om resultatet sedan är överförbart till en annan miljö är upp till andra personer 

att avgöra. För att säkerställa studiens pålitlighet krävs en fullständig beskrivning av 

forskningsprocessens alla faser samt en bedömning av hur väl slutsatsen motiveras (Bryman, 

2011). Enligt vår bedömning är forskningsprocessen i denna studie väl beskriven.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte medvetet ska ha låtit sig 

påverkas av personliga värderingar eller teoretiska inriktningar vid utförandet av 

undersökningen (Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna har inte låtit personliga värderingar 

avgöra hur genomförandet av studien har gått till eller vilka slutsatser som har dragits. Det 

faktum att uppsatsförfattarna studerar ett universitetsprogram inom kostområdet gav dem 

dock en förförståelse för det studerade området. Att uppsatsförfattarna på förhand hade en 

föreställning om hur kostchefer i kommunala måltidsverksamheter arbetar med hållbarhet har 

därmed bidragit till tolkningen av materialet. En av uppsatsförfattarna var dessutom bekant 

med en av intervjupersonerna och hennes måltidsverksamhet sedan tidigare. Relationen 

mellan uppsatsförfattare och intervjuperson samt hennes måltidsverksamhet bidrog till 

ytterligare förförståelse. Det faktum att uppsatsförfattarna studerar inom kostområdet kan 

dock ha bidragit till att deltagarna anpassade sina svar efter vad de trodde att 

uppsatsförfattarna ville höra. Kostcheferna kan möjligtvis ha upplevt att uppsatsförfattarna, 

med hänvisning till kostutbildningen, hade kunskap gällande hur kostcheferna borde arbeta 

med hållbarhet. Därmed finns en risk att kostcheferna ville få deras hållbarhetsarbete att 

framstå som mer omfattande än det egentligen var. Samtidigt som forskare inte ska påverkas 

av personliga värderingar och teoretiska inriktningar menar även Bryman (2011) att tolkning 

och förståelse för vad en intervjuperson berättar underlättas om en intervjuare på förhand är 

bekant med exempelvis den organisation där intervjupersonen arbetar eller med de aktiviteter 

som intervjupersonen utför. För att erhålla så gynnsamma intervjuer som möjligt studerades 

därför måltidsverksamheternas hemsidor, kostpolitiska riktlinjer för måltidsverksamheterna, 

upphandlingsriktlinjer för livsmedel i kommunerna samt Livsmedelsverkets 

rekommendationer kring hållbarhetsarbete i offentliga måltidsverksamheter på förhand. 
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Anledningen till att kostchefer valdes ut som deltagare i denna studie var att dessa har 

huvudansvar för måltidsverksamheten, och därmed innehar en roll som kan tänkas vara 

avgörande för hur hållbarhetsarbetet i verksamheterna ser ut. Ett dilemma som kan uppstå 

under urvalsprocessen är val av antal intervjuer, då varken för få eller för många intervjuer är 

att eftersträva (Bryman, 2011). För få intervjuer kan göra materialet präglat av enskilda 

individers åsikter medan för många intervjuer ofta inte ger tillgång till ny kunskap (Ahrne & 

Svensson, 2011). I denna studie eftersträvades sex till åtta intervjuer, ett antal som enligt 

Ahrne & Svensson (2011) ökar chansen för att materialet ska bli oberoende av enskilda 

individers åsikter. Det faktum att enbart en av deltagarna fick ta del av intervjuguiden på 

förhand kan kritiseras. Att deltagaren i fråga kunde förbereda sig inför intervjun, på ett annat 

sätt än de andra hade möjlighet till, kan ha påverkat hennes svar. Intervjuguiden borde 

antingen ha mailats ut till samtliga deltagare alternativt ingen av deltagarna. En undersökning 

gjord av Magasin Måltid (2017) visade att 36 av 228 kostchefer i Sverige är män. Något som 

därmed bör påpekas är det faktum att samtliga deltagare var kvinnor, vilket ur 

genusperspektiv kan ha gett ett missvisande resultat. Om även manliga deltagare hade deltagit 

i studien kan tänkas att resultatet hade sett annorlunda ut.  

  

Ett upplägg med två intervjuare kan vara lämpligt då de personer som ska hålla i intervjun 

representerar någon typ av organisation (Trost, 2010). Enligt Trost (2010) kan två intervjuare 

komplettera varandra vilket i sin tur kan leda till en än mer fullständig intervju. Då 

uppsatsförfattarna tillhörde samma organisation samt strävade efter en komplett intervju 

agerade dessa tillsammans intervjuare under samtliga intervjuer. Däremot menar Bryman 

(2011) att fördelarna med två intervjuare främst gynnar intervjuarna själva. Med två 

intervjuare finns en risk att intervjupersonen känner sig underlägsen i intervjusituationen 

(Bryman, 2011), vilket kan ha lett till att maktbalansen i intervjun påverkades. I enlighet med 

Bryman (2011) genomfördes en pilotintervju, dels för att testa intervjuguiden men även för att 

få erfarenhet av metoden. Pilotintervjun ledde till att uppsatsförfattarna inför resterande 

intervjuer kände sig mer bekväma i rollen som intervjuare. Dock bör uppmärksammas att 

uppsatsförfattarna var oerfarna i rollen som intervjuare vilket kan ha lett till att intervjuerna 

inte nådde det djup som eventuellt kunde ha uppnåtts. Enligt Ahrne & Svensson (2011) 

är längden på intervjuerna lagom lång om koncentrationen kan upprätthållas samt om 

intervjuaren på ett fullständigt vis hinner ta del av intervjupersonens reflektioner. Därmed 

bedömdes en intervjulängd på mellan 45 och 60 minuter vara lämplig.  

  

Att intervjua en person på en plats där hon känner sig bekväm kan underlätta 

intervjusituationen för den som intervjuas (Ahrne & Svensson, 2011). Detta eftersträvades via 

uppsatsförfattarnas önskan om att besöka kostcheferna i deras respektive kommuner. Två 

kostchefer kom med förslaget att ersätta intervjuerna på plats i kommunerna med 

telefonintervjuer. Då telefonintervjuer tenderar bli mer formella och då nyanser som 

förekommer i en social miljö blir svårare att fånga in via telefon (Ahrne & Svensson, 2011) 

valdes detta alternativ bort. Enligt Bryman (2011) ska intervjun genomföras i en lugn och 

stilla miljö för att främja bra kvalitet på inspelningen. En intervju genomfördes på ett café där 

ljudnivån var för hög, något som påverkade inspelningskvaliteten negativt och bidrog till att 

vissa ord inte hördes och därmed föll bort under transkriberingen. Den bullriga miljön kan 

även ha påverkat intervjupersonen negativt. Intervjupersonen ska heller inte behöva oroa sig 

för att någon kan höra vad som sägs under intervjun (Bryman, 2011). De två intervjuer som 

hölls på café genomfördes där på initiativ av intervjupersonerna själva. Trots det kan inte 

säkerställas att intervjupersonerna var opåverkade av personer som befann sig runt omkring. 

En intervju genomfördes med två intervjupersoner. I denna intervju talade intervjupersonerna 
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under stora delar av intervjun i munnen på varandra samt avbröt varandras meningar, något 

som försvårade transkriberingsarbetet. Att intervjun genomfördes med två intervjupersoner 

kan även ha lett till att någon av de två tog ett kliv tillbaka till förmån för den andra och 

därmed inte gav uttryck för sina åsikter på ett rättvisande sätt.  

  

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är anteckningar ett bra komplement till inspelade 

intervjuer. Ahrne och Svensson (2011) framhåller att det kan vara gynnsamt att skriva upp 

frågor som dyker upp under intervjuns gång samt att notera gester, grimaser och annat 

ohörbart. Då samtliga intervjuer genomfördes av två intervjuare bedömdes risken att missa 

viktiga följdfrågor minska. Antecknande bedömdes dessutom kunna störa både intervjuare 

och intervjupersoner i intervjusituationen och leda till ett förlorat fokus. Ett material där 

gester och liknande ingick ansågs heller inte vara användbart med hänvisning till den valda 

analysmetoden. Med detta som bakgrund valdes alternativet att föra anteckningar bort.  

Förslag på vidare forskning 

Denna studie tyder på att kostchefens egna engagemang påverkar hur hållbarhetsarbetet i 

måltidsverksamheten ser ut. Framöver vore det intressant att undersöka i vilken utsträckning 

omfattningen av hållbarhetsarbetet även beror på andra faktorer, såsom ekonomiska resurser, 

kommunens storlek och placering samt personalens utbildningsnivå. En kvantitativ 

kartläggning av framgångsfaktorer och hinder i måltidsverksamheter runt om i Sverige skulle 

kunna generera värdefull information och fungera som en hjälp gällande verksamheternas 

framtida hållbarhetsarbete. 

Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 

Kostvetare arbetar ofta som kostchefer inom kommunala måltidsverksamheter. Då kostchefer 

är med och planerar för mat till många har de en gyllene chans att göra stor skillnad 

hållbarhetsmässigt. Problematiken kring en hållbar utveckling går inte längre att blunda för, 

vilket resulterar i att vikten av att arbeta hållbart framkommer allt tydligare. Resultatet som 

tyder på att omfattningen av hållbarhetsarbetet till stor del beror på kostchefers egna 

engagemang och drivkraft är i allra högsta grad relevant för denna yrkesgrupp att ta del av 

och reflektera kring. För att på bästa sätt implementera ett hållbarhetsarbete kan kostchefer 

även ha nytta av att reflektera kring sitt förhållningssätt i relation till olika aktörer i 

måltidsverksamheten. Då resultatet visar att ansvarsfördelningen gällande hållbarhetsarbetet 

många gånger är oklar är det upp till respektive kostchef att visa vägen i arbetet mot en 

hållbar måltidsverksamhet. Förhoppningen är att detta resultat möjligtvis kan fungera 

tankeväckande och bidra till eftertanke hos kostchefer runtom i Sverige.  

5. Slutsats 
Studiens resultat tyder på att kostchefer ser arbetet med att implementera olika 

hållbarhetsaspekter på olika sätt, men att majoriteten av kostcheferna upplever ett personligt 

engagemang och drivkraft som gynnsamt. Kostchefernas berättelser tyder på att ett 

kommunikativt arbetssätt gentemot politiker, personal samt matgäster är betydelsefullt. Att de 

olika aktörerna i verksamheterna är med på tåget tycks nämligen vara av stor vikt för 

implementeringsprocessen. Flertalet kostchefer upplever pedagoger som motsträviga i 

implementeringsarbetet, något som ses som problematiskt. Komplexiteten som ses på 

hållbarhetsområdet gör att kostcheferna många gånger upplever arbetet med hållbarhet och 

dess implementering som svårt. Majoriteten av kostcheferna upplever hållbarhetsarbetet som 
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fritt med stora möjligheter att implementera arbetet på det sätt de själva anser är bäst. Friheten 

som kostcheferna ges möjliggör ett avståndstagande i ansvarsfrågan, vilket ses i konflikten 

mellan frihet och ansvar. Fler och tydligare hållbarhetsmål i de kostpolitiska riktlinjerna 

skulle möjligtvis kunna hjälpa kostchefer att hantera konflikten mellan frihet och ansvar. 

Detta i sin tur skulle förhoppningsvis kunna underlätta kostchefernas hållbarhetsarbete och 

möjligtvis leda till att ännu fler kostchefer arbetar med att implementera olika 

hållbarhetsaspekter i sina verksamheter. 
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Bilaga 2 - Följebrev 
  

Hej! 

 

”Hållbar utveckling är ett begrepp som alla känner till. Trots detta är det ofta frustrerande 

svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen innebär” (Kungliga Tekniska Högskolan, 

2017) 

 

Vi är två studenter på Kostvetarprogrammet, Uppsala Universitet, som nu ska göra vårt 

examensarbete. Vår uppsats kommer att beröra hållbarhetsarbete inom kommunala 

måltidsverksamheter med syftet att studera hur kostchefer ser på sin roll i detta arbete. 

 

Du har blivit utvald att delta i vår studie då du ansvarar för måltidsverksamheten i din 

kommun. Samtliga kostchefer i kommuner tillhörande X Län har blivit tillfrågade att delta. 

Deltagandet är frivilligt och du har när som helst under studiens gång rätt att avsluta din 

medverkan utan att ange skäl till varför. Vår förhoppning är att besöka dig i din kommun för 

att göra en intervju. Intervjun kommer att pågå i cirka en timme och spelas in. Inspelningen 

kommer att ske för att underlätta transkribering och analys av det som sägs, vilket i sin tur ska 

bidra till ett trovärdigt resultat som möjligt. Efter transkriberingen kommer inspelningen att 

raderas. 

 

Alla uppgifter kommer att behandlas med största möjliga sekretess. Du kommer att vara 

anonym och detsamma gäller din kommuntillhörighet. Resultatet av vår studie kommer inte 

att användas i icke-vetenskapliga syften. 

 

Vår önskan är att besöka dig och din kommun snarast möjligt. Om du vill delta i vår studie 

svarar du på detta mejl senast den 19/4 och vidare information kommer inom kort. 

 

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig! 

Bästa Hälsningar, 

 

Frida Sandberg 

E-post: frida.sandberg@hotmail.com 

Tel: 073 - 82 65 008 

 

Daniella Simonsson 

E-post: daniella.simonsson@gmail.com 

Tel: 070 - 35 93 720 

 

Handledare 

Elin Lövestam 

E-post: elin.lovestam@ikv.uu.se 

Tel: 018 – 47 12 329 
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Bilaga 3 - Intervjuguide      
    

Verksamheten 

• Vad innebär hållbarhet för dig i din måltidsverksamhet?  

• Hur ser arbetet med hållbarhet ut i din verksamhet?  

• Vilka områden berörs mest?  

• Vilka svårigheter och framgångsfaktorer finns i detta arbete?  

  

Din roll  

• Hur ser du på din roll i hållbarhetsarbetet?  

• Hur ser du på din möjlighet att påverka?  

• Hur tänker du kring ansvar i förhållande till hållbarhetsarbetet i din 

måltidsverksamhet, vem bär ansvaret?  

• Hur viktig är du i hållbarhetsarbetet?  

  

Politikers riktlinjer 

• Hur ser du på de politiska riktlinjer som finns för din verksamhet? 

• Hur ser samarbetet mellan dig och politikerna ut? 

• Hur skiljer sig din vision från politikernas vision kring hållbarhet?  

  

Matgäster  

• Vilka möjligheter finns för att tillgodose en eventuell efterfrågan kring 

ekologiskt/närproducerat/vegetariskt?  

• Finns det en efterfrågan?  

  

Kunskap  

• Varifrån får du din information om hållbarhet?  

• Lätt- eller svårtillgängligt?  

• Hur ser du på framtiden, vad är det som krävs för att måltidsverksamheter i Sverige 

ska bli mer hållbara?  

  

Avslut  

• Hur nöjd är du med hållbarhetsarbetet som görs i din måltidsverksamhet i dagsläget?  

• Hur ser drömscenariot kring hållbarhetsarbetet ut för dig, i din måltidsverksamhet?  

  

 

 

 
 


